


Előszó.

E k(lnyv a finn nyelv, illetőleg a finn úgyn. irodalmi
nyelven való szövegekbíztos megértéséhez útbaigazító' akar
leIlni~ Megismerteti a fin n nyelv al akj a i t (előre bocsátva az
alakképzéssel rendesen együtijáró hangváltozásokat), mint egyes
nyelv~ek meglevő jelenségeit, általán mellőzve az eredet- és
okf~jtegetéseket, melyek a további n,yelvhasonlítás föladatához

rt9znak. Azután m o n d a t t a ni részben (mely legelŐször e
. sod/ik kiadáshoz készült) számot ád ai egyes nyelvalakok

repléséröl vagyis bővebben' ismerteti az alakok mondatbeli
nctiójáit, követve maguk az alakok rendét s nem a mondat-

éS:ileket véve alapul. Tekintve hogy a finn és a magyar nyelv
ondatszerkezete lényegesen egyazon, csakis az egyes elMor-

)Iló nyelvalakn.al~ egy -y'agy többféle lehető functióját kell
dnunk, hogy esetleg. némi próbálgatáson át az; adott finn .
(rn,datnak egész. értelmét, helyesen'kifejthessülr. Egyébiránt
elegendő ·számmalfölvett példamondatoknak . lehetőleg. hü
'yarfordításais fog a mondatalemzés gjakorlatában 'vala-

nnyire segíteni. Másképen járnak el (t. i. amondatrészek
mondatnemek szerint való tárgyalással) az e.ddig Finnor.
ban megjelent finn nyelvtanok vagy külön mondattanok :
)).(Finsk sprakl!lra, Aba 11349 - s utána Fábján István
nJ\elvtana«), Y. Koskinen : Finska spraketssatslara (Abo

liA. G. Gorandar :.Finsksatslara(Viborg 1865),A. W.
.~Ilon:F,in~kasprákets satslara (1871); -minthogy.fő

uk a 'finn nyelvnek heiy~s gyakoda'tialkahnazásáhozvaló
zedés. Csak Kockströmnek :o rövid finn grannnatikáJa« (» Finska
raklara. i sammandrag«; n,émet kiadása :»KurzeGrammatik
r finnischen Sprache«,Hfors 1876.) adja anyelvalakok sorá-
n. .mondattani észreveteleit, csak az kár,. hogy tárgyalása

nagyon sovány s az alakhasználatnak csak f6bb pon~jaira
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terjed ki. Mindamellett az említett. munkáknalt jó ha~,znát

vettem, kii!önösen a K os k i n e n és Ja h n s II on·féle finn
mondattanoknak, a melyekbdl nagy részét a példamonda
toknak, a de egyes functió-meghatározásokat is vehettelIl
át, a kellllátalakitással. - Megjegyzem itt, hogy' az alak
tani rés2iben is (már az r. kiadásban) a finn grammatikák
eddig s2i9,kotiJ eléadásától egyben-másban eltértem : jelesen
minden ragozásnak alapjáúla szótlIket vevén föl (mellőzvea

.kötő-voealis«-nak alakszármaztatásra való alkalmazását), más
képen csoportositván a easusalakokat, meg egészen elhagyván
a ney- és igerago.zásbeli osztályokat.

Ol vas m á n y t e második kiadás· kevesebbet nyújt mint,
az első; mert első gyakorlatúl már a mondattani rész példa- ....
mondatai is szolgálnak, s épenséggel nem lepetett czélom, högy
egy tartalmilag is érdekeschrestomathiát szerkeszszek.A Ki
tűzetesen a finn nyelvvel foglalkozik, úgyis megszerez magá
nak, a mennyi kell, a finn irodalomból, a melynek évről évre
Bz~porabbakká válnak a termékei s a mely már több magyar
BzépirodalnIi munk,ának forditását is mutatja föl. A helyett
telj~seQbé tettem a Szótár t, a mely nem csak ak:ö.z
OlváS'yokés Illondatokhoz való szókat foglalja. magában
hanFzenk~vül, mega .legközönségesebq , használatnvag
ffi~s ,..... mte~ben (pl. nyelyhasonIításra, nézve) fontos.azókat .
foglá~ama,gában,·8 igya !SzÓazármazáat. ia jobba~ .tünteti'

'; .A..z, észrevett úgyn. saj t óh i b á k a t, valamint néhál(l:Y
19~zitást a könyv véglapján közlöm.

Budltpest, 1880. márcziua havában.

HANGTANI RÉSZ.

. §. 1. E gy az e r űn y e l v han g o k, a azokott betűrend
szermt:

a d e g h i;' k l m n o p '1' S t 'lb V Y ii ö.

ff a n g z á s. A nnn a nyilt tiazta a, a milyen. a tót a
vagy a magyar d röviden ejtve; - az e zárthangú = magy.
közéP. e (teszik, veszek, egy), különbözik az igen nyiltan ejtett
Ci-től (m"ely = német a, szélesen ejtett magy. e: sze~'et);
az y =ű; - az 8 = magy. sz; - a h egyéb mássalhangzó
előtt=== német ch. - Példák: kala hal, lealastaja halász
viiha kevés, menen megyekJmenna menni, meneviit mennek
leasi kéz, leesi bőr; yhdessii egyben, syksylla őszszel, taht~
akarat, tahti csillag,rphkea bátor,kehno hitvány, pohja fenék.

A másaalhangzókhoz kell még számítani egy S.z ó v é g i
h e h e z e t e t (melyet azonban· csak nyelvtanokban szoktak
'"val jelölni); e bár ki nem ejtett hehezet szótagzárást eszkö
zöl a rákövetkező mássalhangzóhoz áthasonúl: anna' adj (eb
Ml: anta+'),annappa (anna'+pa) addsza, adj csak, janne'
(nom., tő: jantehe) ideg.

§, 2. Kettős betiivel írt h o s s z Ú ö n h a n g z ó k :

aa aa 00 öö uu yy ee ii ,. pl. aamu reggel, antaa adni,
paa fej, elaa élni, olkoon legyen, menköön menjen, U'u.si új,
SUU'1'UUS nagyság, syy ole, hyvyys jóaág, kiiteen kézbe, viisi
öt; viiteen ötbe.

Budenz, /Inn nyelTé.



a) uo, yö, ·ie.;
b) au, OU, e'1.b, iu,

ay, öy;
c) ai, oi, ui,

ai, öi, yi, ei.
Példák: a) suo mocsár, tuon' hozok, yöéj, syön eszem,

'cie1,ii kering, tiedan .tudok i - b) naU1'an nevetek, s~udan
evezek 'seu'!'(/, társaság, kiu1'U pacsirta, lcayn kelek, Járok,
löydan' lelek, találok i - c) lcaivan áso~!. ~~aissa ~.l~e~ben,
o.ikea igaz, voi vaj, uiskelen úszkálok, p~~va nap,. lo~n uték,
ütöttem, myin eladtam, neit·i leányzó, haJadon, te1.lle nektek.

Jegyzet. Csak az i-végit Cc) alatt.i ikei'hangzó!c ford~lhat~ak elé
a szónak második és követ.kező. szótagjaiban (pl. j1!71wlo~ssa Istenek·
ben, oppineille tanultaknak, taPl)el1!i8.~a cSfI,tú.kban, hedeZmöitsee virágúk,
gyümölcsözik). Az első szótagon túl eléfol'dul6 1/,0, au, stb: (a. és b. alatt)
mindig két szótagba vllló két ,külöIl önl11lngzó: pyhten sanctorum
(pyhi-en), tapcóUs esemény (tapa-us), 7copeu8 b~szkeség Ck~pe-l18), ko1co'u.s
gyűlés (100 7co-ns) , van1cinteen fogságba (van7c~'!L-teen), ltsltys toldalék
(lislt-y.~).

§. 3. Hangjellemre ll<$zve az Ön h /1n g z ó k k é t f é l é k :
a) mélyhanguak(alhanguak) a, o, Ui ..
b) ro a g a s h a n g u a k (felhanguak) a, ö, y,. e, '1..
Egyazon szónak önhangzói mindig vagy a mél~hanguak

a, o u közlil valók (ide számitva az ezekkel való lkerhang
zÓk~t is: uo, au, Mb, eu" iu, ai, oi, ui), vagy pedig a magas-'
hangUak közlil valók (a, ö, y és az ikerhangzók : yö, ie, (f,y,
O"y 'a"i 'öi v'; ei)' csupán csak e és i férnek meg mélyhangú
ö~111an~zoi>:kal is ~gyazon szóban. Példák: paha rossz, koto'ház,
muna tojás, tikmony, loppu vég, rn'1.bÍsto emlékezet, ne1WO
tanács, hiukka darabka, kevéske; 'marka nedves, synty szüle~
tés, hy'va jó, pöytéi asztal, vesi (gen. veden) viz, kasi (gen.
kaden) J>:éz; henki lélek, rnies (gen. miehen) ember; on?~i (gen.
onnen) szerencse, tuli (gen. tnlen) Htz, úo nagy7 kehno hltvány i
hieta homok, re'ipas gyors, eleven.

Képz5k, ragok és simuló particulák nlindig az alapszó
hangjelleméhez (mély- vagy magashangúságához) alkalmazzák
önhangzójukat ' (ö n h ang:lj ó ill es z ke d é s, vo c al h arm o
n i e), pl. ottavat elvesznek: elitvat élnek, uudistalll l\jitani:

yhdistaa egyesiteni, pahaksua rossz néven venni: hyv1l.ksyli
helyeselni, raudaUa vassal: kitdella kézzel i lm-ka ki: mi-ka
mi, annat-ko adsz-e: tiedat-kö tudsz-e.

§. 4. Szót5végi önhangzók képz5. v. ragbelii-vel
találkozván 9silze, többnyire (az 0, Ö, u, y-t kivéve) gyengül
nek, elváltoznak vagy egészen ki, is szorúlnak i még pedig:

. a) Hosszú önhangzók rö~idülnek s a következ5 i-vel
. ikerhangzóvá lesznek: maa föld: 'Jnaissa földekben, pa~ fej:

paissafejekben, saa-kapni: sain kaptam" rnyy- eladni: myin
eladtam.

b) Els5rendbeli ikerhangzÓk (WJ, yő, ie) eWhangzójuk
elvetéséve.l az i-vel új ikerhangzót tesznek (oi, öi, ei): sua c
mocsár: soilla mocsárokon, työ IIlunka: töissa munkákban, tie
út: teillautakon, vie- vinni: vein vivék, vittem.

c) Az i-végü ikerhangzók elejtik az ujonnan hozzájáruló
i e15tt a maguk véghangzóját : koi moly: koina (koi·ina)
molyokúl, ui· úszni : uin (ui-in) úsztam.

d) Kéttagú szót5k végén álló a hozzájáruló i elől egy
általában kiszorúl; szintilyen a pedig csak akkor, ha a meg
elŐző szótag önhangzója o vagy u (vagy ilyelőhangú iker
hangzó: oi, Ut:, ou, uo); máskülönben az ilyen a~ból o lesz, mely
a következő i-vel oi ikerhangzóvá egyeslil.Példák: pliJva nap:
püivina napokon, silma szem:· silmissa szemekben, ela-. élni:
elin élék, éltem i korva fül: ko'!'vissa fülekben, m'nna tojás:
''munissa tojásokban, otta~ venni: otti vett, rnu'!'ta- törni:
mU1,ti tört, koira kutya: koirille kutyáknak, muista- emlé·
kezni :muistin (praet. L) i koura marok: kourilla markokkal,
1'uoskaostQr: 'I'uoskilla i ellenben: kala hal: kaloille halaknak,
piha udvar: rpihoilla udvarokon, laula~ dalolni: lauloin dalol
tam. .- Többtagú szótők végén álló akár a akár a, a, r!:Í
következő i előtt részint kiszorúl, részint o, ö-re vMtozik i
némely ily szótők véghangzója akár ki,szorúlhat akár o, ö-re
változhatik. Pl. isanta ház~ úr, gazda :isantiniJ, gazdákúl,
sanoma hir :sonomissa hirekben, vasarq, kalapács: vasaroilla
kalapácsokkal, kynttíla gyertya:. kynttilöilla gyertyákkal i
omena alma: omenissa vagy omenoissa almákban.,

Jegyzet. Az a, lt véghangz6jukat elejtik: a -va, 'vlt végű partici
piúmok, a -sa, -slt, -ttoma, -ttÖl1~lt végit adjectivumok, az -mpa, mplt végű
cömparativus· és superlativus-tBk, s általában a többtagú igetők (Pl.

1*

3(§. 8-4.)
(§. 2-B.)

Iker-ö1lhangzók (diphthongusok):
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pp-ből csak egyszerií k t P marad meg): kukkq, virág: gen.
kukan, mannikköfenyves: g. mannikön; rikkaha (* 1'ikkasa)
gazdag: nom. rikas; - otta- venni: praes. 1. otan,. tyttö
leány: gen. tytön " tyttare leány, filia: nom. tytar; seppii
kovács: gen. sepan, tappa- agyonütni:' pr. 1. tapan, rippu
függni: 1'ipun pr. 1., ripusta- függeszteni.

b) A k gyengűl (lágyúl) g·vé n' után; l) l' után meg
j'-vé, ha i vagy e következik rá; szintígy h után, ha e követ·
kezik; minden egyéb esetben pedig egészen elenyészik.
Példák: henke lélek: gen.hengen, lanka fonál: gen. la'llgan j

kuninkaha király: nom. ~uningas; sylke.., köpni: praes. 1.
sylj'en; sylkiköpött: syljin köptem ; olke szalma: pl. nom.
o~jet; sarke- törni: siirj'en török; 'l'ohkene- bátorodni, merni:
pút. praet. 1'oh}ennut; - lako. kov~csolni: pr. l,ta'on,
nake- látni: pr. 1. na'en, hike izzadság: hiJessa -ságban, kauka
messze: kau'aksi messzire, ikehe iga: nom. íJes; - jalka
láb: gen. jalan, ha1,ka ökör: g, hiiran; varkaha tolvaj: nom.
varas; nahka bör: g. nahan, Bulka toll: g. sulan; poika fiú:
több. nom. poi'at (poj'at), aika idő: ai'at (ajat).

Jegyzet. Két 'u köziU kiesett le helyébe v lép be: BUlcu nemzetség:
iness. BUVU8Ba, pllku öltözet: g. pU'I)'Un.

Jegyzet. EIéfordúl .lje-, .rje~ mellett -le·, -1'e- is, pl. 7clb17ce- járni:
frequ. 7eul,jesleele-. v. leuleB7eele-; Bitren = Bitrjen; meg ·lka·, -rlelt- lesz
.7j it, rjit·vé is: pl. Bel/cit hát: seljitn ( Bellin) , hltrjitn = hitl'itn i

végre ·lleo. )7eu- gyengíílhet ·lvu, luu-vá, pl. halka hasábfa: halon v.
halvon, kul/eu járás; 7culun, 7c1blV1bn.

c) A t gyengűl (lágyul) d-vé önhangzó és h után: meg
előző l, r, n-hez' meg áthasonúí, úgy hogy lt, rt, nt helyett
ll, 'l'r, nn áll be; pl. vete viz: gen. veden, kate kéz: g. kiiden,
sota háború: g. sodan " tahto~ .akarni: tahdon akarok, lehte
levél: g. lehden, puhtaha tiszta: n.om. puhdas, lahtehe forrás:
nom. liihde' j - valta hatalom: g. vallan, silta hid: g. sillan,
ymma1·ta- érteni, ismerni: ymmiirriln értek, ucwte 'nyél: . g.
uar'i"'en ; kanta- hordani: kannan hordok, ranta part: q'annalla
parton; jantehe ideg: nom. }anne'.

cl) A p gyengül v-véönhangzó és l, l' után; megelőző

'In-hez pedig áthasonúl (mp helyett mm), pl. tupa szoba:
ttGvassa szobában, leipa kenyér: gen. leiviln, halpa olcsó: g.
halvan ;seipiihii karó: nom. seivas ,. - ampu~ lőni: ammun

5(§. 5,)

pelasta- szabadítani, odotta- várni, hel·itttll- ébreszteni: pelasti, odotti,
herlltti praet. 8. sing.). Ellenben o, ö-re változás történik rendesen oly
névszótőkön, melyeknek utolsóe1őtti szótagjukban szintén i van: leadtsa
bárány, asia (a-si-a) dolog, ügy, helinit csengés: leal'itsoilla, asioilla,
helinöillit.

.Jegyzet. Nemvll.ltozik sem két· sem többtagú igetők 'vég a vagy
u-je a eonditionalis-képl!!ő -isi előtt, pl. anta- adni: antaisi (nem; antoisi),
leieltll- tiltani: 7cieltllisi (nem :. leieltisi) ; pelasta-: pelaBtaisi (nem: pelastiBi)
herllttll-: herattitisi (nem: herllttisi).

e) Két vagy többtagú szótő végén álló e hozzájáruló i
elől kivétel nélkül kiszorúl: hevose ló: hevosille lovaknak, ole
lenni: oli vala, olisin volnék, miehe férfi: miehille férfiaknak.
- Szintigy kiszorúl a tővégi i is, vagy pedig (névszótő végén)
átmegye-be, pl. oppi- tanulni: oppi (oppi-i) tanula, risti
kereszt: ristissa (risti.;issa) vagy pedig 1'iste'issa keresztekben.

§. 5. M ás s a Ih a ng z ó - g y e n gül és (úgyn.;lágyulás«).
Gyengülésnek vannak alávetve a k t P kemény mással

hangzók, midőn két- vagy többtagú szót8nek nyilt végtagját
kezdik, ha e végszótagnak vagy rövid önhangzója vagy i,·végű

r{ivid (nem összevonás utján keletkezett) ikerhangzója van
(rendesen oi, öi, ui, yi, ritkán ei). A gyengülés beáll, mihelyt
a mondott végszótag hozzájáruIóképző vagy rag által zái·tM
(mássalhangzón végzödővé) leszen, pl. kulke + n, ymmfirta +
,m·me, parempa + s·ta, jalkoi + l-ta, nukkui + 11, viipyi + He,
kivikköi + s-sit. - E gyengüles kiterjed az utolsóe1ötti ilyen
szótagot kezdő k p t mássalhangzóln-a is, mihelyt a vég
szótagbeli önhangzó elestével az utolsóelőtti szótag zárttá válik,
pl. tante-re : tante + 1', rohke·ne: rohke + n·nut, ompe-Ie:
ompe + l-la.

Jegyzet. Nincsen agyengiHésnek alávetve oly 7e, t,melyeket köz
vetetlenűl s, sem oly le, melyet t előz még (s-7c, B-t, t-7d, pl. laslee,
vasta, itlee).

Jegyzet. A sz6tagzárást eszközli a hallatszó mássalhangzőkoll

kivűl a szóvégi hehezet is (§. 1.), pl. al1ta+', lulee+', jlinte+' (ebbélI:
jante-he).

Jegyzet. Többtagú szőtök végén i-végű ikerhangzók is eszközöl
nek szőtagzárást, ha utánuk még mássalhangzós rag következik: tut·
kintai-ta, sanottlli·na, aurin7eoi-den, ylistettyi-na.

Az emlitett mássalhangzó-gyengülés pedig abban áll, hogy:
a) A k t P mássalhangzók, midőn közvetetlenűl saját ma·

.gukra következnek, egyszeriíen kiesnek (yagyiskettős kle tt

(§.4-5.)



'löv6k, pare1J/,pa jobb: g. pctremman; ompele~ varrni: info
ommella.

Jegyzet. A le,t, p más~alhangzók gyengülésének a fentebbi ese
tekből két foka tünikki, ú. m. nlegfeleW lágy hangzól'a vagy spir~nsl'a
változás, meg teljes eIW.nés, illetőleg megelőző mássalhangzóhoz való
áthasonulás: .

k __ {fl j - '.
t - d __ (ll, Tr, nn)

p - 'll - (-mm).

§. 6. Egyéb mássalhangzó.változás.

a) Egysze~·{t t (nem it-ből gyepgült t), mely a szótő végén
·i elé kerül, többnyire s·re változik (-si) ; előtte lehet a mással
hang.zók köz{U l, r, n és h, mely utóbbi akkor k-vá leszen
(-ksi) ; pl. vete víz.: nom.v~si, többes~sz. tő vesi" (vesillii,
'veSl:stfi stb.); katekéz: .nom.. kasi; iiilte belhéj : ialsi, varte
nyél: varsi, kante fedél: kansi jyhte egy, kahtekét: nom.
yksi, kctksi j lahte- elmenni: praet. 3. lahti v. laksi; pyyta~
kérni: pyysi kért, huuta~ hívni: huus'i (huut'i) hivott.

. b) Tőbeli egyszel'tt k, mihelyt k6vetkező t, d, n, IG más-
salhangzókkal érintkezik, h-vá válik; pl. teke- tenni ': tehUlvii
~enni való, tehdii. tenni, tehnyt tett, tehköön tegyen; niike- látni:
niihtavii, ..niihaii,nahnyt, nahköön.

. c) Osszekerülö l-n, r-n l~szll, r·r·vé; t-n, ts-n, m-n meg
nn-vé: ole-: part. pract. ollut(ebből: olenut, ol'l1/u't), pure
harapni: purr~tt (pur'mtt), VUonna évben (e h. vuotena), ,hauaitse
észrevenni; part. p. havainnut (e h. ha'l)aitsen~tt) ;frnorsiamena

J

összevonva: mO'l'sianna, onnettomana összev.: onnetonna; ellen
ben s-n áthasonúlhat ss,·vé: toisena összevonva: t01:srw v.
toissa, viel'asna v. vierassr:t; pese- mosni: part. praet. pesnyt
v. pessyt. .

§. 7. A s z ó v é g é n a finn nyelv csak egyszerü mással.
hangzát tűr meg, még pedig csak ezek közül valamelyiket:
8,n, 1', l, t és ' (szóvégi hehezet). Ha tehát végönhangzó elesté
vel kétmássaUíangzó kerülne a szó végére (pl. les), az egyik.
nek el kell mal;adnia, pl. sOl'mltkse gyűrü: nom. 80rmus (e h.
-muks) ; . kolmante harmad: nqm. kolmas (ebből: kolmanti,
kolmans/', kolmans) ; ~tlos ki, kifelé (e h. uloks, uloksi). _
Ezenkivúl a szó végén meg nem türt mássalhangzó elváltozik'
jelesen m leszn·vé, k meg '-vá (véghehezetté), vagy t-vé;

,
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sydilrne szív: nom. sydan,onnettoma szerencsétlen: n. onneton;
kovimpa- legkeményebb: n. kovin (ebből: kovimp, kovirn);
alemma' alább (ebből: alemmaksi, alemmak), tehdil' tenni
(ebből: tehdakse, tehdak), side' v.sidetkötés (ebMl: sidek,
nom. ettől: sitehe;eredetibb sitege h.).

. Belső szótag végére kerülö ks, ps k6nnyebbül s-vé, ts
még t-vé vagy s·'Vé~ pl. Juoks-ta (ebből: ,juok-se-ta) lesz Juosta
futni; lapse gyermek: part. lasta (ebből: laps.ta, lapse.ta),
essiv. lasncG (ebből: lapa-na, lapsena); kctitse.. őrizni: opt. 3.
kaitkoon, part. p. kaitnut (tovább még: kainnut); VlJ'itse kés:
partitiv. veistil (ehből : veúse-tii, ve~ts-til).

7(§.7-9.)

N É VSZ Ó.

§. 8, A finn n é v s z ót ő kivétel nélkül önhangzón vég.
ződik, ú. m. valamennyi rövid és hosszú önhangzón (az öö·nek
kivételével) és az ikerönhangzók közül ai, ai, oi, uo,yö, ie-n.
Mint az egyes-számi névragozás . alapja a telj~s tiszta szótő

- jobbadán csak azon hangváltozásnak van alávetve,. melyet
végszótagjának zii1'ódása az azt kezdő k, t, P mássalhangzó~on

okoz (v.. 6, §. 5.); ezenkivül csak egyes esetekben veszt! el
;rövid végönhangzóját, vagy .gyengiti az~ (ragtalan alakjában,

. mint nominativus) könnyebb (i) hangzóvá. Eléfordúl igy a
nyilt végl't t e lj e s tőalak mellett még:. z á r t tőalak (pl. vete
víz és vede: gen. veden, iness. vedessii stb.); továbbá c s on k a
tő~lak (pl. paimene és paimen: part. paimenta); végre c s on k a .
é s z á rt tőalak (pl. tantere és tanne'l': nom. tannlJ'r, part.
tannerta).

§. 9. Túlnyomó számmal a finn név s z ó t ő Ir két- és
töbMagnak és rövidönhangzón végzéldők.

E gy t .~ g ú 1'ö V i d Qnhangzójú névszótők csak a követ
kező -névmások : til ez (nom. tiirna), si (nom. se) az, ke (és
kene, nom. kén) ki, ku ki,mely (ku-ka); m'i.mi (mi·ka), io ki,
mely (pron. relativum: Jo-ka).

(§. 5--7.)6



E g y t a g Ú névszótők fordúlnak elé act, aa, ii, U1t, yy
hosszú és ai, ai, oi, uo, yö, ie iker-önhangzókkal: maa föld,
jaa jég, paa fej, pii fog (gereben-f.), puu fa, S1t1~ száj, syy
ok, hyy dér, lai faj, tai tetü, voi vaj, tuo amaz, suo mocsár,
yö éj, vyö öv, työ munka, 6e út. .

K é t- és t ö b b t a g ú hosszú önhangzón végződő tő van
háromféle:

a) aa, aa, ee,. ii, 00 végüek, még eléforduló aha, aha
ehe, ihi, oho mellékalakkal, melyben a h s-ből keletkezet~
(a.sa. asa stb.); innen as, as, es, is, os-féle csonka (vagy
esetleg csonka és zárt) tőalak. Pl. vie1'aa idegen, vendég, ahtaa
szük, evaa útravaló eleség, ryntaél mellcsont, kirvee fejsze,
i~ee Ih'ga, kaunii szép, tivii sürti, szoros, U1'OO férfi, Ms; régibb
vtera a, eIJélhél, kirvehe, kaunihi, uroho (*'IJierasa, evasa stb.);
csonka tőalak: vie1'as, ahdas, evas, rynnéls, kirves, kaunis,
tivis, uros.

b) ee végüek, még eléforduló ehe mellékalakkal, mely
ben a 'h g-ből keletkezett;, csonka Walak: e' (vagy dial.
et). Példák: satee eső, kokee kisérlet, ihmee csoda, sitee köte
lék, féintee ideg; mellékalak : sotehe, ihmehe stb. j csonka (cs. és
zárt) tőalak: sade', ko'e', ihme', side', Janne' (sadet, ko'et, ihmet
sidet, jélnnet) ..

Jegyzet. Ezekhez csatlakozik a -nee (-nehe) végH: participium
pra~t., csonka alakban: -nut, -nyt, mely onnan van, hogy itt a -nee
régIbb -nue, .-nye-bOI keletkezett; pl. antanee adott, ellinee élt: cs. al.
antanut, ellinyt.

c) aa, éia, 00, uu végüek, csonka mellékalak nélkül:
vapaa szabad, harmaa szürke, Venaii (v. Venéija) Oroszország,
ehtdo este, makuu fekvés.

§. 10. N évszótőtől származ ó névszótő.

a) F o k oz ot t m e II ék n e ve k. A c o m p a r a t i v 11 S i
tő -mpa, -mpéi képzővel alakúl; kéttagú alapszónak vég a
il-je e-re változik; zárt tőalak: -mrna, -mmll; pl. h1wno rossz:
huonompa (gen. h1wnomman) rosszabb; S1t1tre nagy: S'U1~

rempa, kaunii(-nihi) szép: kauniimpa (-nihimpa); vanha vén:
vanhempa, kova kemény: kO'lJempa, syvéi mely: syvempéi,
viihél kevés: vahempél; valkea fehér: valkeampa, vakevél erős:

v akevélmpél.

9(§, 10.)

s up e r l a t i v II s i t ő : -impa, -impél képzővel ; az alapszó
nak vég a, éi, e, i;.je általában Jdszorúl (v. ö. §. 4.); zárt
tőalak: .imma, -imméi, csonka tőalak: -in; pl. hllonoimpa,
(gen. huonoimman, nom. huonoin), suu1'impa, kaunUmpa, van
hirnpa, lwvirnpa, syvirnpéi, véihimpa, valkeimpa, vélkevimpa.

Jegyzet Alkalmas jelentésl{ főnevek is fogadják el a fokozó kép
zést (sy7csy tisz: syksymmitWf, előbbre haladt őszkor, pohja észak: pohjem
Inaksi északibb helyre.) A /Clt és jo kérdő és relativ néVIllásoknak van
comparativusuk, mikor kettőről van szó, melyek egyikére vonatkoznak:
kumpa uter, jompa utel' (re!.), jompa-7cumpa alteruter, valamelyik (kettő

közül).
, Jegyzet. Divó positivus-alak nélkül fordúlnak elé: vasempa bal,

parempa jobb (hyva jó), enempU több (paljo sok), molempa mindkettlJ,
monnó. - Megjegyzendő: pitka hosszú: eomp. pitempa,sup. pisimpU j

pM'e7J~pa jobb : super!. lJaraa, pal'kau (csonka al. paras), parakimpa.

b) 'Sorszámnevek (ordinalia) képzője -ntejzárt alak:
-nne; csonka alak: -t és -s; pl. nelJa négy: ne"l,jfinte negyedik
(cs. nelJat, neljas), viite öt: viidente, kuute hat :kuudente,
kahdeksa nyolcz: kahdeksante; sata száz: sadante. Eltérő

önhangzóval: kolmanteharmadik: kolme három.
c) Kicsinyitett névszók (diminutiva):
-ise, -seképzővel ; alapszóvégi a, éi megmarad; pl. vasa·

1'aise: vasara kalapács; kalase, kalaise:. kala hal ;vélhiiise,
véihasé: vahélkevés; .lintuise, lintuse: lint'u madár j vélvfjise,
vavyse: vavy vo; v q,i1noise, vaimose: vaimo feleség; tyt~i$e,
tyttöse: tyttö leány; j él1'V ise: J Mve tó, aitise: aiti anya;
hampaise: hampaa fog, dens; se1:paise :seipaéi sövénykaró.

~kaise, kélise (és -1!-kaise, -y-kaise); pl. lyhykais e: lyhye
,rövid, ohukaise: ohue, oku vékony; nuo1'ukctise: nuore fiatal,
Zaps1tkaise: lapse gyermek.

d) G y ti l ő h e l y e t és s o k a s á g ot jelentő névszók :
-ikko, -ikkö (-kko, -kkö) képzővel: kivikko köveshely,

kőrakás: kive kő; kane1'vikko hangafüves hely: kanerva
hangafü; kuusikko fenyves: k1tUsefenyü j lepilckö égerfa
(l eppa) erdő; hein?:kkö füves hely, rét: heinél fü, széna; ruo
hokko,1'uohikko füves hely: ruoho fti; mannykkö, mannikkö

fenyves: manty fenyti.
-isto, -istp, (sto, -Stö) képzővel : kuusisto: kuuse; lepistö :

leppéi; kivistö: kive; rahasto pénztár: '1'ahc~ pénz; kújasto

könyvtár: kirJa könyv.
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e) Lakhelyet jelentő névszók: let, -la képzővel;

seppitlii kovács (sepp it) háza; pappaa pap (pappi) háza, Mikkola
Mikkoháza, hiirelii egér (hiire)-tanya.

fj Valamire s z á n t h o l m i t (ruhát) jelentő főnevek:

-ukse, -ykse képzővel ; esonka tőalak: -us, -ys; pl. ka~!lukse

nyakra .való, gallér: kaula nyak, sormukse gyi'tri't: sor'me
ujj; sita?'ykse harisnya :sititre lábszár; jalllkse kengyel:
falka láb.

g) Tulajdonságot jelentő elvont főnevek (»ság,
s é g«-félék): -Utbte, -yyte képzővel ; .csonka tőalak -uut, -yyt és
-~!us, -yys; e képzőalak oly alapszókhoz járúl, melyek meg
előző önhangzó. néllcül rövid a, a, e, u, y-n végződnek s
az uu yy-ben e véghangzók benne foglaltatnak « uute,
< yyte): pahuute rosszaság: paha rossz, hyvyyte: hyva jó,
m'}~!ute: or}c! rabszolga, SUU?'uute: suure nagy, paksuute: pakst!
vastag, tylyyte: tyly durva, szigorú. ~ Egyéb végü alapszó-

. hoz -t!te, -yte (cs. .-~!t, -yt és -us, -Vs) képzőalak járúl s emel.
lett alapszóvégi hosszú önhangzó rövidül, rövid a, a meg
elenyészik, pl. puhtaute: puhtaa tiszta, ahneute : ahnee mohó,
raittl:ute: raittii fris, kork.eute: korkea magas, lempeyte: lempea
kegyes, nyájas; heikkM!te: heikko gyenge.

Jegy~et: Eltér/h pituute ettlll: pit7ca hosszú.

h) Val ami y el·b i r ó t jelentő melléknevek:
-i s e képzővel ; az alapszónak vég a, a~e megmarad, hosszú

önhangzók rövidülnek; e, i kiszorillnak; pl. kalaise halas:
kala hal, metsaise erdős: metsa erdő, mustcl-silméiise fekete
szemü: silma szem; }aise jeges: }aa jég, luise csontos: luu
csont; kiv/se köves (kive), vet'ise vizes (vete); siiteise sugaras

.(satee), heikko-uskoise gyengehitü (usko), SU'r'UiSB Ms, szomorú
(SIWU), syise vétkes (syy), höyryise gőzös (höyry).

-va, -va, képzővel (kUlönösen »bőven bírót« jelentők) :
lihava hl1sos, lc,övér: liha hús, vakeva erős (véike), rintava
nagy mellü (rinta), selkavii hátas (8elka). .

-kkaa, -kkiiiiképzővel (szintén bőven bírót jelentők) ;
.csonka és zárt alak -kas, -kéis; pl. rahrj,kkaa pénzes, kinek
sok pénze van (raha) ;lapsikkaa sok gyermekü (lapse);

. (jéikktüi koros, nagykorú .(ikii); sydiimikkéiii bátor szivü
(8ydamB).

."

11(§. 10'-11.)

i) Valamihez tartozót jelentő melléknevek:
-llise képzővel : maallise földi (maa), taivaallise egI,

mennyei (taivaa), isallise atyai (isa), tcwallise szokásbeli (tapa),
hengellise lelki (hengB).

Jegyzet. Eléfordúlnak -l/ise képzös melléknevek, a melyek valami
vel h í r ó t jelentenek : onnellise szerencsés (onne), allsio1lise érdemes
(ansio) ,virheellise hibás (virhee). - Bizonyos mérték-mennyiséget jelentö
fönevek: koul'allise egy maroknyi (lcoul'a) , lasillise egy poháJ'nyi (lasí).

-laiBe, -léiis6 képzővel (különösen valamely »országbelitc
jelentők) : sukulaise neIllzetBégbeIi, atyafi (sulw nemzetség);
matkalaise utas (matka út, utazás); Venéiliiise orosz (Venéiii
Oroszország), Saksalai8e német (Saksa Németország), Suoma
laise finn (Suome Finnország), Unkarilais6 magyar (Unkari);
rantalais6 partIakó (ranta)~

k) Valamihez haso nl ótjelentőmelIéknevek (»szerü,
-féle«)': -maise, -maise képzővel : koiramaise kutya.lelkü (koira),
karhumaise medvéhez hasonló ; hyviimaise jóféle, pahamaise
rosszféle.

l) F o s z t ó melIékn'evek (adj. caritiva) : -ttoma, ·ttömii
képzővel ; csonka és zárt alak: -ton, -tön v. -toin, töin; pl.
onnettoma szerencsétlen (onne), isiittöméi atyátlan (isa); ar
mottoma kegyetlen (armo), viattomcl ártatlan (vika hiba, vétek),
viiettöma erötl~n (viike). ' .

§. 11. Igetőtől származónévszótő ...
a) C se l e k v ő't jelentő névszÓk (nomen. agentis v.

actoris):
-.ja, -Ja képzővel ; az igetőnek vég i, e-jével együtt -i,ia;

-iJa vagy -ia, iti; pl. osto.Ja vev(j, kaufer (osta- venni)) kiiéin-
wfti fordító, opettaJa tanit (opetta-), luki}i v. lukia olvasó,
lector (Zuke-) , tekijav. tekiéiszerző (teke- tenni, csinálni),
ets1'ja v.etsiii kereső (etsi-).
. -Vd, ,-vii képzővel (participium praes., v. adjectivus 1.
activi) pl. lukeva olvasó, legens, .etsiva kereső,antáva adó,
eliivii élő. ~ Ugyanevvel a passivumi igetőtől (participium
necessitatis): l1J,ettava olvasni' való, legendus,etsittavii keresni
való, qu~erendus. Megjegyzendő: tuttava ismerős (tunnettava
h. tunte- ismerni).

-nee·(-nehe)képzővel (part. praet., v. adjectivus n. activi);
.csonl!;a alakja-nut, -nyt (§.9.); pl. l~lkenee (luken~~t) olvasott,
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7caynee (kety'nyt) járt, kelt; antanee (antambt) adott (a ki adott),
11 ahJree (-nyt) látott (a ld látott).

b) Os e l e k v é s t jelentő névszók (nomen actionis):
-u, -y és -o, -ö képzővel : haku keresés (hake-), isku ütés

(iske-) ;}ako ,osztály, osztás (.laka-) , ola lét (ole-), t~do jövetel
(t~de-); telw tevés: työn-teko dologtevés (teke- tenni); nakö,
naky látás (heilcko n. gyenge 1., nake-Iátni); löytö, löyty talá
lás, találmány (löyta-), lahtö elmenetel (lahte-), kylvy, v. kylvö
vetés (~aat: kylva-). - Ugyane képzőnek -u, -y alakjával lesz
nek a passivumi igetéltől melléknévi nomina acti (adjectivus
II. pass.): lueit~G olvasott, lectus (luke-, pass. tő: luetta·),
sanottu mondott, dictus (sano-, sanotta-), nahty látott, visus
(niike-, n ahta") , löydetty talált, inventus (löyta-, löydetta-).
Megjegyzendők: tii,tt~G ismert, ismeretes (tunnettu h.: t~Gnte-),

tietty tudott (tiedetty h.: tieta-).

-ukse, -ylcse .és -okse, -ökse képzővel ; csonka alakja: -us,
-ys és .os, -ös; pl. palvelukse szolgálat (palvele-), ilmoitulcse
nyilvánítás (ilmoitta-), vastaukse felelet (vastaa-), havitykse
pusztítás (hiivitta-), epailykse kételkedés (epaile-); ajokse hajtás
(fölhajtás, daganat: aja- hajtani); kiitokse köszönet (kiitta-) ,
?laytökse megmutatás (naytta-).

.Jegyzet. Az -u és -lblcse stb. képzök m é l Yhangú alakja járúl
kéttagú m a g a s hangú tökhez, ha az eIösz6tag önhangz6ja e v. i, pl.
iB1cu (nem is7cy), ,te7co (nem te!cö), 7ciito7rlse; pUo tartás (pUit-), peitto fedés
('P6ittlJ,.) , tieto tudás (tiela-) , teo7cse munka (t e7ce-).

-ee (-ehe) képzővel ; csonka alakja -e' (-et); pl. pistee
szúrás (pista·), kastee nedvesítés, harmat (lwsta-), puhee beszéd
(puhu.), satee eső (sata-); paistee sütés (paiviin p. napsütés:
paista-). '

-nto, -ntö képzővel : la~Glanto dalolás (laula- ),vedantö
huzas (vetil-); syöntö evés (syö·), j~wnto ivas (juo-); egytagú
igetőhöz e képző -nt?: alakban is járúl: syünti, juonti.

-ta, -Ui' képzővel készül az igének egyik infinitivusának
alapszava (substantivus 1.); ennek zart alakjából a két ön
hangzó közt álló t kiesik: nousta (inf. nousta' , noustcdf,se:
nouse- emelkedni), pestii (inf. pesta' , pestakse: pese- mosni),
olto, (inf. olla', ollakse: ole- lenni), mentet (inf. menna!, men
nakse: mene- menni); sanota (inf. sanoa), sanoakse: sano
mondani; elata (inf. elaif, eli4akse: ela- élni); - 7cüytd (inf.

kayda), kaydakse: kay- járni, kelni); tuota (inf. tuoda', tuo
dakse : tuo- hozni); saatcb (inf. saada', saadakse: saa- kapni).

·te képzővel, az igének két gerundiumának alapszava
(substantivus II.); zárt alakja elejti a t-t úgy mint az előbbi;

pl. nouste (ger. noustessa emelkedvén, nousten emelkedve),
peste (pestessa,. pesten), olte (ollessa, ollen), mente (mennessa,
mennen), sanote (sanoessa, sanoen), elate (eliiessii, elaen) , kayte
(kaydessa, kayden) , tuote (tuodessa, tuod~n).

-ma, -ma képzővel, általában cselekvést (n. actionis), de
különösen befejezettet (n. acti) jelent~ névszók, melyek jelző

melléknevekülis állhatnak; (mint gerundiumok alapszavának
e .képzésnek substantivus m. a neve): kuolema halál (kuole
halni), elő..ma élet (elő... élni), sanomo, hir (dictum : sano- mon·
dani), paisuma daganat (paisu-), syntyma születés (s.-paildca
születő hely: synty-); syöma evés (s.-astia evőedény) ; meg
evett,gegessen (kissan s. hiiri a macska megette egér), an
tama adott, datus (isan a. -raha az atya adta pénz). - To
vábbi -ttMna, -ttöma képzővel (§. 10, 1.) fosztó melléknevek:
t~Gntemattoma ismeretlen (tunte-), niikymattöma meg nem látszó
(naky-).

-mise képzővel cselekvést, dekülönösen még befcjezendőt

jelentő névszók (substantivus IV.): tekemise tevés (még folyó t.),
sanomise mondás (mondani való).

.ma-ise, -milíse képzővel gerundiumi alapszó (substanti
vus V.): putoomaise készülő.esés (putoo-: pl1toomaisillansct
közel ahhoz hogy essék, esélfélben); menemetise (mene-: me·
nemaísillansCi menőfélben):

-mukse, .-mykse képzővel; csonka alakja -mus,-mys:
aikomulf,se szándék (aiko.), kysymyksekérdés (kysy-), luotta-·
mukse bizodalom (luotta-), ryöstClmykse rablás (?·yösW-).

c) E s z k ö z t (cselekvő holmit) jelentő nevek:
-ime képz<lvel; az igett'lnek vég a, a, e, i-je néha o-ja is

k.iszorúl, aa-ja rÖvidül; .csonka alakja -in. Példák: avaime
, kulcs. (avaa. nyitni), pistime fulánk (pista- szúrni), istuime
. ülőhely, szék (istu- ülni), tarpoime v. tarpime turbokló (tarpa
; turbokolni), kutime kötő munka (k~btO' kötni, stricken), lJurime

ha~apófog, agyar (pure- harapni).

13(s. 11.)(§. 11.)12



§. 12. T ö b b e s - s z á m i n é v s z ó t é\.

A többes-számbeli névragozás,ugyanazon casusragok
mellett, melyek az egyes-számban az egyszerií névszótőhöz

járúlnak, kétféle többesitett tőalakot vesz alapúl ; sőt egy casus
ban (genitivus) még egy harmadikat, mely a kettl.l:p.ek egyesi
tett képzőivel készül. Az egyszerü névszótőnek többesitése
történik: .

a) -te képzővel ; csonka alakja -t; zárÓdás alkalmával
(a genitivusban) e végszótag elejti a t-t, az alaptőnek meg·
maradó rövid végönhangzója után. Példák: hevose ló: hevo
ste, cs. al. hevoset; sisare nővét: sisarte, cs. al. sisaret; vete
viz: vette) cs. al. vedet; kante fedél: kantte, cs. al. kannet;
mofsiame mátka, cs. tő morsiam: rno'i'síante, cs. al. morsia
met; sormukse gyürű, cs. tő sormus ; sorm~6ste, cs. al. sor
mukset; vieraa, vieraha, cs.' tő vieras idegen :vieraste, cs. al.

. vier'aat, vierahat; ihmee, ihmehe csuda, cs. tő ihme': ihmette,
cs. al. ihmeet, ihmehet ; - kala hal: kalate) cs. al. kalat (gen.
kalae-n helyett kalain) ; Jo,lka láb; }allcate, cs. al. }alat (gen.
jalkae-n h. jalkain) ; risti kereszt:· ristite, cs. al. ristit (gen.
ristie-n); suku nemzetség; sukute, cs. al. suvut (gen. sukue-n
h. sukuin); mylly malom: myllyte, cs. al. myllyt (gen. myllye-n
h. myllyin).

b) ·i képzővel, mely az alaptönek végönhangzóját vagy
kiszorítja vagy vele ikerőnhangzót képez (§. 4. szerint). Példák :

'Ínaa föld: mai pii fog: pii s~w mOCElár: soi
pali fej: pai laifej; lai yö éj: öi
puu fa: pui teli tetű: tiii työ munka: töi
syy ok: syi koi moly: koi tie út: tei.

sUma szem: silmi kor'va fül: korvi lcola hal: lcaloi
hyva jó: hyvi muna tojás: muni piha udvar: pihoi
peli-vél nap: paívi lcour'a marok: kouri hauta sir: hautoi
leipii kenyér :leipi ruolca étel: ruoki 'vaiva baj: vaivoi.

sUUlrempa (10, a.): suurempi viattorna (10, 1.): viattomi
suurimpa » : suurimpi isattörna :.: Í8élttömi
lihava (10, h.): lihavi laula}a (11, a.): laulaji
vakeva » : vakevi kaantaja:.: kaantii}i
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elaneil>elanee

jilntee (9, b.): }linteiJ }iintehi

antanee " antanei

tyttö leány: tyttöi·
niikö látás:. niiköi
suku' nemzetség: s~6kui

tehty tett; tehtyi.

paimene pásztor: paimeni
kélte kéz: lcélsi (6, a.)
kante fedél: kansi
lehte levél: lelíti.

lukija (ll, a.): lukijoi
teki}ii l>: tBkijöi
asia ügy: asioi
miniii··meny: miniöi.

valkea, -kia fehér: valkei
usea, uS'iagyakor: úsei
pehmea, -iéi lágy: pehmei
silea, -iCi sima: siZei

(s, 12.)

vapaa szabad: vapai
ahtaa (9, a.): ahtai, ahtahi
evaa » : eviii, eviihi
kirvee » : kirvei, -vehi
ka'lmii " : kaunii, -nihi uraD (9, a.): uroi,urohi.

Jegyzet. Az -uute, -yyte (-ute, -yte) képzésű nevek (10, g.) többesí
tett tőül -uu7csi, -yylcsi (-ulcsi, -ylcsi)-féle alakot vesznek föl: tat~ute

igazság: totuulcsi, hYVyytB (jószág): hyvyylcsi.
. Jegyzet. Sajátságos többesi tökül állanak az egyeSBzámi tu ez, si

az, tuo amaz mutat6névmások ellenében nU, ni, nua; ezek még ezenfelűl
i képzllvel többesítve:. nUi, nii, nai. Szintígy a többesBzámi személynév-'
mások (me mí, te tí, he, ök) : mei, tei, hei.

c) -ite (egyesített -i és -te) képzővel, csak a többesbeli
genitivus számára; a, genitivus-rag hozzájárultával az -ite
részint (ú. m.egytagú és hosszú önhangzó végü többtagú alap
tőkön) -ide-vé gyengÜl, melylyelváltakozvaazönban egy erős

bült -itte alak is foraúl elé; többnyire pedig még jobban gyen
gült -i'e alakja szerepel; pl. maa (több. tő: mai): maite (gen.
maide-n, maitte-n); työ (tb. tQi): töitB(gen. töide-n, töúte-n);
}o (tb. joi): joite (g. joide-n, ;'oitte-n); vapa~ (tb. v~pai):
vapaite ,(g. vapaide-n, vapaitte-n), ahtaa (ahta~): ahta~de (g.

r'isti kereszt: risti, ristei
sonni bika: sonni, sonnei
huono rossz: huonoi
kehnohitvány: kBhno~

sor11M ujj: sOl'mi'
kive kő: kivi
vere· vér: veri
'IJastaukse felelet: va.~taulisi

jumala isten; jumali, -loi
isantél gazda: isanti
vasa1'a kalapács: vasa?'i, -r'oi
omenaalma: omeni, ·noi

lukeva (11, a.): lukeV1:
elava »: elavi
sanoma (11, b.): sanomi
tekerna »: telcemi

(§. 12.)14



ahtaide-n, ahtaitte-n),elanee (tb. elanei): elttneite (g. elaneide-n,
eliineitte-1z); aurinlco nap: a~lringoite (g. aU1'ingoide-n, aU1·in
goitte-n); - vakeva (tb. vakevi): vakevite (g. vakevi'e-n), koira
(tb. koiri) : koidte (g. koiri'en); hevose (tb. hevasi) : hevosite
(g. hevos//en); Jalka (tb. Jal!~oi) : jallcoite (g. jalkoi'e-n helyett
Jalkojen); hullu bolond (tb. hullui) : hulluite (g. hullui'e~n-ből
hulluJen.)

§. 13. A finn n é v r a g o z á s (declinatio) következél 16,
öt csoportra osztható c a s u s-alakot különböztet meg:
I. Nominativus II. Essivus llr. Oomitativus

Accusativus Partitivus Abessivus
Genitivus Translativus. Prolativus.
Instructivus.

17(§ 13.)

Jegyzet. A következő II-V. csoportokbeIi casusoka többesszám
banmind csak az i-vel többesített tilt (12, b.) veszik alapÚI.

II. E s s i v u s: -na, -na raggal ; jelent állapotban, minő·
ségben, helyzetben, korban IéteIt (opettaJana tanitóúl, mint
tanHó, tanitói minőségben; lapsena mint gyermek, gy. korában,
sairaana betegen, beteg állapotban); még időhatározó is: tana
paivana e napon, ma (hodie), menneena kesana múlt nyáron.

p a r t i t i v u s: -ta, -tét s nagy részben, a t kiestével,
csak -a, -a raggal ; jelent részleges vagy határozatlan mennyi
séget (v. ö. a francziában du vin, de l'eau, des hommes weill,
wf.l,sser, menschen); s állhat e casushan amondatbeli subjec
tum szintúgy mint az objectum is: vetta viz v. vizet, ihmisili
emberek v. embereket.

Tr a n's I a ti v u s: -ksi (-kse) raggal ; jelent nekiirányu~
lást, haladást valamely állapot v. minőség felé (vmivé válást):
sairaaks'i beteggé (beteg állapotba, pl. t'uli jött, azaz: beteggé
lett), luuli minun kuoliaksi engem halottnak vélt, antoi rahaa
lainaksi adott pénzt kölcsönbe; rupee S1t7Ltariksi hozzá fog a
csizmadia[ság]hoz; különösen czélt és időbeli határt jelentll :
kaytéi hyvaksesi használd javadra, tule avukseni jöjj segitsé
gemre, kolmeksi paivaksí három napra.

Jegyzet. Az essivusi -na, -nit, a partitivusi -ta, -ta és a tl'anslati·
vusi ·ksi ragok eredetileg egyszerü helyviszony-jelö16 ragok: locativus
(-na, -na), ablativus (-ta, -tit), lativlls (-ksi). Ily él'tékkel eléfOl'dúlnak
még helyadvel'biumokon és postpositiókon: kaulcana messze (helyen),
kau'aksi (kau' as) messzire, kaukata (Icaukaa) messziről; luona -nál, Tuota
.től, luolcsi -hoz.

III. O O m i t a t i v u s: -ne raggal ; jobbadán csak a többes
számban divik (és további birtokosraggal) : vaimonensa lapsi
nensa feleségével és gyermekeivel, 7caikkine kaluinensa minden
holmijával.

A b e s s i v u s: otta, ·tta raggal : 1"ahatta pénz nélkül}
kadetta kéz nélkül; vele járhat nyomatékositó adverbiumúl
ilman: pl. ilman syytttiok nélkül.

p r o l a t~ vus: ·tse raggaI; jelent folyó irányt (~vmin
el" mentében,·n áItal«); itt is a többesszámi alak használato
sabb : meritse, maitse tengeren (-reken), földön (földeken) át,
sivutse az oldalon el (an derseite hin).

IV.I n e s s i v u s: -ssa, -ssa raggal, jel. ~-ben«; - e l a·
ti vu s: -sta, -sta raggal, jel. :.-bő1«; - i II a t i v u s: -sen,

Budenz, Ilnn nyeln.

V. Adessivus
Ablativus
Allativus.

(§. 12-13.)

IV. Inessivus
Elativus
Dlativus.

16

1. N o m i n a t i v u s. Az egyesszámban rag néllcül az
egyszerü névszótélvel egyezél, ,még pedig nagyrészt ennek
csonka, illetélleg csonka és zárt alakjával (v. ö. §. 8. 9.); csak
az -ise, -se képzésli tők (16, c. -ise, -kaise; 10, i. ·llise, -laise,
laise,. 10, k. -maise, -maise; ll, b. -mise) vesznek föl nomi-'
nativusi ragúl -se helyébe -nen-t : kala.nen, kalainen' (kalase,
kcda,ise), onnellinen (-llise), sanominen (-mise). - A többes
számban nominativus a te-vel többesített télnek csonka alakja
(-t): hevose 16: tb. nom. hevoset, kalcL hal: kalat, vete: vedet,
jalka: Jalat, kante: kannet stb.

A c c u S a ti vu s. A teljes (egészleges, total) objectum
casu~a (v. ö. a partitivust); Tagja -n, mely eredetibb m-ből
való; a többesszámban az accusativus rag nélkül a nominati
vussal egyező ..

G e n it i v u s. Egy. és tb. számban ragja -n (mely nem
eredt m-ből); járúlhat mind a háromféle (·te, v. -i, v. -ite kép
zős) többesi télhöz.

Instructivus: -n raggal;jelent eszközt, módot; egyes
számban fölötte,. ritka, többesszámban csak azi képzős téln
alak~l: O1nin silmin (oma és silma) saját szemmel, propriis
Qcuhs.



-h-n (-'-n) raggal, jel. »-bec. Ezek a hármas b e l s ő helyvi
szonyt kifejező casusok, s a ragok közös alapja s = »bel«
(ebből az essivusi raggal : -s-na, -s-na = -ssa) -ssii ; meg .s-ta,
-s-tii a partitivusi raggal; a -sen illat. rag a népnyelvben
még -seen·nek hangzik, e h. -sehen) amelyben -he- általános
lativus-rag). ,

V. A d e s s i vu s: -Ua) -Ua raggal, jel. »-on, nál« (pöy.
daUa asztalon, 'f'annalla parton; hiinella on nála van, azaz
van neki); eszközökről szólva »-vel« (veitseWi késsel, rahalla
pénzzel); - a b l a t i v II s: -lta) -lUi raggal, jel. »-ról, -töle
(pöydiiltii asztalról" rannalta parttól); --:- a II a t i v IIs: -Ue
(vagy néha még vég -n-es -llen) raggal, jel. »-ra, ·hoz, -nek«
(pöydlille asztalra, lap,qelle a gyermeknek, kirkolle templom
hoz). Ezek a k li l s ő helyviszonyt jelelő casusok; aragak
közös alapja l (l-na) -l-na-ből -lla, -Ua; -l-ta, -l-tii; -l-he v.
-l-hen-ből -lle, '-llen - v. Ö. -sen e h. -seen, "sehen).

puhtaissa .tahissa)

puhtaita (-tahita, -tahi,a)
1Juhtaiksi (-tahiksi)
puhtaine (-tahine)
puhtaitta (-tahitta)

(§. 14.) 19

Egyes-sz. Többes-sz. Egyes-sz. Többes-sz.
part. maata maita part. vyötii vöitii
trans. maaksi maiksi transl. vyöksi vöiksi
com. maane maine com. vyöne vöine
abess. maatta maitta abess. vyötta vöittii
prolat. maatse maitse prolat. vyötse vöitse
iness. maassa maissa iness. vyössli vöissli
elat. maasta maista elat. vyöstli vöistli
illat. maahan maihin illat. vyöhön vöihin
adess. maalla mailla adess, vyölla vöillii
ablat. maalta mailta ablat. .' vyöltii vöiltii
aHat. maalle maille aHat. vyölle vöille.

TŐ: paa fej: Egy. nom. plia, ace. plilin, part. paatli
illat.piilihlin; Töpb. nom. pliiit, gen. paiden, paitten, part:
paitii) illat. paihin) insk pain.

Tő: puu fa, syy ok: Egy. nom. puu, syy, part.'puuta,
syyta, illat. puuhun, syyhyn; Több, nom. puut, syyt, g~n.
puiden, syiden v. puitten, syitten) part. puita, syitli, illat.
puihin, syihin.

Td: koi moly, tiii tetű: Egy. gen. koin, tain, part. leoita,
tiiita; illat. koihin, tiiihin; Több. gen. koiden,tliiden v. lwit
ten, taitten, illat. koihin) tliihin.

2) Tő: puhtaa) puhtaha tis.zta (csonka és zárt td: puh
das; tb. tők: puhtaate, puhtai, puhtaite) :

Egyes-sz. Többes-sz.
nom. puhdas puhtaat (-tahat)
ace. puhtaan (-tahan) puhtaat (-tahat)
gen.puhtaan (-tahan) puhdasten, puhtaitten (puhta-

hitten)
instr. puhtaan (-tahan) puhtain (puhtahin)
ess. puhtaana (-tahana), puh. puhtaina (-tahina)

dasna
part. puhdas.ta
transl.. puhtaaksi (-tahaksi)
com. puhtaane (-tahane)
abess. puhtaatta (-tahatta)
prolat.
iness. puhtaasset (-tahassa)

vöitten

Többes-sz.
vyöt
vyöt
vöiden,
vöin
vöinli

-SS(;l" -ssa (-ben)
-sta, -sUi (-ből)

-sen) -h-n, -J-n (-be)

maate, ma7:, maite) ; vyö öv

V. Adess, -lla, -lla (·n, -nál)
AbI. alta, -lia- (-ról, -télI)
Allat. -Ue, [-llen] (ra, -hoz,

-nek).

IV. Iness.
Elat.
Illat.

Egyes-sz.
nom. vyö
ace. vyön
gen. vyön
instr. vyön
ess. vyönli

(§. 13-14.)

Átnéz et.

III. Comit. -ne (-vel,. -stúl)
Abess. atta, otta (nélkül)
Prolat. -tse (-n el)

maat
maat
maiden, maitten
main
maina

·na" -na (-úl, -iH)

-; (tb. -:ot)

-n; (tb. -t)

-n

-n (-vel, ·n)

Part.

,l. Nom.

Ace.

'Gen.

Instr.

18

II. Ess.

Transl. -ksi (-kse) (-vá, vé)

§. 14:. Paradigmák.
i 1) Tő: maa föld (tb. télk:

(tb. tők :vyöte, vöi, vöite).

Egyes-sz. Többes-sz.
nom. maa
ace. maan
gen. maan
instr. maan
ess. maana



3) To: jalka láb (tb. tok: jallcate, jalkoi, jal7coi~e).

Tő: véikevii eros (tb. tOk: véikevate, vaicevi, va7cevite):

21

v tt1ceviksi
vllkevine
vllkevittii

viikevat
vélkevat
vélkevain,
viikevien
viikevin
vakevina
vllkeviil

Többes·sz.

kovinlpÚ:1t
kovirnntille

Egyes-sz.
nom. vilkevli
ace. va7cevan
gen. vakevéln

(§. 14.)

Többes-sz.
jalat
jalat
}allcain,
}alko}en
}aloin
}alkoinct
}alko}a,

Egyes-sz.
nom. }alka
aee.·}alan
gen. jalan

instr. jalan
ess,. jalkana
part. }alkaa

instr. valcevan
ess.vélkevana
part.vakevitii,
. -vata

trans. jala7csi jaloiksi trans. vakevétlcsi
com. jalkane jalkoine com. vakevane
abess. jalatta jaloitta abess. véikevatta
prolat. jalatse jaloitse prolat.
iness. jalassa jaloissct iness. vakevassél vakevissa
elat. jalasta jaloistl~ elat. véikevastil vtlkeIJistét
illat. jalkaan jal7coihin illat.va7cevéiéin, vakeviin

(jalkahan) (-vahéin) (-vihin)
adess. jalalla jaloilla ac1ess.viikevallil vlilcevillü
ablat. jalaltcG jaloilta ablat. vakevilltil vakeviltét
aUat. }ala71e jnloille aUat.ullkeviille vakeville

TB: sota háború (tb. tOk: sotate, soti, sotite): Egy. nom.
sota, gen. sodan, ess. sotana, part. sotaa, illat. sotaan (sotahan),
aUat. 80dalle ; Több. nom. sodat, gen. sotain, sotiell, part.
sotia, illat. sotiin. .(sotihin), aUat. sodille.

Tő: kovernpa keményebb (tb. tö: kovempi); - TB:
kovimpa legkeményebb (cs. tő: kovin J tb. tő: kovimpi):

Egyes-sz. Többes-sz. Egyes-sz. Többes-sz.
no·m. kovernZJi kOIJemmat kOVÚl kov·immat
gen. lcovemman kovempain, kovimmctn kovimpain,

f~ f~
kovempina ko IJimpan a kovimpina
kovempia kovimpaa, kovimpia

-mpclta, kovinta
kovimpaan

. kovimmalle

TB :vllhempa kevesebb: Egy. nom. vahempi, gen.vllhem
man, part. vélhempaa; - Tő: vllhimpa legkevesebb: Egy.
nom, vahin, gen. vahimman, pal't.vilhimpilil, vahinta.

ess. kovempana.
part. kovempaa,

-rnpata
illat. kovempaan kovernpiin
aU. kovernmalle kovem'lJLille

Többes-sz.

antaneita, elaneila
cmtaneisin, eléineisin
ctlltaneillct, elaneilla

antaneet, eléineet
antaneitten, elaneitten
antaneina, elitneina

(§. 14.)20

Egyes-sz. Többes-sz.
elat. puhtaasta (·tahasta) puhtaista (-tahista)
illat. putthtaasen (-tahasen) puhtaisin (-taMsin)
adess. puhtaalla (-tahalla) JJtthtailla (-tahilla)
ablat. JJtthtaalta (-tahalta) puhtailtct (-tahilta)
allat. puhtaalle (-tahalle) puhtaille (-fahale).

Tő: ikee, íkehe iga (csonka és' zárt tő: i'es; tb. tőle:

ikeete, ikei, ikeite): Egy nom. i'esJ gen. 1:keen, ess.ikeena,
i'esna, part. i'esta; Több. nom. ikeet, gen. i'estell, ilceitten,
part. 1?ceita (ikehita, ikehia).

Tő: satee, satehe eső (cs. zárt tő: sade', tb. tők: sateete,
satei, sateite):

Egyes·sz. Többes-sz.
nom. sade' (sadet) sateet (satehet)
gen. sateen (satehen) sadetten, sateitten (satehitten)
ess. sateena (satehena) sateina (satehina)
part. sadetta sateita (satehita, -Ma)
iness. sateessa (satehessa) sateissa (satehissa)
illat. siiteesen (satehesen) sateisin (satehisi n)
adess. sateella (satehella) sateilla (satehilla).

Tő: jantee, jantehe ideg (cs. z. tő: janne') : Egy. nom.
janne', ess. janteenii, part. jélnnetta, illat. }anteesen; Több.
gen. jannetten, j anteitten, part. } éinteita, illat. j éintetsin.

Tő: antanee adott (cs. tő: antanut); eléinee élt (cs. to:
elanyt) :

Egyes·sz.
nom. antanuf, elanyt
gen. cmtaneenJ eliineen
ess. antaneena, elaneena

antanttnna, eléinynll éi
part. antanutta, elanyttii
illat. antaneesen, elétneesen
adess. antaneella, elall eelléi
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Egyes-sz.
nom. kansi
gen. kannen

Egyes-sz. Többes-sz.
ess. tulena tulina
part. ttdta tulia
illat. tuleen tuliin

(tulehen) (tulihin).

nom. lumi, part. lunta, illat.

(§. 14.)

Többes-sz.
kadet
katten, kasien

Többes-sz.
kivina
kiviti
kiviin

(kivihin)

hó, nix: Egy.

Többes-sz.
kannet
kantten} kan-

sien
ess. katentikasinii ess. kantena, kansina
part. kiittii kasia part. kantta kansia
illat. kate(Jn kasi'in illat. kanteen kansiin

(katehen) (kasihin) (kantehen) (kansihin)
adess. kadellti kasilla adess. karmella kansilla

Tö: kolmante harmadik (cs" tők: kolmat, kolmas):
Egy. nom. kolmas, gen. komannen, ess. kolmantena, part

kolmatta.
Tö: vastaukse felelet (cs.'tő: vastaus) ; kynnykse küszöb

(cs. tő kynnys):
Egy. Több. Egy. Több.

nom. vastaus ·vastaukset, nom. kynnys kynnykset
'gen. vastauksenvastausten, gen. kynnyksen kynnysten,

vastauksien kynnyksien
part. vastausta vastauksia part. kynnystii kynnyksía
ad. vasta1l7c.~ellct vastauksilla ad. kynnyksella kynnyksilla

Tö: tantere tér (cs. tő: tanne9'): Egy. nom. tanner, gen.
tanteren, part. tannerta; Több. nom. tanteret, gen. tanne1'ten,
adass. tanteJ'illa.

veitseen.
Tö: mtike halom: Egy. nom. mtiki, gen. mti'en, part.

mlikea.
Tö: kate kéz (tb. tök: katete, kasi),. kante fedél (tb.

kantete, kansi) :

Egyes-sz.
nom. ktisi
gen. ktiden

lumeen.
Tő: huole gond: Egy, nom. huoli, part. huolta, illat.

huoleen.
Tö: veitse kés: Egy. nom. veitsi, part. veista, illat.

Egyes-sz.
ess. kiventi
part..kiveti
illat. kiveen

(kivehen)

Tö: lume

Többes-sz.

Többes-sz.
tytöt
tyttö}en,

tyttöin
tyttöinli
tyttö}a
tyttöihin

kukot
kukko}en,

kukkoin
kukkoina
kukko}a
kulckoihin

onnettornat
onnettomain, -mien,

onnetonten (-tointen)
onnettornina

kivete, ldvi, kivite) ; tule tb.

Egyes-sz. . Többes-sz.
nom. wli tulet
gen. ttblen ' tulten, tulien
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szerencsétlen (cs. z. tö: onn6ton, -toin;

ess. ktbkkona tyttöna
part. kulckoa tyttöa
illat. kukkoon tyttöön

(kukkohon) (tyttöhön)
allat. kukolle tytölle kukoille tytöille

Tö: aurinko nap: Egy. nom. aurinko, gen. aU'/'ingon,
part. atbrinkoCli) au?·inkota,. Több. gen. aurinkoin, aurinko}en
auringoiden, auringoitten, part. aurinko}a, allat aurin.qoille:
. Tő: t;tpU segítség: Egy. nom. apu, gen. avun, part. apua;
~llat. apu~n.; Több. nom. avu.t, gen.apuin, aptb}en) part. apuja,
Illat. apu//'hw, allat. avwille; -- Tő: sanottu mondott, dictus:
Egy. gen. samotun, part. sanottua; Több. gen. sanotttdn, part.
sarlOttu{ja, sanotuitcb, ess. sanotuina. - Tő: tehty tett, factus :
Egy. gen. tehdyn, part. tehtyti; Több part. tehty}ti, ess. teh
tyinii,allat. tehdyille.

4) Tő: kive kő (tb. tők:

Egyes-sz. Többes-sz.
nom. kivi ki-vet
gen. kiven Mvein,kivien

Tö: onnettorna
tb. i-tő: onnettorni):

Egyes-sz.
nom. onneton (-toin)
gen. onnettoman
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ess. onnettomana,
onnetonna (-toinna)

part. onnetonta (-tointa) onnettomia
illat. onnettomaan onnettomiin.

Tö: vaettöma erötlen: Egy. nom. vaetön (-töin); ess.
vtlettömtlntl, vaetönnti (-töinna), part. vaetönta (-töintCl); '1'öbb.
gen. vaettörnain, vaettömien, vaetönten (-töinten).

4) Tö: kukko kakas (tb. i-tő: kukkoi); tyttö leány (tb.
i-t5: tyttöi):

. Egyes-sz.,
nom. kukko tyttö
gen.kukon tytön
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§. 15. E s z Í' e v é t el e k némely casusalakok képzéséről.

a) E g yes· s z á m i n o m i n a t i v u s. Az -ise, -se képe
zős névsz6k -inen, -nen-vel cserélik föl e képzőt (§. 13.). 
Külön -n rag járúl a seitsemél hét, kahdeksa nyolcz, yhdeksél
kilencz, kymmene tíz számnévtőkhöz: nom. seitseméln, kahdek
san, yhdekséln, kymmenen. - Máskülönben az egy. nominati·
.vusaz egyszerű teljes sz6tővel, vagy annak csonka (esetleg:
csonlm és zárt) alakjával egyező, s e mellett csak némely
sz6végi hangváltozásnak van alávetve. Kétféle, teljes és csonka,
alakjuk van: 1) A hosszú önhangz6n végzőclö két- vagy több
tagú töknek (§. 9. a. b.), pl. ahtaa (ahdas), kirvee (7~ú'ves),

kaunii (kaunis), uraD (uros), satee (sade' , sadet), antnnee (rLnta
nut), kevés kivétellel (§. 9, c. harmaa, vapaa, ehtoo, makuu);
2) Az e-n végződő több.tagú tőknek, melyek a csonka alak
ban e vég-e-t elvetik; tyttare: tyiiir, pairnene: paimen, askele
lépés: askel, s az előtte va16 mássalhangz6t sz6végBzerüen
változta~ják (lásd 7. §.), pl. sorrnukse: .sormus, avaime kulcs:
avain; olue sör: olut, lyhye rövid: lyhyt; az -1Iute, yyte (-ute,
-yte) képzésit névsz6k (10, g.) nominativusa -uus, -yys (-us, Vs),
az -nte végit sorszámneveké -8 (10, b.); 3) A rövid a, a-n
végződő tőkközűl csak a -ttornct, -ttöma képzésű fosztó mel~

lékneveknek (-ton, .tön v. .toin, -Win), az impa, -irnpa vég~t

superlativus-tőknek (.in), meg ez egyes sz6nak: larnpimi.i
meleg' (larnmin). - Ezenkivül gyengül a nominativusúl áll6
kéttagú tőnek e véghangzója i-vé (kivéve: kolrne három, itse
maga, szintén a nom,-ban is), s egyszersmind előző egyszerű

t átmegy s-be (§. 6, a,), pl. '~ive: nom. kivi, joke folyó: joki,
sappe epe: sappi, nime név: nimi, vere vér: veri, lapse gyer
mek: lapsi, tuule szél, ventus : tuuli, vete: vesi, kate: kasi,
sute farkas: susi, ~~ute új: ~tusi, viite öt: 'viisi, yhte egy: yksi,
kahte két: kaksi,. I~ante: kansi (kivétel: tahte csillag: nom.

. tahti, lehte levél:lehtí). _ Megjegyzendő: miehe ember, férfi
(* miese-ből): nOm. rnies.; meg velje .testvér: nom. veli. 
Szintén i-re .változik a comparativns-tők vég Ct, él-je: pa?'empct
jobb: pa?'ernpi, vahempa kevesebb: vahempi j csak vase11lpct
bal: vasen.

b) P a r t i t i VU8. Ennek teljes -ta, -ta ragjáb6l sokszor
elmarad a t (-a,-ii), az i-vel többesített tőkön is (-ita, -itli.,
helyett -ia, -iél); azonban nem minden sz6nak van a többes-

ohuita, -ujc~

Több,

ohuet
oh1~tten

ohl~ina

Egy. Több.

nom. lampi lammit
gen. larnmin lampiell, -pein
part. lampia lampict, -peja
illat, lampiin let111pihill,

(lampihin) -peihi?t,

(§. 14.)

Több.

?'istit
?'ütien, ?'istein
dstii.i, ?'istejil
?'1stihin, '

'I'isteihin

6) Tő: 'I'isti kereszt; lctmpi kis t6:

Eg'y,

nom. ?'isti
gen. ristin
part. ristiéi
illat. ?'istiin

(?'istihin)

ess. oikeutena, hyvyyt81lil
part. oikeutta, hyvyytta

Tő: lyhye rövid; ohue vékony:

Egy. Több, Egy.

nom, lyhyt lyhyet nom, ohut
gen. lyhyen lyhytten gen. ohlMn
ess. lyhyena, lyhyinii ess. ohlMna,

-ynnél ohunna
part. lyhytta lyhyita, -yjii part. ohutta

Tő: verise véres, kalaise, kalase kis hal, toise másik,
onnellise szerencsés, tekemise tevés, tenni-való:
Egy. nom. vel'inen, l~alainen, kalanen, toinen, onnelUnell, te

keminen
gen. verisen, kalaisen, katasen, toisen, onnelUsen, teke

misen
part. vel'istil, kalctistc~, kcdasta, toista, onnellista, teke

mista
Több. nom. ve1'iset, kalai~et, kalaset, toiset, onnelliset, teke·

miset
gen. veristen, kalctisten, kalasten, toisten, onnellisten,

tel~emisten

part. vel'isia, kalaisict, kalasia, toisia, onnellisia, te
kemisÍ!'i.
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Tő: paimene pásztor: Eg'y, nom. paimen, gen. pairnenen,
part. pairnenta, ess. pairnemia; Több. gen. paimenten, allat.
p aimenille.

Tő: oikel~te igazsfÍg; hyvyyte jóság, jószá,g:

Egy. nom. o1'keus, hyvyys Több. oikeudet, hy'vyydet
gen. oikeuden, hyvyyden oikeutten, hyvyytten

v. oikeuksien, hyvyyksien
oikeuksina, hyvyyl~sina

oikeuksia, hyvyyksia.



számban -ita, -iUi-féle partitivusa, melynek az egyes-számban
-ta, -ta-féle van.

Az egyes-számi pal'titivus teljes ~ta,-Ui raggal
alakúl minden egytagú, meg a hosszú önhangzón végzödő két·
és többtagú tökön; az uMbbiaknak, ha van, esonka alakján:
'P1~1~: part. puuta, }aa: PUiUi, maa: maata, tie: tieta, Sl~O:

sltOta, yö: yöta; lw ki: kuta, mi mi: mita ; hcwmaa szür~(é:

ha1'maata, ehtoo: ehtoota; pu,htaa (pukdas): puhdasta, l,kee
(í'es): i'estii, uroo(uros): urosta, kauníi (kaunís): kaunísta;
satee (sade', sadet) : .~adetta, antanee (-nut): antan1~tta, elanee
(-nyt) : eliinytta. - 8zíntígy -ta, -ta raggal az e-végű több
tagú tők csonka alakján, mely szóvégszerilvé alakúl (§. 7.) s
véghangzóját a ragbeli t-hez alkalmazza : tytttil'e (ty tar) : . t~~
tei?'ta, paímene: pnÍ1nenta, tantere (tanner) : tannB7'ta; lwvMe

. köves: lcivistéi, viihiiise kevéske: vahtiistti; sOl'mukse (sol'mus):
sorml~stc~, avaime (c~vebín): avcbinta; olue (olut): olutte~, lyhye
(lyhyt) : lyhyttti; ·1tt~te, -yyte (-ute, -yte, §. 10, g.) part. -Ulbtt:~,

.-yytta (-utta, -ytta); kolmante harmadik, neUiinte neg~edlk

(§. 10, b.): part. kol1natta, nelJtitta. - Az e-végű kéttagu tök
közííl is csonkúlnak a -tn, -Ui rag számára azok, melyeknek
az e-nek elestével t elMt ejthető mássalhangzó (t, s, h,n, l,
r) vagy n-vé váló ?n kerül a végUkre: vete: vettti, kante:
kantte~, toise másik: toistct, lapse: lasta (§. 7.), lbksB ajtó: usta,
veitse : veistti, lohe lazacz: lohta, piene kicsiny: pienta, huole
gond: huolta, vere:. vertii, vuore hegy: vuorta; lume hó : luntcb,
lieme lé: lienUi. Kivételek: nime név: nimea (nem ninUi),
SuomeFinnorszlig: Suomea; szintily partitivusuk lehet ezek
nek is: lieme lé, loime lótakaró, nie7lM földnyelv, toime rend
tartás, ügyvitel (part. tointa v. toimea); továbbá: lehte: lek
teéi; sukse hótalp: suksea (nem slbsta), 1'ipse szempilla: ripseli,
viikse bajusz: ;viikseii. Megjegyzendö: miehe férfi (* miese): .
miestii. - Az a, ii végü tök közül van csonka alakjuk a -teb,
-tti. part. rag előtt az -impa, -impr'i-féle superlativusnak (ko
vimpa: part. kovÍ?lta), meg a -tt01na, -ttömt.i képzős fosztó
mellékneveknck (§. 10. a. l.): onnettoma, vtiettöma: part. 011,

?letonta viletöntli' meg la7l1pimii meleg: liimmúlla. - Egyéb,, , .. .
az előbbiekben nem érintett kéttagú tőkön az -(~, il partltlvusl
ragalak dívik, pl. kala: part. lwlaa, silnú.i: silmaa, t1~lo jöve
tel: tuloa, liihtö elmenetel: l ühtö ii, Sukt6: st~7wa, mY1'kky "mé~

, reg: mY1'kkyil; sonni bika: sonriia, aiti anya: iiitlii; joke:
jokea" kive: kivea, SapPe epe: sappea. - Végre el nem vet-

. hető rövid önhangzón végződő többtagú tőkön többnyire mind
a két part. ragalak fordúl elé; csak a t nélkUl való alak (-a,
-a), .mikor a tőnek végén is már t van, vagy végönhang
zója i: elü'va: part. elilvatéi v. elavtiti; ostaja vevő: -jata,
-jaa; aurinko: -kota, -koa ; isantii: isantali (nem isiintiitii),
tutkinto vizsgálat: -too,; sanottu mondott, dictus: -ttua, löy
detty talált, invcntus: -ttya; tuomari bíró: -rio, (nem-?·ita).

'Jegyzet. Az yhte egy, 7cahte két számnevek egy, partitivusát yhttlt,
7cahtta helyett csak egy t-vel yhUl,. 7cal!t(t-nak szokták írni,

A többes-számipartitivus' teljes-ta, -ta raggal
csak olyan i-vel többesített tőkön alakúl, melyek ezen i-vel
keletkezett ikerönhangzón vagy hosszú ii-n végzIldnek, pl. pui
(puu): puita, pili (plili): paita, vapai (vapaa): vapaita, asioi
(asia): asioita, antanei (-nee) : antaneita, kaltnii (kaunii): kau
niita. Ezek közül is kivételt tesznek a kéttaguak, melyek
kéttagú rövid önhangzón végződő alaptőtől' valók, .pl. kaloi
(kala), kirkkoi (kirkko), naköi (niikö), ristei (risti), sukui
(suku), tehtyi (tehty); ezeken ugyan'is -a, -il raggal alakúl a
partitivus s egyszersmind az ikerhangzóbeli i j-vé változik:
kaloJa (e h. kaloi'a), kÚ'kkoja, niiköja, ristejli,slbkuja, teh
tyja. Többtagú ilyen többesi tőkön akár szintígy -a, -ii rag·
gal, akár-ta, -tél-vel; csak az utóbbival azokon; melyeknek
utolsó előtti szótagjuk nyilt és rövid i-vel van, pl. aurinkOi
(-nko): aurinkoja v.aurin,qoita, tutkintoi (-to): tutkintoja v.
tutkinnoita, sanottuí (-ttu) : sanottuJa v.sanotuita; lepistöi
(-stö): lepistöJCl v.-stöita: asioi (asia): asioita, tekiöi (tekiii) :
tekiöitéi, ta?'inoi (-ina): tar'inoita. - A csupa i-n, nem iker
hangzón, végződő többesi tökön csakis -a, -a raggal : musti
(musta): musUa,vahi (vaha): vahia; kivi (kive): kiviil, .kasi
(kiite): kasía; 80rmuksi (-lcse) : 8ormuksia, lukevi (-va): luke
via tekemi (-ma,: tekemia, rparempi (-mpa): pa?'empia, vii-, .. .. . . . .
himpi(-mpa):· viihimpiii, onnettomi (-ttoma): onnettomla.

c) A többes-számi genitivus alakúl -n casusrag·
jával kétféle többesi tőn: a -te-vel íöbbesítetten és az össze
tett -ite végün, mely utóbbi csakis e casusalaknak szolgál
alapúl (12, c.). A legtöbb névszó mind a kétféle többesi tőn

képezi· a genitivust.
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A genitivusl'ag (n) a -te többesi tdvéghez járulván (-ten), ..
azon alaptdk, melyeknek csonka alakjuk is van, csak ezzel
maradnak meg, pl. puhtaa (puhdas) : több. gen. puhdas-te-n,
kú'vee (kir'ves): ki1'vesten; 1.1,7'00 (UTOS) : ur'osten, scttee (sade',
sadet) : sadetten; sorrnukse (.~01'1nus): SOTl1wsten, pctÍrnene (-rnen):
paimenten, tyttar'e (tytar) : tytiirten; vM'ise: ve1'Ísten, 1no1'~iarne

(-an): rlwr'sianten, lwvirnpa (kovin) : kovinteni onnettorna (-ton):
annetonten ; szintígy azon e-végi\. kéttagú alaptők is, melyek
nek az e·nék elestevel t előtt ejthetél mássalhangzó (t, s, h, n,
l, r) vagy' n-vé váló rn kerül a végükre, pl. vete: több. gen.
vet-te·n, leilte: kilUen, toíse: toisten, kante: ketntten, letpse:
lctsten (§. 7.), veitse: veisten; lolte: lohten, píene: pienten,
hu-ole: huolten, Vl~or'e: vuor'ten, nierne: nienten, toíme: tointen
(v. Ö. egyes-sz. part.: vet-Ul, ktittii, toista stb.).

Az alapt5nek megmaradó végönhangzója után (mikor
nÍl1csen csonka alakja) iL többesÍtö te-nek mássalhangzója esik
ki, s az azutil,n önhangzóval érintkező e i-re változik; pl.
kala (tb. tő : 7"alate): több. gen. (kala' en h.) kalain, jal/w:
jalkain ; kirld"o: (7dr'kko' en) kir'kkoin, YStii'IJii : -viiin, kovemrJa:
-mpain, atwil11w: -koin, s~~ht: sulwin, rnylly: rnyllyin: risti:
r'istien; rniike: miikein, Mve: kivein, siipe szárny: siipein.

Jegyzet. A -tlomu, -ttömll·féle fosztó melléknevek a teljes tőalakon

is képezik a több. genitivust: -ttomai?t, -ttö?nllin. 8zintígy az -imp/L,
--impll végű s;uperlativus-tök: -impain, -i7npllin.

Az wite-vel többesített tőhöz járulván az -n genitivusl'ag
(-iten) , maga a többesi Wvégbeli t vagy gyengült d alakba
megy át, mely azonban erősbült tt-felével is váltakozik (-iden,
-itten), vagy egészen elenyeszik (-i'en). At megmarad (cl v.
tt alakban) csak olyan ·ite-vel többesített tdkön, melyekben az
alaptö végönhangzója egészen el nem enyészett: puite (pmL):
több, gen. pl~iden, p~bÍtten; pa'íte (paa): piiiden, pii'itten; va
riaite (-paa) : vapaiden, vClpltitten,. sateite (satee) : sateiden,
-eitten ,. antaneite (-nee) : antaneiden, -neitten ,. 7w1.miíte (-nii) :
kc~uniiden, -iitten; kOl'keite (-kea): kor'keiden -eitten ; de ezek
kUzül is kivételt tesznek s elenyésztetik az i tew beli t·t (gen.
-í'en) azok, a melyek rUvid önhangzón végzödő alaptőtől valók,
s egyszersmind a két önhangzó közé kerülő i-t J-vé változtat
ják (-.j fi 11), pl. kaloite (kala) : (kaloi'en h. kalo,jel1, kú'kkoite
(kil'kko) :ki1'1ckojen, sukt~ite (s1.Lklt): sukujen, tehtyite (tehty):

d) E S s i v U s, e g yes· s z á m b an. Rendesen a teljes
alaptön alakúl e casus, -na, -na raggaL De emellett némely
töknek csonka alakján is alakúihat, jelesen aa, tlCl, ee, ii,
oo.végü tők -as,-ils, -es, -is, -os-végü csonka alakján: puhtaalla
v. puhdasna (puhtaa), kirveena v. kirvesna (-vee), uroona v.
U1'osna (uroa). kauni'Í11a v. katbnisna (-nii) ,. "nee) cs. al. -nut
nyt·végü tökön: antaneena, eliineena v. antanunna, elanynna;
-ttomct, wttörnii-végüek (10, L) -ton, tön cs. alakján: onnettomana
v. 011netonna, viiettömiinÖJ v. vaetönna; .i'll1pa, impa-féle su
perlativus-télk -in cs. alakján: kovimpana, vlihirnpana v. ko
vinna, V iihinna. Egyebek : larllpirnéi meleg: lampimana v.
liimminna; mors'iame: mor'siamena v .. rnarsianna ;toise: toi
sena, toisna i lapse: Zapsena v. lasna, onnellise: -isena v. -isnct
nUO'1'e: nU01'ena v. nUOl'na; tiiyte tele: tiiynnii. ~ Ezek: toisna,
lasna lehetnek még továbbá ezekké : taissa, lassa.

e) I II a t i v TI S. A -sen ragalak csak a két- vagy többtagú
hosszú önhangzón végződő tökön fordúl elé ; ugyanezek i-vel

tehtyjen, TUbbtagú ilyen alaptőtől valók akár elvethetik a
többesítő ite-beli t-t, akár meg is tarthatják: aurinkoite
(aurinko) : több. gen. aur'inkojen v. aurin,qoiden, -oitten,. sa
nottuite (sanottu) : sanottujen, v. sanotuiden, -uitten. - A
mely ite-féle többesi tökből az alaptő végönhangzója egészen
eltünt, azok a genitivusl'ag hozzájáruitával kivétel nélkül elej
tik az ite-beli t-t (gen. -i'en): mustite (nwsta) : több. gen.
mustien, vahite (vaha): viihien, kivite (kive): kivien; nimite
(rlime)": nimien; uusite (uute): uusien, kansite (kante): kan
sien; lukevite (-va): lukevien; tekeml:te (-ma): -l1den, pfI'I'em
pite (-rnpa): wmpien. annettómite (-ttoma): -ttomien; vastauk
site (wukse): vastauksien.

Jegyzet. Használatosabb a ~ten végű többesi genitivus, oly alap.
t~ktöl, melyeknek csonka mellékalakjuk van, pl. inkább vettan, huolten,
vuorten, lasten, onnetonten, hc-costen, tytllrten, 7ItO?'sianten, puhdasten, uros
ten, sudetten fordúl elé, mintsem ite·féle tötöl valóalak:vesien, huolien,
vuorien, lalJsien, onnetto'lllien, hevosien, tyttllrien, 7noJ'sialnie?l, puhtaiden
(v. -aitten), uJ'oiden (-oitten) , suteiden (-eitten). Osak a -nee (cs. al. ·nut,
-nyt)-féle töktől (pl. antaMe adott, elllnee élt) nem igen dívik több.
genitivusúl -nutten, -nytten, hanem -neiden (·neitten).

Jegyzet. Az i-végű alaptöknek van (akár te-féle, akár ite-féle
többesi töhöz tadozó) -ien végű genitivusuk; az ebbeli ie váltakozhatik
ei·vel, pLristi: '?'istion, ristein.

29(§. 15,)(§. 15.)28



többesített alakján -sin a casusrag: puhtaa: puhtaasen, tb.
puhtaisin, 7ca~tnii.' kattniisen, tb. kaunUsin, satee: sateesen, tb.
sateisin, antanee: ctntaneesen, tb. a·ntanel:sin.- Egyébütt
a ragalak -h-n, a megelőző szótag önhangzójával, még pedig
rövidjével, ha az hosszú, vagy másodhangzqjávaI, ha az iker·
önhangzó (-han, -han, -hen, -hon, -hön, -h~Gn, .hyn, .hin),. a
ragbeli h megmarad egytagú alaptőkön, meg az ikerhangzó
végü többesi tőkön; mÍllden más tőkön rendesen kiesik a h
s a ragbeli és tővégi önhangzók egy hosszúvá vonódnak össze:
pl. ?naa: rnaahan, tb. mai-hin i pUlt: pU~Gh'un, puihin ijO.'. jo
hon, 1ni: rnihin; tie.' tiehen, sua: suohon, yö: yöhön i jal1~a:

tb. jal1~oihin, suku: tb. sukuihin; tehty : tb. tehtyihin; sormukse :
-kseen, 'l'isti: 'l'istiin, }alka: jal7caan, su7cu: s~tl~u~tn.

Jegyzet. Vers-szerző nyelven 'az illativusnak ·h-n alakja rövid
önhangzón 'végződő két· és többtagú tőkön is használatos : Icittehen, tb.
lcl.!sihin, pohjahan, tappel~thun, 1·istihin.

§. 16. S z á m n e v e Ic
a) Egyszel'ii a I a p s z áron e v e k tő (és nominativus)·alak

szerint: yhte (yksí) egy, kahte (kaksi) 2, kolme 3, nel;'t.i 4,
viite (viisi) 5, kUl/te (kuusi) 6, seitsemü (seits6'lnün) 7, kahdeksa
(kahdeksan) 8, yhdelcsl:l (yhdekséin) 9, kyrnm,ene (kymmenen)
10, sa,ta 100, tuhante (tuhannen, tuhat) 1000, miljonamil
!iom.

b) Sorszámnevek tő (és nom.)-alakszerint (10, b.,
15 a.): ensimüise (-rnClinen) első, toise (toinen) második, kol·
mante (kolmas) 3-dHt, neljünte (neljüs) 4.dik, viidente (viides)
5-dik, lf,llUdente (kuudes) 6·dik, seitsemlinte (-'Inas) 7-dik, kah
deksctnte (-ksas) 8-aik, yhdeksante (-ksiis) 9-dik, kymrnenente
(kymmenes) 10-dik, sadante (sadas) 10o-aik, tuhannente (tu
hannes) 1000-dik.

c) S z e r k e s z t e t t a l a p s z á m n e v e ll:.: a) kaksikym
mentü húsz (2 tiz), kolmekymmentü 30, neljü.k. 40, viisi.k. 50,
kuusi-k 60, seitsemün-k. 70, kahdeksan·k. 80, yhdek,yan-k. 90;
kaksisataa 200, kolme-s. 300, stb., kaksituhatta 2000,
(3) y~si~oista (t. i. kym,menta) tizenegy (egy a második tizblll),
kaks~totsta 12, kolme-t. 13, nelja-t. 14, viisi·t. 15, lwusi-t.16,
sgitsemün-t. 17, 7cahdel~san-t. 18, yhdeksan-t. 19; yksi-7col
matta 21 (egy a 3-dik tizből), 7caksineljattii 32, l~olrneviidettü

43, neljl:lkuudetta 54, viisiseitsemattli 65, 7cuusikaltdeksatta

Jegyzet. Összerántottalakokúl fordúlnak elé: gen. mun, sun (mi
nun, sinun h.). part. mua, sua, adess. mtJ,lla, sulla, hilllil. (rninulta, sin1tlta,
hiineltli h.), ablat. m1tlta, sulta, hliltil; aHat.. multe, s1tlle, hiille. - A nom.
minil, sina helyett, a megelőző szóhoz illeszkedve : ma, sa és mli, sli
(pl. sanon ?na mondok én, tiediin mil tudok én, olet Ba vagy te, nliet sú
látod te).

31(§.16-17.)

Egyes-sz Többes-sz.
1. 2. 3. 1. 2. 3.

nom. mina sinU hUn me te he

~ minun sinun hanen ~ meidl.!n teidUn heidlin
ace. minut sinut hanet meidUt teidut heidat
gen. minun sinun hUnen meidltn teidill' heidiin
ess. minuna sinuna hUnenli meinii teinli heinii
pad. minua sinua hUnta meitil teiUi heiW
iness. minussa simtssa hlinessU meissti teissti heissii.
stb.

§. 17. N é v m á s o k (p r on o m in a).

Afillli névmások ragozása némi kevés eltérést mutat
föl a többi közönséges ~évragozástól; különösen a személy
és a mutatá névmások a' nominativus és a többesi tő képzé
sére nézve. A személynévmásokon különös -t accusativusrag
IS forc1úlelé. -

a) Ön á II ó s z e m é l y n é v ro á s o k: Egyes"sz. 1. minu
(nom. minél) én, 2. sinu (n. sina) te, 3. hllne (n. han) ő;

Többes-sz. 1. mei (nom. me) mi, 2. tei (n. te) ti, hei (n. he)
ők. - Ragozás: .

7ö, seitsemünyhdel~süttii 87, kahdeksankymmenetta 98· 
r) sCGtayksi 101, sr~ta,yde7csün 109, tuhannenyksiv. tuha~yksi
1001; - o) kUltsituhattct viisisataa seitsemiin v.iidettü6547.

d) Szerkesztett sorszámnevek: a)lcahdeskym
menes (tő: kahdente kYll~menente) 20-dik, kollluis-kymmenes
30-dilt, neljüs-k.· 40-dik, viides-k. 50-dik, hmdes·k, 60-dik. 'settseméis-k. 70-dik, kahdelcsas-k 80-dik yhdekséis-k 90-dilr '. , . . ",
kahdessadas 200-dik, kahdestuhannes 2000-dik; - ;3) yhdes-
toista (tő: yhdente-toista) tizenegyedik, kahdestoista l2-dik,
viidesnelJatta 35-clik stb.; - r) satayhdes lOl-dik, satayhdes
kolmatta 121-c1ik, tuhatyhdes 100l-dik; o) kuudestuhannes
viidessadas seitsemasuiidetta 6547-dik.

(§. 15-16.)30
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Több.-sz. 1. (Több.), 2. (Több.)
nom. kiltemme, klitenne
ace. klltemme, kiUenne
gen. 7eattemme, klittenne

kli8iemme, -ienne
ess. kllsinilmme -nilnne
part. kiisiiimme, -iiinne
transl. kiisiksem'l1le, -ksenne.

(§. 17.)

-niinne
kiittiinne
-ksenne

[1. (Egy.), 2. (Egy.), 3. (Egy. és Több.)]
gen. leiiteni, leillesi, klltensa jalkansa
ess. kUtenUni, -nasi, -nltnslt (-naiin) :ja17eanansa (-naan)
part. kattltni, kattiisi, lellttansa (kitttilIln) jalkaansa
trans. leadeleseni, -lesesi, . -lesensa (-leseen) jala7csensa (-7cseen)
com. leilteneni, -nesi. -nensit (-neen) jalkanensa (-neen)
abess. leltdettani, -ttltsi, -ttanslt (.ttalln) jalattansa (-ttaan)
prol. kltdetseni, -tscsi, -tsensa (-tseen) jalatsensa (-t8een)
iness. leadessani, -ssltsi, -ssansa (-ssitIln) jalassansa (-ssaan)
elat. lelidestiini, "Btllsi, -stlinsil I (-stIian) jalastanBa (-s/aan)
illat. !pateeni, -eesi, -eensa, jal7eaansa

(leateheni, -hesi, -hensa) (jalleahansa)
adess. leltdelllini, .lliisi, -llilnBa (-llitiin) jalallansa (-Ilaan)
ablat. 7eltdeltani, -ltlisi, -ltiirlsa (-ltiiltn) jalaltan8a (-ltaan)allat. leadelleni, -llesi, ·llensa (-lleen) jalallen8a (-lleen) .

Többes-sz. 1. (Egy.), 2. (Egy.), 3. (Egy. és Több.)
nom. kateni, katesi, kiitensii jalleansa
ace. leateni, klltesi, klltensa jalkansa
gen. leatteni, 7elittesi, leiittensa jalkain8a

kiisien.i, -iesi, -iensit jalleojensa
ess. 7elisinlini, . -niisi, -nlinsa (-nitlln) jalkoinansa (-naan)part. klisiani, -iiisi, < -iilnsu (-iMn) jalleojansa (-jaan)
trans. leiisikseni, -lesesi, -kBensli (-kseen) jaloiksensa (-kseen)
comit. lelisineni, -nesi, -nensa (-neen) jalkoinensa (-neen)
abess. kltsittani, -ttilsi, -ttansa (.ttaan) jaloitta'llsa (-taan)
prol. kiisitseni, -tsesi, -tsensa (.tseen) jaloitsensa (-tseen)
iness. kasissani, -ssltsi, -ssans iJ (-ssaun) jaloissansa (-ssaan)
elat. kusistiini, -stasi, -stansli (-stiiun) jaloistansa (~staan)
illat. lelisiini, -iisi) -iinsii jalkoihinsa
adess. kusillltni, ·llii:si, -llilnsa (-llaan) jaloilla'llsa (·llaan)
ablat. kiisiltani, -ltilsi, ·ltansa (-ltltUn) j aloittansa (-ltaan)
alIat. 7cilsilleni, .llesi, -llensa (-lleen jaloillensa (-lleen)

Egy.-sz. 1. (Több), 2. (Több.)
nom. leiitemme, leil/enne
ace. leatemme lelitenne
gen. leatemme; lelttenne

ess. leiiteniimme,
part. kIittamme,
transl. klideksemme,
stb.

c) Vi s s z ah a t ó né v'm á s (p. reflexivum): itse, egy
szersmind nominativus, akármelyik személyre vonatkozva; a
többi easusalakokhoz járúlnak a birtokos-személyragok:

Buden., finn nyeITt. ~

(§. 17.)32

b) Birtokos-személyragok.
Egyes-sz. . Többes-sz.

1. szem. -ni (-m) 1. szem. -mme (-unk, -Hnk)
2. szem. -si (-d) 2. szem. -nne (-tok, -tök)
3. szem. -nsa, -nsii, 3. szem. -nsa, -nsii

v. -h.n, -'.n (-ja, -je). v. ·h.n, -'.n (-juk, -jHk)

A birtokosragok a birtokkifejez6 névszói>:. kész easus
alakjaihoz járúlnak, s igy csak a easusragok után foglainak
helyet; e mellett egyes·számi nominativusúl a teljes tiszta szótő

szolgá,), ha ezen különben a nominativus külön raggal kész'Í't1
is (§. 15, a.); ezenkivi't1 casusalakot végz6 mássalhangzó (n, t)
a birtokosragok eWl kiszol'úl, úgy hogy ily casusalak a szó
HIveI egyenlővé válik, pl. hcuose ló (egy. nom. hevonlJn): he
vosesi lovad; sOl'rnukse gyűrű (egy. nom. s01'mus) : sOl'1nuksesi

. gyih'űd; de hevosesi, sorrnuksesi egyszersmind egyes· számi gen.
és ace. = hevosen + si, sormuksen + si, és többes-számi nom.
és ace. = hevoset+ si, Sf)1'l1Wksct + si. - Megyjegyzendő, hogy
a bár két mássalhangzón kezdődCl birtokosragok (-11,S((, -nsi:.l,
-rn'IJLe, -nne) hozzájáruitával n e m áll b e a casusalak (vagy
az abból megmaradt szóW) végén a záródó szótagot kezdő k,
f, P m á s s a l h a n g z ók g y e n g ü l é s e, melyet különben szó
tagzáró képzők és ragok hozzájtÍl'ulása magával hoz (§. 5.),
pl. 7ci:.ldeltii + 1n·me, nem lesz 7ciidellamrne ; leiite + ?n-me, nem:
7ciidcrnme; (rak(J, abass.) rakatta + ?n-me, nem: )·ahafam1ne. ....:..
A translativusnak -ksi· ragja a személyragok előtt -kse alakra
változik: avttksi (apu transL): clIJukscni, avu1csesi, auu7csensa.stb.

A 3. személy -h.n, -'.11, ragalakja az -nsa, -nsii álakkal
váltakozva fordúl elé a rövid önhangzón végződő casusalako
kon, de sohasem a puszta szóWn; önhal1gzója ugyana.z, mely
a easusragé, s evvel, a h-nak kiestével, rendesen hosszú ön
hang:zóvá eg'yesiU; pl. pelkoa (pelko part.): jJelkoanslt v. pel
koaan (-oclhan), pelosscl (pelko iness.): pelossnan (-ssahan),
kiidestii (lt1lite elat.): 7~iidestiiiin (-stiihiin); kiidelle (lciite aHat.):
kiidelleen (-Uchen), leasille (kiite tb. a.llat.): kiisUlecn (-llehc1i);
ellél1ben pL kalaa (kala pa.rt.): csak lwlaansa (nem 7calaahan,

((l(tet'(tn), úilii (isü part.): csak 7·si.lilnsi:.l.

Paradigmák : kiite (nom. kiisi) kéz; ;'alk(t láb:
Egyes-sz. 1. (Egy.), 2. (Egy,), 3. (Egy. és Több.)
nom. leUteni, IcU/esi, leuten~ii .1a17eansa

kezem kezed keze, ItezHk lába, lábuk
acc. kU/eni, lelltesi, leU/e'llsU :jal7eansa
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Több.
jotka
jotka
joiden

(joitten)
join
joina
joita
joiksi

jona
jota
j07csi

Egy.
joka
jonka
jonka

(§. 17.)

Több.
kutka
kutka
kuiden

(lcuitten)
kuin, kun
kuina
7cuita
7cui7csi

kuna
kuta
kuksi

Egy.
kuka
kunka
kunka

instr.
ess.
part.
transl.
stb.

nom.
ace.
gen.

Jegyzet. A ku és jo névmástIlk elfogadják a comparativus-képzést
a kettll közül egyikre való vonatkozás kifejezésére: kumpa (n. kumpi),
jompa (n. jompi) melyik a kettlí közűl (»ute~'«) (v. ö. §. 10, a.)

f) Határozatlan névmás ok (p. indefinita). nye
nekül is szerepelnek a kérdő és relativ névmások, főleg }o és
ku, részint kettejével egyesítve és külön-külön ragozva, részint
egyenl'-ént nyomatékosító particulák (-kaan, -kiiiin, -kin) hozzá
járulásávaL Tagadó ige mellett -kaan, -kaan-velvaló határo
zatlan névmásoka »senki, semmi« stbinek felelnek meg.

1) ;'oku Uo-ku) »valami, valaki, valameiye (joku mies
valamely ember, ionakuna piiiviina v. napon): gen. }onkun,
párt. ;'otakuta; -}ompa-kumpa (n. }ompi-kumpi) »egyik vagy
másik, valamelyike (kettő közül); - 2) mi-ku: nom. mika
kuka »egyik vagy másik, itt is egy ott is egye (sanoi mille
kttlle egyiknek másiknak mondta) j - mi ... .mi (mika.:.
rnika) »az egyik ... a másik, ki ... kic (mika itkee mika
naU'l'aa egyik sir másik nevet, ki sír ki nevet); - 3) }okin
)valaki, -mi, -melye (kuulin }otakin uutta hallottam valami

.újat) ;'kukin »minden, mindenki, kiki, akárki ise (kunakin
paívana minden napon; kukin tiet(ii], kiki tudja); kumpa-kin
(n. kumpi.kin) »mindegyik, uterquec; mi-kin ,akárki, -mic;
'-- 4) kukaan (ku-kaan) »valaki, csak valaki ise, ei kukaan
»senkie; kumpa-kaan (n. kumpikaan) »valamelyik, egyik
vagy másike, ei k. »egyikseme; ken-kaan: ei k. »senki«;
mi-kaan »csak valami, valaki ise,ei m. :b semmi, senki«
(sanotko mitiikaan [mitaan] mondsz-e valamit; ei. ole miUiin
sak/:ian nincsen semmijével, azaz: nem. törődik vele) j }o-kaan:
ei}. )semmie (en sana }otakaansemmitse,m mOlldok, enluule
joksikaan pro nihilo habeo). - 5) }oka )mindene (ragozatlan
melléknév: joka paikassa minden helyen, minq,enütt; joka
mies milldenembe;r) ;jokalse (n. -ainen) »lllindenike.

minii
miti!
miksi

mina
mita
miksi

2. itsesi, itsenne
itsesi, itsenne
itselisi, itseanne
itsellesi, -llenne

(§. 17.)

itsemme
itsemme
itseiimme
-llemme

tlimii
Wmlin
tiiman

l. itseni,
itseni,
itseiini,
itselleni,

niimli, nUmiit 8e ne, net t~tO nuo~ nuot
nllmii, niimat 8en ne, net tuon nuo, nuot
niiíden, 8en niiden, tuon noiden,

(nilitten) (niitlen) (noitten)
instr. niiin niin noin
eseiv. tlini! niiinU 8inii niinl! tuona noina
part. tiitli niiita 8itli niita tuota noita
transl. tlik8i niiik8i siksi nii7c8i tuoksi noilc8i
comit. tiine nain ii. sine niine tl~one noine
abess. tattii naitta sittU, niitta t~totta noitta
iness. tiis8a nliissasiina niissii .tuossa noissa
elat. tiistii nUi8tii siitii niistii tuosta naista
illat. tUhiin niiihin siihen niihin tuohon noihin
adess. tallii naillii 8illa niillii t~tOlla noilla
ablat. tiiltii nailtli siZta niiltii tuolta . noiZta
allat. talle naille sille niille tuolZe noille

Jegyzet. Eléfordúl tiirnli, fiama helyett: tiili, niiii (taan = tiilM/-n).

c) Kérdő és relativ névmások (p. interrogativa,
relativa): ke és kene (nom. ken, tb. tő: kei) ki, a ki; - 'Ini
mi, a mi; ku ki, mely; - c s a k r e l a t i v um: io a ki, a
mely, a mi. Az egytagú t8knek egytagúnak maradó casus
alakjaihoz rendesen -7ui) -ka simuló pl,I.rticula járúl: egy. nom.
mika, kuka, }oka, gen. rninka, kunka, }onka; tb. nom. mit7cit,
kutka, }ot7ca i szintigy ke-től: ketka. - Ragozás:

Egy. Több. Egy. '1'öbb.
nom. 7een 7eet7cIl milcii mit7cii
ace. kenen ketlcii min7cll 'Illitkli
gen. kelten keiden minkli miden (mitten)

(keitten)
ess. kenenli (kenIi) keina
part. 7cetii keitii
transl. lcenek8i (ke7c8í) keiksi
iiltb.

gen.

nom.
ace.

3. itsensii
itsensii
ítseiinsii (-eUlin)
itsellensii

(-lleen,) .

d) M u t a t ó n é v m á s ok (p. demonstrativa): ta (nom.
tama; tb. tő : nai, tb. nom. nama, namiit) ez; - si (nom.
se; tb. t5: nii, tb. nom. ne, net) az (gyakran még »eze); ......
tttO (tb. tő: noi, tb. nom. nuo, mtot) az, amaz. - Ragozás:

E. T. E. T. E. T.

ace.
gen.
part.
alIat.
stb.

34



§. 18. N é v ut 6k (postpositiók).

A. névszónak különösebb relativ helyzetek vagy egyéb
specialis vonatkozásm6dok kifejezésével szorosbitott viszonyi
tását a finnben is az úgynevezett névutók (poRtpositiók) esz·
közlik. Ezek az ily relativ helyzetet (pl. valaminek alatta,
fölötte, eWtte, mögötte valóságot) vagyvonatkozásm6dokat
(pI. okot, ezéIt) s.ajátlag vagy átvitelesen jelelő névszóknak
~ltalános helyviszonyragokkal való alakjai, s a viszonyitott
névszóllak ,részint genitivusával részint partitivusával, még
pedig legtöbbnyire annak u t á n a állanak. A névszó. személy
névmás levén, ennek genitivusát a névutón még a birtokos·
személyragok. kisérik, vagy csak magukra is pótolják azt.
Általánoshelyviszonyragokúlszolgálnak a névutókon a pro
lativus-ragon kivűl az essivus, partitivus és translativus-ragok

g) N é v m á s . s z e l' Ű fC)- é s m ell ék n ev e k (Prono·
minalia) : .1) m'nu l'más, egyébe ; ?n1~1~tama v. mU1~a?ne (nom.
-an, part. -atta) »egyvalamely, egynémelye (m1~1~tamat sanovat
némelyek mondják, m1~utamassa kyliissil egyvalamely faluban).
- 2) eraa (nom. e1'as) l'néminemű, bizonyos, némely, egye.
"'-o 3) mone (n. moni) »néhány, nem-egye (moni mies nem-egy
ember, eli monta paivaa néhány, nem-egy v. sok napot éIt);
moniaa (tb. nom., moniaat), monikc~hta, moniahta l'némely,
néhány, nem-egYe (moniaat sanovat némelyek v. sokan azt
mondják, monikahdat syyt sokféle okok). - 4) molempa
(n. -rnpi, tb. nom. nwlernmat) »mindkét, mindkettll (ambo)e;
- 5) kaikke (n. -kki) »mind, mindene; - 6) sama »ugyanaz,
ugyanez (idem).e

h) »Milyen, ilyen, olyan«: 1) l'milyen, a milyene
mimmoise (n. -oinen, ebMl: min-inoise, rnin-1m~otoise), k1tm
moise, jornmoísej milla.ise (n. -ainen), k1dla?'se, jollaise; min
kaZtaise (n. -ainen) ; 2) »ilyene: tiimmöise, talla1'se v- tallIiise,
tan-kaltaise; 3) »olyan« semmoise, sellais'e, sen·kal'taise; t1~om
moi~e, tuöllaise, tuon.kaltaise; 4) l'ugyanilyen, -olyane: sa
maUaise.

»Mi köz{Uünk va16, hozzánk tartozó, hazánkbeli (nostras)o: :
meikalaise (n., -ainen) ; »ti hozzátok tartoz6« teikalaise; l'éI
hozzájuk tattöz6« hei7calaise jtülciilaise ide való, tuolcalaise
.oda való, muukalai~e máshová való, idegen.

eredeti locativus, ablativus és lativus-féle értékük szerint; de
ezek mellett és helyett szerepelnek a .belsélés, külső helyvi
szonyt jelelő casusragok is (§. ] 3, IV. V. csoport).

Jegyzet. Az allativusmódjára (§. 13, V.) készűlt némely l·es tőnek
lativusa: alle, ylle (tő: ale, yle) ; ..... a -k8i és -t8e ragokmeg néha egé
szen lekoptak, úgy hogy esak véghehezet maradt meg belőlük (pl. hM
e h. luok8i, Uipi e h. lilpitse). .

a) Genitivussal járó névutók:
1. alla alatt, alta alól, alle alá; aldtse, alitse alatt el (tél :

ala, aleal, alja vmiuek; comp. alempa).
2. ylla rajt,' ylta -ról, ylle -ra; ylitse, yU rajt el, rajt

által, fölött el (tél: yle fölsél,comp. ylernpa).
3. piUilla rajt, paaltii -ról, paalle ·ra (tél: pali fej);

paallitse rajt el, fölött el.
4. edessa, edella előtt; edestii, edelta elill ; eteen, edelle

elé j editse előtt el (tél: ete, nom. esi elő).
5. takana mögött (-n túl); takaa mögéll (után,szerint);

taaksi (taa') mögé; taatse mögött el (tő: taka).
6. peréissa, perasta, peraan után (pera far, utórész).
7. jaljessa, jüljestii, jalkeen után (jalke, nom. -ki nyom).
8. luona .nál,luota~tl:Il, luoksi (luo) -hoz.
9. tyk"önli -nál, tyköa -től, ty'ö -hoz.

'10. ohes8a, ohella mellett; ohesta, ohelta mellől; oheen,
ohelle mellé; ohitse ;mellett el (ohe, n. ohi mellék, oldal) .

11. sivutse (sivu') mellett el (sivu oldal).
12. vieressa; vierellil mellett, -nál; viel'esta, verelta mel

lől, ·től; viereen, vierelle mellé, -hoz; vieritse mellett el (viere, .
n. vieri oldal, part).

13.rinnaUa mell.ett, rinnalta melldl, rinnalle mellé
(rinta mell).

14. lihlla -hoz közel j likelta közeléből, likelle -hoz kö- .
zel, közelébe C!ike, n. liki); - lahella, lahelta, liihelle (lahe,
n. laki) u. a.

15. kóhdalZa irányában, feIé, átellenben (kohta irány).
16. ka1ttta'által, -u át (k'aute, u., kausi cutsus,verlauf).
17. lapitse(la1Jítse), lapi -n ~t,-nkeresztül (lap e, n. -pi

lyuk). - 18. puhki u. a.; - 19. halki -on át (hosszában).
20. poikki -n keresztűl (quer über, quer durch).
21. ymparilla körűl, ymparilta (ab!.), ymparille köré;

ympiiri körül, ·n körül,

á7(§. 18.)
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22. sisiissa, sisalla -nbeHU, -ben bent; sisusta, sisiiltii
-ből ki: sisiiiin, sisiille -be bele (sisa bels5).

23. kesken, keskena között; keskella. közepett, kes7celtii
köz51, közepéből, keskelle közé, közepébe (keske n. -ki köz,
közép). '

. 24. viilissa, viilillii között; viilistl.i, viililtii közl>l' va.
liin, valille közé; valitse között el (viili intervallum' dio
d~~ ,

25. seassa között (elvegyítve), seasta köz51, sekaan közé.
26. kanssa -vel, -vel együtt (kansa nép, társaság);-

27. kerassa, kelJ'alla, kelJ'a u. a.; kerolle (lat.).
28. 'l]l.uassa -vel együtt; mukaan (lat.) -vel, szerint.
29, ~uhteen -hoz képest.
30. tahden -ért, végett; - 30. vuoksi -ért, kedvéél·t, miatt.
31. puolesta részér51, -ra nézve (puole, n. -li, fél oldal).
32. myötii -vel (-nál), szerint. '.

b) P ar titi v u ss al járó névutók:

1. vastaSSet ellen (ellenében), vastaan ellene-ébe -ére)'
vastoin,vasten ellen, ellenére (vasta adversus, contl'arius)' ~
vastapiiiita átellenében;· - vasten számára (v. ö. varten). '

2. kohtaan iránt, elibe; kohti, kohtia felé kohden felé
-nek (tő: kohta, kohte, lásd: a, 15.). ' ,

3..likella, liihellii -hoz, közel (loe.); likelta, liihelta
(abI.); hkelle, liihelle (lat.; lásd: a, 14.).

4. rn!!ö~~n (myöden) szerint (lásd: a, 32.).
5. pttktn hosszában, mentében (pitka hosszú).
6. takaa után (lásd: a, 5.).
7. ennen e15tt (id5r<ll) (tl>: ente, .n. ensi e15, els5).
8. ympari ·n köriH (lásd: a, 21.).
9. keskella közepett, keskelta (ab!.), keskelle közepébe;

kesken közbe (félbeszakításról) ; (lásd: a, 23.).
10. varten számára.
11. paitsi nélkül, -ll kivül; - 12. ilman nélkül.
13. puolella: ulko-p. -n kivül sisa-p. -n beliH' pnolen:

tallii puolen -n innen, toisella p. -n' túl. '

§. 19. Igehatározók (adverbia).

, A :fin~ nye~vben igehatározó (szorosabban: álIítmányhatá
rozo) functlóval Járó szók, az úgynevezett adverbiumok, leg.

nagyobb részt viszonyitott névszóknak mutatkoznak, a szokott
casusragokkal s némely csak adverbialis viszonyraggaL Külö
nös~n szerepelnek instructivus-alakok mint módadverbiumok,
s a helyviszonyragok (§. 13. n. IV. V. csoport és prolativus)
hely- és id5-adverbiumokon. Elfogadják az adverbialisviszo
nyítást a fokozott (comparativus és superlativus) névszót5k is,
csakhogy nem mindig ugyanazon raggal, mint az alaptők.

Jegyzet. Megjegyezhető itt némely ragta.lan vagy nem elemezhető

adver1:iium is (melyek külömben a szótárba valók):
jo már, nyt most; heti mindjárt. uinu mindig, 'VieW még, ehka talán.

-A rendes. casusragokkal valók közül is itt csak a főbbeket hozzuk
föl (jelesen a névmásoktól valókat, s a relatív helyzetekre és időrendre

vonatkozókat).

a) Különös határozó-képzés:

1. -sti raggal készülnek melIéknévi alap- vagy fokozott
t5kt51 m ó d határozók: kovasti keményen, erősen (kova), ko
vemmasti u. a. comp. (kovempa), kovimmasti u. a. sup. (ko
vimpa); ylpiiisti büszkén (ylpea), viisaasti bölcsen (viisaa,
n. -sas), työlaasti nehezen, bajosan (työlaa, n. -las); ta'IJal
lisesti közönségesen,szokás szerint (-llise); - számnevektől

ugyan eraggal m. ,,·szer(-félék: kahdesti kétszer, kolmesti
v. 7tolrnasti háromszor; kolmannestí harmadszor; - toisesti

\

(toisti) másszor (toise).
2. -ten raggal, módha:tározók mutató, kérdő és relativ

névmástClktől: tilten így, ekképen(ta), siten úgy, akképeh (si),
miten mint, miképen (mi), kuten hogyan, mint (kn), vagy a
tb. tőtöl: kuiten u. a., innen: kuitenkin mégis, ei kuitenkaan
mégsem (ku-kin, kukaan, §. 17, f, 3. 4.); joten a mint, mi
képen (jo): jotenkin,. jotensaki (joten-nsa;.kin) valamiképen,
valamennyire, jotenkuten valamiképen (jo-kn); - egyéb
meIléÍtnévi, rendesen többesített t5kt51: samaten azonképen,
szintúgy (sama),munten másképen (muu), toisten masszor (v.ö.
toisesti), useimmiten leggyakrabban (nseimpa,usea), enimmiÚn
többnyire (enimpa, ena). - A -ten ragvá~tozatjának tekint
hető ·ti.: samati (. samaten), kaiketi mindenképen (kaikke) ;
perati egészen, épenséggel (pera utó, alap);

3. -nne(-nne') raggal, lativ-féle helyhatározók, mutató,
kérdő és relativ névmástClktől: tanne ide, sinne oda (v. addig),
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laBna közel, jelen (on l. jelen van); lahes közelbe (heran,
hinzu; t{): lahe, v. ö. §. i8, a, 14); comp. léihempiina, liihem
paa, lahemmaksi (-mmas, -mma').

takana hátul, talcaa hátulr61, taaksi (taas, taG,') vissza,
hátra, megint, taatse (taitse) hátul el}binten vorbei (tő: talw,
§. 18, a, 5.); comp.' taampana (taempana), taampaa (talJmpaa),
taammaksi (taemmaksi v. ·mmas, -mma').

ulkona kivül, künt, ulkoa kivülről, ulos ki (t{): .ulko);
comp.tdompana, ulompaa, ulommaksi (-mmas,-111ma').

sisaa belülrlll, sisaksi belé} be (tő: siséi, §. 18, a, 22.);
comp. sisempana} stsempaa, sisernmüksi (-mma').

a.las ales alá, le (tél: ala, ate: §. 18, a, 1.) i (v. ö. a) 4.
alhaalla); comp.' alempana lejebb, lentebb, alempaa lejebbről,
alemmaksi (-mmas, -mmaJ lejebbre, alább).

ylös, yles föl (tll: yle) §. 18, a, 2.; v. ö. a, 4. ylhaiilla);
comp.ylempana, ylempaa, ylemmaksi (-mmas, -mma'). .

edeB elé elllre (pl. edes t1dla eléjönni) e. tuoda eléhoZlll j
e. ja 'taCts eIŐre hátra), legalább (pl. anna ll, pikkuz'sen adj
legalább egy keveset); (tő: ete, §. 18. a, 4. ; v. ö. a, 4, etiiiilla);
_ comp.edempanli tovább el, távolabb, edempaa eWbbrlll,
távolabbr6l, edemmaksi (-mmas) ·mma') eWbbre, továbbra.

keskea középről (középen, pr murta a k. poikkiközépen
eltörni, mittenentzweibrechen). l" •

pais, poljesel) félre (weg; pl. menDJ, dobm); po'tlckt
keresztbe (opp.: hosszában), keresztül, szét (pl. jalka m~nee
p. a láb szétmegyen, eltörik); v. 'ti. §. 18, a, 20. j t{): potkke
transversus). .

ympa1'i körül (pl. kaydli járni; v. ö. §. 18, a, 21.). .
kotona honn (itt-, otthon), kotoa haz6!, hazulr61, [kotta,

kotiin haza]; (tll: koto).
2) A belső helyviszonyragokkal (locativus, ablativus,

lativus helyett):
tlissii itt,' tasta innen,:tah~,,! iele j '- siinii ott, siita

onnan siihen oda' -t1Lossa o,tt/.amott" t'nosta önnan, tuohon
, oda, ~~oda; (lásd' g. ~7) d. j v. ö. a," 4. taalla, tlialtii,siella,
sielta; a, 3. tanne, sinne). ,

k16ssa, 'missa hol j kusta, ?i~ista honnan, kuhu~ hova; 
jossa a hol, josta a honnan;johon a hova; -,- Jossa~kUS8a

(§. 19.)

tuonne oda,amoda, tova; minne hova, kttnne hova (v. meddig,
míg), ;'onne a hova, jonnekunne valahova.

4. Közbevetett -'a, 'éi, -ha, -ha (*.ka, -ka) helyjeleM kép
zővel (v. ö. m1616kalaise idegen, máshová val6: muu-lca-laise
»más helybeli«), helyadverbiumok a külső helyviszonyragok.
kal: taalla (ta-a-lla) itt, siella (si,a-lla) ott, taalta innen,
sieltii onnan; 71w16alla másutt, m16ualta másunnan, nltwalle
má$uvá; kaikkialla, kaikkialta,. kaikkialle mindenütt, -ünnen,
-üvé j toisaalla (toisialla) , -aalta, -aalle másutt stb. ; yhtéialla
(yht ahalla), yhtaaltéí, yhtéiillle egyhelyen, .helyréH,-helyre;
alhaalla (alaalla, .alahalla) alúl, alant, alhaalta alulr61, al· '
haalle lefelé, aláfelé; ylhiil.illa (ylaalla, ylahéilla) fent, yl.
haalW felülről, ylhiWlle fölfclé; etaallii (etéíhalla) messze,
távol, etiiiiltij, messzünnen, messziről, etaalle, et(üi [* etliilksi]
messzire (t(l: ete elll).

5. -tusten, ·tysten v. .t16ksin, .ty!ciJin raggal kölcsönös
helyzetet kifejez(l határoz61t:7'innatt6sten egymás mellett v.
mellé (»brust an brustc, rinta, pl. isttwat r. ülnek egymás
m.) j vieritysten u. a. (viM'e oldal); periltysten, jüljetysten
egymás után (pC1'Ü, jalke) ; vastatusten egymás ellenében (vasta),
pailllitysten egymás fölött (piialle, paa).

6. -lloin, ·llöin raggal időhatározók névmástllkt(ll: tal·
löin ekkor, silloin akkor, milloin v. ktdloin mikor, midőn
(mmoin.kulloin néha, hébeh6ba) jjolloin a mikor (jolloin-kulloin
némikor, hébebóba), muulloin máskor.

7. lcoslca »mikorc (nyilván a ku kérd(l névmásWhöz tar·
tozik): ei koskaan soha; - jos ha (jo.tól): joska habár,
vajha; josku8 néha, hébeh6ba (jO-k16).

b) Rendes casusragokkal képzett határoz6k:
1. A -na} ..nil Iocativus, -ta, -tii (-a, -a) ablativus, -ksi

(v. csonkúlva -s, -') lativns eredeti egyszerü helyviszonyra
gokkal(melyek különben az essivus, partitivus, translativns
ragjai, §.13, .IT.),. meg a -tsc prolativusraggal (mely szintén
néha. elkopott :.') helyhatároz6k:

k~ukana, messze, távol, kmdccw messzir(ll, lcauas messzire
(tő: kauka) ; compar. ka1M;npana, kauempaa, katLemmaksi
(-mmas, .mma') ,



valahol, josta-kusta valahonnan, johon-kuhun valahova (lásd
§. 17, e. f.; v. ö. a, 3. kunne, minne, jonne).

edessa eIül, edesta elülréH, eteen elé (§. 18, a, 4.).
sísélssa bent, sisastii belülréH, sisaali belé (§. 18, a, 22.).
pois, poissa,poijes, poikessa el (nem jelen: pl. on p.

er ist fort, nincs itt; v~ ö. pois b, 1.).
yhdessa együtt, yhdestti szét (auseinl1nder), yhteen össze,

egybe (tő: yhte egy; v. ö. a, 4. yhtalllla).
ko'ossa ,együtt, kolwon egybe, össze (tő: lcoko rakás).
'Pystyssa (pystössa) fent, lábon állva; pystyyn (pystöön) .

föl, lábra (tŐ: 'f!ysty fölálló, erectus).
kodissa honn (itt-, otthonn), lwdosta hazól, hazulról, kotiin

haza (tél: koti, koto, v. ö. kotona b, 2.).
hlmossa eldőlve, kumoon le, földre (tő: ktlmO subversus).
ummessa zárva} umpeen zárt állapotba (pl. pane silmasi

.tlmpeen tedd be = csukd a, szemedet); umrnesta ki (zárból),
(tő: tlmpe).

3) A külső helyviszonyragokkal (v. ö. a, 4. taalla, siella,
alhaalla stb.):

tuolla ott, amott, tuolta onnan, amonnan.
edella eliil, eleve, edeZtii elülről (eIélre), eleve; edelle előre

(v. ö. edessa b, 2.).
sisalla, sisalta, sisalle (= sisassa: b, 2.).
keskelta középről (középen: keskea b, 1.).
hajalla szélylyel, hajalta össze (tkp. szétszórt állapotból

pl. ko'ota gyl\.jteni), hajalle szét (pl. ajaahajtani, menna
meimi.)

ko'olla, ko'olle(= koJossa, kokoon: b, 2.).
ktlmolla, kumolle (- kumossa, kumQon: b, 2.).
4) Instructivusraggal (-n), főleg módhatározók, még pedig

nagyrészt többesi szótőtől is:
a) Egyesszámi szótőtől : ka1.thean szörnyen, sanomattoman

ldmondhatatlanúl (pl. suuri nagy); liian fölötte (liika fölös),
ylen (yl'ön) szerfölött, fölötte (pl. y. katl1lis f. szép j y. katsoa

, meg'vetni); sangen nagyon, igen, aiv,!.n egészen, merőben,

viljan bőven; hiljan csendesen, lassan, pian hamar (pika),
myöhan későn, kauan soká (hosszú ideig: kauka) , keslcen fél
ben (pl. putaa hagyni: keske közép, köz); ennen előbb, ez
(az)előtt (ente) ; éiskten imént, csak most.
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(3) Többesszámi szótőtől::

nain igy, niin úgy, noin úgy, amúgy; kuin (kun) hogyan,
mint, joinkuin valahogy (§. 17, d. e. f.).

yksin egyedül,' egymagára (yhte egy; yksin .. -kin sőt

. . is); kaksin kettenként, kettejével (k71hte két), kolmin hár
manként, kymmenin tizenként, sadoin százanként, százával,
tuhansin ezrenként, ezrivel.

usein gyakran (usea), harvoin ritkán, ~yvin jól, igen
(hyvél), pahoin rosszúl (pahá), kovin erősen, igell (kova), va
rain (varahin, varhain) korán (var'aha), ensin először, elsőben

(ente), viimein utoljára, végre, elvégre (viimee, n. _me' utolsó),
vihdoin végre, ammoin régen, muinoin régen, hajdan (-na),
vlllein hamar, szaporán (vIilea), melkeín meglehetősen (-ea),
varsin teljesen, nagyon (varte), tuskin bajjal, alig (tuska),
töin-tuskin ügygyel bajjal, tosin igaz, ugyan (tote) stb. ; takaisin
hátra, vissza (takaise, taka), jalkail}in gyalog, zu fusz (jalkaise,
y'alka);nykyisin minap (nykyise, nyky), viikisin erőszakkal

(vakise, vake), stb,; - különösen comparativus-tőktől készül·
nekrendesen ily mM- és időhatározók : hil:jemmin lassabban,
későbben, paremmin jobban, kovemmin keményebben, enemmin
inkább (enempIi, ena), vahemmin kevésbbé (viiha), kauemmin
tovább (diutius: kauka), myöhemmin későbben (myöha), var
hemmin korábban (varaha) stb.;- superlativus: enimmin,
kovimmin, kauimmin stb.

r) Instructivusraggal alakul a -te-képzős ndmen verbale
(nomen actionis)-tól (§. 11, b.) m6dhatározó gerundium, mely
gyakran valóságos adverbiumnak tekinthető, pl. .iouten (e h.
;'outaen: jouta- vacare, ráérkezni) . »üresen, dolognélküle, kier
ten (e h. kierUien kerülve: kierta-) »körül< (kllyn k.). Ilyen,
közbeeső (bár többnyire divatlan) igetőképzéssel származó
adverbiumok, f(ileg számnevek- és m:ennyiségjelentő szóktól :
yksittllin egye,p.ként (yksittti- .egyenként osztani: yhte egy),
yksitellen u. a.. (yksittele-, v. fr. yksitta-) , kaksittain, kaksitel
len kettenkent, tuhansittain. ezrenként ;' osittain részenként
(ositta-: osa ré$z); vtihittain, viihitellen apránként, lassanként

. (vaha kevés),vúosittain évenként (vuote év),' ajottain időnként,

hébehóba (aika idő); joukottain csapatonként (joukko), kannut
tain kannánként (kannu), tynnyrittain tonnánként (-ri); ni·
mittéiin nevezetesen, névszerint (nimittti- nevezni: nime név).



5. Helyviszollyragokkal némely niódhatározók: salaa
titkon (sala), toUa valóban) igazán (tote, tosi); - tG'1'kl~aan
pontosan (tarkka), vcmnaan valóban, bizonyosan (var'ma) , SI~O
'J'aan egyenesen (s~~om); .:.- lcosoltct bdven, Mkezüen (pl. antaa
adni :koso); vil}alta Mven (pl. on rahaa van pénz), kyllalta
eléggé) elegenddn; - kyllaksi eléggé (kylla), liiaks?: fölötte
(liika).

c) A birtokos személyragok (néha csakis 3. szem.-rag)
hozzájárulását elfogadó vagy kívánó határozók:

erina, erilla kü.lön (on M'inansa, -llansa kti.lön van),
e1'ille (menna e1'illensa kü.lön menni, paasen e1'aleni); kotona
honn (kotonani [énJ, -nasi [tej, ·nansa [őJ); rnielellii szivesen
(-ltani [énJ, -lliimrne mi stb.: rniele kedv); l~okonansa, tykkii
niinsii egészen (koko, tykka), ainoastansa egyedül, csak (ainoa) ;
yleensa általában; u'lidestansa, nudellensa újból, ujra; kaZlal

'lansa, kaZlellansa félre hajolva (pl. olla lenni), kallallenset,
kallellensa u. a. (pl. 'Ynennii menni, azaz: válni); toisinansa
néha, hébehóba (más-más izben: toise); yhteniinsii egyre
(yhtenani [én]); yksinilnsa egyedül [d, dkJ, yksiniini [énJ;
ilGéinansii valaha [d], ikananf, [én] (ei .. ikiiniini soha [én]);

, taynnansa v.taysi'[l-ansa tele [d] stb.; - sillansa úgy amint
volt (pl. on van), siksensa úgy a mint van (pl. }ilttaa hagyni)
(si az).

d) Viszonyragos' (fdleg irányragos) névszókat kísérd, ille
tdleg nyomatékosító. m e 1,1 é k h a t á r o z ó k :

asti (:.usque, tenus«): lopp~tun a. végig,polviin a. tér
dig; tiinne a. idáig, tiihan a. eddig,siihen a. addig; kir7ckoon
v.kirkoZle a. templomig; tarpeeksi a. szükségig (a mennyire
szukség van); - aarnusta asti reggeltől fogva, siitii a. attól
fogva, kirkosta v. kirkolta a. egész a templomtól.

sctakka u. a.: ttlnne S., sinne s., kirlcosta v. kú'kolta s.
pain (»hin, heN):' pohjaan p. észak felé, etelilan p. délre,

délfelé; alaspaín lefelé, ylöspi:.lin felfelé, eteenpi:.lin elllre, elé
felé; sinne p. arra felé; - pohjasta p. északról, -feWl, alhaalta
p. alulról (von unten her), ylhaiiltii p. fölii.lrdl (von oben her) ;
toisaalta p . .másik oldalról.

kasin u. a.: sinne l~. arra felé, itiiiin k. kelet felé; 
eaelta k. elülr{l1 (eleve).

I G E.

kohden (§. 18, h, 2.) u. a.: sinne k. arra felé;- sieltiJ,
k. onnan, onnan felöl (von dort her), pohjasta k. éjszak felől.

puolen (§. 18, b, 2.): sielta p. Onnan.
.iln~an (abessivus v. helyette partitivus mellett: »nélkülc):

ilman rahatta v. 'rahaa pénz nélkül; aman nw,itta a többiek
nélkül (nem számítva a többieket).

45(§.. 19-21.)

§. 20. Az i g e s z ó n a k puszta tdalakja, mint az ige.
fogalomkifejezdje, melykülönbözd képzdjü névszói szár
mazékokból (§. ll.) kiválik, egyszersmind a jelentd módú
praesensalakok alapjáúl szolgál, a melyhez közvetetlenül sze·
mélyragok járúlnak hozzá. Tőle származnak külön képzőkkel
az igemódok és igeidök alapalakjai, ,valamint fogalommódosi
tással jaró új igetők. Mind ezekben a finn igetdnek, mely ki·
vétel nélkül önhangzón végződik, s túlnyomóan két- és több·
tagú, vagy megmarad t e l j e s alakja, mely azonban a vég
szótagnak esetleges záródásával (§. 5. sierint) gyengült hang
testü zi á r t alakká válhatik (pl. luke- mellett lu'e", . anta
mellett anna-), vagy eléáll némely rövid végönhangzók. el
enyésztével c s o n k a, illetőleg c s o n k a é s z á r t ala18a (pl.
tule-: cs. tul.; rupee- v. rupea- [e h.?'upeta-]: cs. z. lJ'uvet-;
kuuntele-: cs. z. kunnnel-) (v. ö. §. 5.).

§. 21. E g Yt a gú rövid önhangzójú i g e t ő csak egy
van: e- :.nem«, azaz a személyragokat elfogadó ,tagadó ige«
(egy. 1. szem. en,2. et, 3, ei stb.) lásd §. 32.).

E gy t a gú hosszú v. iker-önhangzóval való igetd is csak
a következő kevés van: s,aa- kapni, érni, ,jaa- maradni; }uo.
inni, luo- vetni, teremteni, suo- szánni, kivánni, tuo- hozni,
lyö- ütni myö- (myy-) eladni, syö: cnni ;lie~ lenni, vie- vinni;
nai-nőt'venni, pui-' csépelni, ui- úszni, soi- .hangzani, voi
tehetni (posse) ; kay- kelni, ,járni (részint még kéttagú: ki:.lve-).

A li: ét - é s t li bb t a gá eredeti vagy származott igetők
végződnek ,:
, a) valamelyik l' ö v i d ö n h a n gz ón: pl. .anta-. adni, el~
élni; niele- nyelni,nuole- nyalni, kuule- hallam; ets~- kereSnI,
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repa~se- elszakítani : cs. és z. al. ommeh kuunnel., ajat~l-,
sarjel-,' au/ais-, revtiis-. - Ide csatlakoznak még: teke- tenni,
nake- látni: cs. al. teh-, nah-; - meg a -te (* -ite) végü re
flexiv igetők (§. 23, d.) pl. muutate- (*muuttaite-) változni,
pesete- (*peseite-) mosdani: cs. al. muutat-, peset- (muutta#-,
peseit-).

b) A. rövid e végd t öb b t a g u a k, melyekben a vég
önha:ilgzót n eldzi meg; ezeknek csonka (illetőleg csonka és
zárt) alakjukban elmarad a vég-e, de a tdvégre kerülő n kö
vetkező k, t előtt t-vel cseréllldik fól: parane- javúlni, lahene
közeledni, kykene- bírni (valere), rohkene- merni: cs. al. pa·
ran-, parat- ,. "lahen-, liihet-,. cs. és z. al. ky'en·, l~y'et~; roh.
j'en-, roMet-.

c) A hosszú önhangzón (aa, aa, ee, ii, 00, öö, uu, yy),
illetdleg utó a, a-vel való kettds hangzón (ea, ea, ia, iéi, oa,
öli, ua, yli) végzddd két és többtagú igetdk (§. 21, b.); ezek·
nek csonka alakjukban a tdvég utóhangzója elmarad s a· két
végönhangzó közől kiszorúlt t megint elétitnik, vagyis csonka
alakjuk az eredeti teljes -atd, -iita, -eia, -etii stb. tővégbdl áll
elé, a rövid végönhangzó (a, a) elvetésével, pl. korj'aa- össze
szedni, silmatl- szemlélni, erii- (eria-) elválni, tar}oo- (tarjoa-)
kinálni, raduu- (ra}ua-) vihározni, alyy- (alya-) észrevenni,
érteni: cs. al. kor}at-, silmat~, erit-, tM}ot-, ?'adut-, alyt-; 
tapaa- találni, makaa- feküdni, pelkaa-. félni, rupee- (rupeq,::-)
kezdeni, kiipee- (kii,peii-) fölmászni, sikii- (sikiéi-). fogamzani,
születni, kokoo- (kokoa-) gyiljteni, aaltoo- (aaltoa.) hullámzani,
liukuu- (U~~k~~a-) fesleni, oldódni: cs. és z.. aL tavat-, ma'at',
peliit- (peljat-), rU'IJet-, kiivet-, si'it-, ko'ot-, aallot-, liu'IJut-.

d) Az aa,aii (aja, aja) végd igetdk (§. 21, c,)! e~ek
nek csonka alakjuk at-, at- e h. ait-, liit- (a.zeredetl a~ta-,
éiita-féle tdvégből),pI. salaa- (salaj'a-) titkolni: cs. salat-,
hyrliti- (hyra}a-) búgni, dongani : cs. h,!/rat-.

e) A. megeldző önhangz6v'al uf y-n (au, iJ,,!/, eu,iu, iy,
ou-n) 'Végzddd reflexiv igetdk (§. 23,. c. r.); ezeknek ute, yte
féle· teljesebb mellékalakból csonka tdala~juk ?tt-, ~~- (aut-,
éiyt~ stb.), pl. .a1Jau- nyílni, heittiiy- vetddlll, ve:e~ednl, laskeu
ereszkedni, kokou- gyftlni: cs. al. avaut-, hetttayt-, laskeut-,
kokout·.

(§. 21-2~.)

tohti- merni; katso- nézni, puno- fonni, kytö- (kyte-) lappangva
égni; ampu- lőni, kutsu- hívni, kysy- kérdezni, véisy- elfáradni
stb.; - opetta- tanítani, ymméirta- érteni, ismerni; kuljeskele-

. járkálni, csavarogni, pimene- slltétedni, helise- csengeni, aukaise
egyszerre nyítni, viheriöitse- zöldelleni ; kiirehti- sietni, uneksi
álmodni; tapahtu- történni, hyvéiksy- helyeselni, parantu- gyó
gyúlni, h'ukauntu-, hukaantu- elveszni, kokoontu- összegydlni,
tekeenty- tevéldni, változni, stb.

b) aa, éiéi, ee (ea, eéi), ii (ia, iéi), 00 (oa), öö (öéi), uu
(ua), yy (yéi) hosszú önhangzókon, iIlet81eg utó a, éi-vel való
két-két önhangzón, melyekből amazok assimilatio és összevo"
nás által keletkeztek; ezen igetélknek kettős végönhangzója
közt t lappang (-ota, -atéi, -eta, -ota stb.), mely csonka alak
jokban megint elé is tünik: pl. lupaa- igérni, pelkéiéi- f~lni,
rupefJ- v. ~'upea- kezdeni, kokoo- v. kokoa, gyüjteni, erii- v.
eria- elválni, taj'uu- v. tajua- megérteni, éilyy- v. éilya- észre
v~nni, stb.

o) aa, aéi hosszú önhangzókon, melyekkel még aj'a, ajii
változik; eredetibb tőveg: -aita, -aitéi : pl. palaa- v. palaj'a
visszatérni, heréia- v.heraj'a- ébredni, komaa- v. komaj'a
kongani, taraa- v. téiraja- rezegni, reszketni.

d) i-utós ikerönhangzón (-tse képzővel bővülő meIlék
~akkal), pl. haravoi- gereblyélni (és haravoitse-), kipinöi
szikrázni (és kipinöitse-).

§. 22. I g e t II k, melyeknek némely mássalhangzón (k,
n, t) kezdődő képző előtt c s on k a a la k j u k (§. 20.) for
dúl elé:

a) A. rövid e végit kéttaguak, melyekben a végönhang
zót csak egyszerü l, r, n, s, vagy ks, ts eldzi meg; meg a
szintily végü tllbbtaguak, megelőző l, s, ts-vel; ezeknek csonka
(illetőleg csonka és zárt) alakjukban elmarad a vég e, s az
igy esetleg a tdvégre kerüld ks gyengdl s-vé; ts meg t-vé: pl.
tme- jllnni, pure- harapni, mene- menni, pese- mosni, juokse
futni,kaitse- őrizni: cs. al. tul-, pur-, meno, pes-, j'uos-, kait-;
-- palvele· szolgálni, nurise- morogni, nielaise- hirtelen elnyelni,
hiiiritse- zavarni, askaroitse· dolgozni: cs. al. palvel-, nuris-,
nielai~-, hairit-, askaroit~; __ ompel~- varrni, k'wu,n~ele~ hall
gatni, aj!ltt~le.- .gQl;lQ.Qlni, 8(J,rk~~~- Wrdelni, aukrJ,ise- kinyitni,
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§. 23. I g e t (l tő l s z á r m a z ó i g e t ő.

a) S z e n ved ő i ge t (l (verbum passivum): -Ua, -tta és
-ta~ -ta l~~pzőv~l; a otta, -tta képzőalakkal két és többtagú
teljes végu alapIgétéJI, melynek esetleges a, a végönhangzója
e-vé változik, pl. 1tsko~ hinni,kysy- kérdezni, etsi- keresni
luke- olvasni, vala- önteni, ela- élni, pida- tartani anta- adn/. . , ,
alka- kezdem, ymma1'ta- érteni, kirjoitta- írni, heréittéi. ébresz-
teni: pass, uskotta-, kysytta-, etsitta", lu'etta-, valetta-, eletta
pidetta-, annetta-, aletta-, ymmarrettéi- kir'J'oítetta- hel'atetta-:, " ,
- ellenben -ta, ·ta képzélalakkal készül a passivum minden
egytagú igéWI, meg a. két- és többtaguak csonka alakjától
(§. 22.); pl. saa- kapni, juo- inni, vie- vinni: pass. saata-,
juota., vieta-; pl. tule- (cs. tul-): ütlta., mene- (men-): menta
juokse- (J'uos-): juosta-, hairitse- (l~aÍ1'it-): hairitta-, ompele~
(ommel-): ommelta-, 1'ohkene- (rohJet-): rohjetta-, k01'J'Cta- (kor
jat-): k01'J'atta-, pelkaa- (pelm-, pelj'at-): pelatta-, pel}atta-,
lcokoo- (ko'ot-): ko'otta-; teke- tenni: tehta-, nake- látni: nahta-.

b) M i vel t e t él igetél (v. causativum, factivum) : otta
otta képzővel egytagú igetéltől, ,meg kéttagú rövid önhangzól~
végzéJdő téJk~éJI, még pedig ezek teljes alaIgától, habár van is
cson~a alakjuk (§. 22, a.), pl. juotta- itatni (j'uo- inni), syötta
etetm (syö- enni), menettli- (mene-), pU1'etta- (plt1'e-), te'etta
(teke-); us~otta- (usko-), elatta- (ela-), annatta- adatni (anta-)
stb.; - szmtén -tta, -tta-vel a többtagú 1t, y- végü tőktől, pl.
ahdistutta- szorongatni (ahdistu- szorúlni), saikahdytta- meg
ijeszteni (saikahty- ijedni) ; - ellenben -ta, -til képzélvel a
-ne végü többtagú Wk n-féle csonka alakjától (22, b.): pal'anta
gyógyítani (parane., pa1'an-), 1'oh}enta- bátorítani (1'ohkene
rohje~-), heikentii- gyengiteni (heikkene-, heiken- gyengülni) ;

szmtén -ta, -ta-vel Mise végü többtaguak csonka -is alakjá
tól, pl.helistéi- csengetni (helise- csengeni), varista- hullatni,
elpotyogatni (varise-) ; meg végre szintigy minden egyéb két- és
több~agú igetélknek -t (-at, -at, -et stb., §. 22, d:) végíí csonka
al~kJ.~tól, pl. pelatta-, peljütta- (pelkaa-, cs. pelat-, pelj'at-),
el'ztta- elválasztani (eria-, cs. erit-), sulatta- olvasztani (sulaa
cs. sulat- olvadni), hedelmöitta- gyümölcsöztetni (hedelmöitse.'
cs, hedelmöit.). '

49(§. 23.)

Budenz, finn nyeh't.

Jegyzet. Némileg eltérök: nOBta- emelni (nouBe- emelkedni); 'liiytUi
mutatni (na7ce- látni), jattii- hagyni (jaa- maradni). - Némely igék,
különösen többtagú a, a-végi.tek S melyek magok is causativ képzéível
készültek, csak közvetítő u, y-féle l'efiexiv alakon fogadják el a causativ
képz6t; pl 7ei7'joit~ttta- íratni (kil'jaitta- írni), ym'lniil'l'yttii- értetni (ym
martii-, refi. Yll~rniirty.), eliítytUi- eltartani (ePitta·) ; v, ö, lakatta- és letTe
kautta- szi.tntetni (la7ckae,- szünni), keratUi- és her.1yttii- ébreszteni (heraii
ébredni).

c) Visszaható igető (v. reflexivum): a) -pH, -py
képzővel egytagú alapigétől : saapu- kapódni, kerülni vhova
(saa- kapni, érni), syöpy- evlldni, tele enni magát (syö- enni),
juopu- lerészegedni (j'uo- inni, v. ö. sich betrinken).

fl) -u, -y képzővel Ct, il, e'Yég{i két· és többtagú alapigék
től, melyeknek e véghangzójuk a képző előtt rendesen kiszo
rúl: rnurtu- törni,' szakadni, frangi (1nU1'ta- frangere); kastu
nedves"Ülni (kasta- nedvesiteni), valu- ömleni, ölltődni (vala
önteni), kaal1ty- fordúlni (kaanW- fordítani), peitty- befedődni,

rejtőzni (peittii- fedni, takarni); ~tudist1t- ujúlni (uudista
ujitani), vahventu- megerősödni (vahventa- erélsiteni), yhdisty
egyesülni (yhdistii- egyesiteni),vahenty- kevesbedni, fogyni
(vahentii- kevesbiteni); kuulu- hallatszani, audiri (k1lule- audire),
tuntu- érzBdni, sentiri (tunte- sentire), naky- látszani (nake
látni), sal'ky- eltörni, frangi (sa1'ke- frangere).

r) Szintén -u, -y képzővel, de a mely mellett követ
kező t, n, k előtt egy teljesebb -ute, -yte-féle képzélnek -ut,
-yt-féle csonka alakja szerepel, i, 0- végü kéttagú alapigék
től, melyeknek e véghangzójuk megmarad: sitou- (sitout-)
kötBdni, !igari (sito- kötni), hiel'OU- (hierout-)dörgölődni

(hiero- dörgölni), tastiu- (tastiut-) magát fékezni, csillapúlni
(tasti-), kaariy- becsavaródni, begöngyölődni (kaarí-);
szilltígy némely kéttagú a, a, e-végü alapigéktöl is, részint
a fl. szerint való alak mellett: antau- (antaut-) adni magát
(bocsátkozni, indúlni, hajlani): anta- adni; heittay. (heitttiyt-)
vetéJdni, vetemedni (heitta. vetni); laskeu-' (laskeut. ) ereszkedni
(laske- ereszteni), úkey- tevildni (csinálódni, változni: teke
tenni); valau-J peiftiiy- = val1t-, peitty- ((3, alatt); - végre
csakis igy a hosszú vagy kettős önhangzónvégz(ldél két
(illetőleg három)-tagú igé~téJI (§. 22, c. d.), melyek hosszu vég
önhangzójuknak csak elsél felét tartják meg a reflexiv képző

eWtt: avau· (ava1tt-) nyílni (avaa-nyitni), sulau- olvadásba
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-vile stb.); esetleg így keletkezél -iele fölcserélheW -eile-vel ; pl.
hake· keresni: gyak. hakele-, anta- adni: antele-, ela- élni:
elele-, opetta- tanítani: opettele-, liimmitta- melegíteni: lammú
tele-; laat/- rendezni, intézni: laatele-, repi- szakítani, tépni:
repele-; sano- mondani: sanele-, sito- kötni: sitele-; astu- lépni:
astele-, puhu- beszéllni: puhele-, kysy- kérdezni: 7cysele-; 
leikkaa- .metszeni: leikkaele- v. leilckaile-, hyppéiii- szökni:
hyppiiele- v. -ciile,sylee- (sylea-) ölelni: syleile-, kokoo- (kokoa-)
gyüjteni: ko1coele-, kokoile-.

Jegyzet. Az egytagú klty- kelni, járni tlítől: gyak. klt vele- (a kave·
eredetibb tőalaktól). -Némely -itse végit igéktlíl a gyak. alak: -ittele :
lcaupittele- (lcaupitse- árúlni), leikittele- (-itse játszani), mainitteZe· (mainitse
említeni). -'o Egyéb nem számos eltérők köziU megemlíthetö: etsiele
(etsi-keresni), lcasvaele· (kas'l!a- nőni), 8eisoele- (sei~o-' állni).

(3) -sIcele (= -ske-le) v. -ksele képzővel : uiskele- v. ui7c
sele- (ui- úszni), 1cayskele- (kéiy- kelni, járni), syöskele- (syö
enni), vieskele- (vie- vinni), myyskele- (myy- eladni); ja'eskele
(jaka- osztani), eleskele- (ela- élni), astuskele- (ast'u- lépni)}
vyöryskele- (vyö1'y-forogni); ha'es7cele- (hake- keresni)} te'eskele
(tettetni, simulare: teke- tenni).

r) -skentele (= -ske-ntele) v. -1csentele képzővel : kays:
ken'lele- (kay-), ?nyyskentele- (myy-), uiskentele- (ui-), teJes
kentele- (teke-).

o) -ntele (= -nte-le) képzővel : purentele- (harapclálni:
pure- harapni), ta?:jontele- (ta1:jo-, tarjoo. kinálni), te'entele
(teke-), kuuntele- (e h. kuulentele- meghallgatni, ráhallgatni:
kuule- hallani).

f) II i r t e l e n v. e g y s z eri cselekvést ,jelentő igető

(verbum subitum,momentaneum):
a) -aise, -éiisev. -ase, -éise képzővel, mely előtt az alap

igének végönhangz6ja kiszorúl « aise, tiise stb.) pl. puraise
(hirtelen harapni, megh.: pU1'e- harapni), ?'epaise-(1'epi- szaId
tani), lohkaise- (lohko-' lehasitani, levágni), potkaise- (potki-

.rúgni), kysaise- (kysy- kérdezni)} pa7'kaise- (pcwku- ríni~,

uhkclise- .(1thkaa- fenyegetni), ryöstiiise- (ryöstii- fosztam,
.kirabolni).

(3) -ahta, -éihtii képzővel, úgy mint az előbbivel « akta):
naurahta- (magát elnevetni : naura- nevetni), seisahta- (meg~

állani: seiso-állani),katsahta-(hirtelen oda nézni: katso
ilt*
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jutni, elolvadni (sulcw- olvadni), lW?'iiy- fölébredni (luwaii
ébredni), ?,t/i1ceu- szétszakadni (?'at1cee-, ?'atkea- icl), lco7cou
gyülui (kokao-, 7co1coa- gyüjteni).

o) -1lt'U, -yty képzővel, vagy ehelyett -untu, -ynty kép
z{\vel azon igéktől, melyektől r. szerint is készül a reflexivum,
s melyek itt is megtartják egész vagy fél végönhangzójukat;
ehhez meg az-unt1t} -ynty-nek kezdő önhangzója áthasonúl
hat (-auntu h. -aantu stb.): antautu-, heittayty-, sitOlLt1t-}
tastiut1t-, telceyty-, aVctutu-, he?'ayty- = antau-, sitou-, tastiu-,
tekey-, avau-, he?'ay- (r. alatt); - lcokountu- (ko7coontu-), las
keuntu- (laskeentu-), te7ceenty-} tastiuntu-, he?'aiinty- = 7cokou-,
las7ceu-, tekey-, tastiu-, he?'iiy- (r. alatt).

d) Vi s s z a h a t ó igető (v. reflexivum) készül még -te
képzővel is, azaz tkp. -tte-vel, mert hozzáj~trultával az alap
igető végén §. 5. szerint való mássalhangzógyengüIés áll be;
a képző régibb alakjának vehető -tse, s innen értheW, hogy
(a praes. 3. szem.) helyette -1cse fordúl elé; csonka alakja:
-t; pl, 'fIW1ttate- (mlLutakse., cs. al. muutat-) változni: rnU1ttta
változtatni, pesete- (pesekse-) mosdani, magát mosni: pese·
mosni; 7ciiiinniite- fordúlni, sich wenden : kiiiintii- forditani ;
vedé#~· huzódni: veW- húzni; 'IJyöttelete- (vyqttele7cse-) övedzeni,.
sich gül'ten: vyöttele- övezni.

Jegyzet. A -te (-lcse) képzősl'oflexivigÁk az alapjában nyugati
finn hodalmi nyelvbe a keleti-finn (savo-karjalai) népnyelvbélI vannak
átvéve, De használatuk még elég gyér, ragozásuk hiányos (már a keleti
finn népnyelvben is); jelesen némely igealakok nem ezen l'eflexive
képzett igetőtől, hanem az egyszel'it alapigétöl származnak, saját reflexiv
személyragokkal (§. 28,§. 29. c.) - E mellett az irodalom, bál' általában
gyéren, a teljesebb -ite (-ikse) refl képzőalakkalis él, meg ennek . rövi
ditltjével -i (ugyancsak egyes savo-i tájejtések szerint): ?nU.ILttaite- és
muuttai- (cs. mlLuttait-), peseite- és 'f}esei- (cs, peseit-). Lásd: Ahlqvist,
KieletiLr III, 56; Aminoff, 8uomi (II, J akso) XI, 227 - 23l.

e) G y a k ori t ott (ismételt, elaprózott v. folytonos cse
lekvést jelentő) igető (verbum frequentativnm, continuativum) :

a) -le képzővel, mely előtt a két- és többtagú alapigének
e-n .kivül egyéb rövid önhangzója e-1'e változik (-élé), hosszú
(vagy a, il utós ketWs) végönhangzójának (§. 21, b. c.) pedig
utófele e-vé vagy i-vé gyengül (-aele, -aele, -oele v. -aile, -a'ile)
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nézni), pysahfa- (meg-) elállani: pysy- maradni, nem mozogni),
nukahta- (hirt. elszt1nnyadni: nukku), viM'ahta· (legördiUni:
vieri-, viery-), leimahta- (fölvillanni : l~imaa- villogni), heriihtéi
fölserkenni : he7'aa- ébredni).

§. 24. N é v s z ó t <l t <l l s z á r ro a z ó i g e t Ő.

a) Valami v é v á l á s t jelentő igető: -ne képzővelmellék

névi alapszótól ; ennek a, a véghangzója többnyire e-vé gyen
gül, s ezenkivül az Mea, -ea (régibb .eta, .-eUi)-féle mellék
neveknek a végszót~g (-a, -a = régibb -ta, -ta) elhagyásával
fönnmaradó alaprészükön megy végbe a -ne-féle igeképzés ;
pI.huonone- gyengülni (huollo gyenge, hitvány), pahene- rosszab
búlni, -bbodni (paha rosz), vühe118- kevesbedni, fogyni (viiha
kevés), SUtb7'ene- nagyobbodni (suure nagy); 7'ohlcene- báto
rodni, merni (7'oMea [rohketaJ bátor), pirnene- sötétedni (pirnea
[pimetii] sötét).

Je~yzet. Ezen -ne képz6s igéknek eausativuma onta, -ntlt végit
(§. 23, b.), pl. 1'ohjentll- bátorítani, vlihentlt- kevesbíteni ; s a megint ettal
való I'eilexivum -nt~l, -nty (§. 24, c, (:1.) lényegesen csak azt teszi a mit
a -ne képz6s els6 származéldge, pl. rohjel1tn. bátorodni, viihenty- ke
vesbedni.

b) Vala m i t - tevést, csinálást, mívelést, valami vel t e
v é s t, bánást, valami fr l m ü k ö d é s t, valami vel illetést
jelentB igető:

a) -ta) ·til, vagy -a, -a, képzővel : harnrnasta· harapni,
dentibus uti (hampctl1) cs. al. hammas dens), paúnenta- legel
geltetni (pásztoroIni : pairnelllJ, cs. paimen pásztor), aantii
hangozni, hangot adni (aiine hang), seivt'istéi- karózni (seipiiii,
cs. seiviis karó), pisal'ta- csepegni (pisara csepp), höyhentii
meneszteni, deplumare (höylume, cs. höyhen toll); - 1'aSl)aa
zsírozni (rasva zsir), keh7'éiii- fonni (kelwii Ol'sMa), silmiiéi
szemelni, szemlélni (silma szem), nokea- kormozni (noke korom),
sylea- ölylni (syle öl), lwkoa,· rakásra gyi\jteni (lwko rakás),
vahtoa- v. vahtua- habzani, spumare (vahto, vahttb spuma),
hÖY1'ya- g<lzölni (höyry gőz).

Jegyzet. Az így keletkez6 ea, eit, ia, W, oa, ~Ia, ylt iget6végek
átmehetnek ee, ii, 00, ~!U, yy-be (v. Ö. 6. § 21, b.).

(:1)-i képzővel, mely előtt az alapnévszónak a, il, e vég
bangzója kiszorúl: muni· tajni (ova parel'e: muna - tojás),
poUd- kölyközni, fiadzani(poika fiú), pesi-· fészkelni, nidifical'e

(pesa fészek), sormi- ujjal tapogatni (sorme ujj,) taÍ1ni- csirázni
(tairne csira), kuoli- vele gondolni (curare: huole cura).

Jegyzet. Némely o-végű igetak a mellettük álló a·végű névszók
tól szintén ezen i képzővel származnak, mely azonban elenyészett,
miután az a-t o-vá változtatta (úgy mint ezt a többesít6 i teszi): pl.
sanQ- mondani (sana szó), vit80- vessz6zni (vi/sa vessző), 'Varsa- csikózni
(va1'sa csikó), lahjo- ajándékozni (lahja ajándék); azaz: ezen igetök
régibb sanoi-, vitsoi-, 'Va1'8oi-, lahjoi- helyett valók.

r) Mitse (= -i-tse) képzBvel: naulitse- szegezni (naula
szeg), pyhitse- szentelni (pyha szent); vahingoitse- kárositani
(vahinko kár), iloitse- örvendezni (ilo öröm), vasikoitse bor
jadzani (vasUcka bOljÚ), va1'soitse- csik?zni, csikót elIen~ (~~:.sa),

hedelmöitse- virágozni, gyümölcsözl1l (hedelma), k~pw.ottse.

szikrázni (kipinii).
o) -itta, -itta (= -i-tta, -i-tta) képzBvel, különösen a

:ovalamivel elIátás« értelmében: 1'audoitta- vasalni (rauta vas),
hopioitta- ezüstözni (hopia ezüst), nenittéi' orral, hegygyel el
látni (nenéi), sonnitta- trágyázni (sonta trágya), nirnittii- .ne
vezni (lI'ime név), pyhittii- szentelni (pyha); - l>Valaml v é
tevést« jelentők, pl. lujoitta- erősíteni (luja), pitkittii- hasz
szabbítani, folytatni (pitka hosszú). .

8) -sta, -sta és ~ta, -istii képzőkkel : kalasta- halászl1l
(kala hal), linnusta- madarászni (l,intu madár») metsiistii- va·
dászni (rnetsa erdő), ujosta- szégyenkedni (1~jO verecundus);
- veristéi- megvérezni (vere vér), liivistii- átlyukasztani (lapi
lyuk), vah'uista- erősíteni (vahva erős), uudista- ujítani (uute
új), leukoista- virágzani (kuleka virág).

JegJTzet. Ilyen -ista-féle igének reflexivuma (-istu, -isty) a.z alap.
névszó mellett esetleg azzáválást jelentő igének tűnik föl (a mIlyenek
a ne-félék): vahvistu- er6södni, nudistn- ujúlni, yhdisty- egyesiilni (yhte).

c) Valaminek tartást, vélést, mondás' jelent<l igető

-lesu· .ks!! képzővel : palj oksu- sokallani (paljo sok), viihiiksy
kicsinyleni (uiiM), hyvaksy- helyeselleni .(hyva jó),pahaksu:
roszallani, rossz néven venni (paha rossz), ku,mmaksu- csodálIal1l
(k1~mma csoda). .

Jegyzet. Ezekkel váltakozva -stu, -sty·félék IS (azaz b, .. 8:,-féle
származékigének reilexivuma) fordúlnak elé: pallastu-, lw.mmastu-, ,vahasty:.
A 'válaminek tartás« értelmében azonban b. a. szermt alakult .vmIt
tevéstc jelent6 igék is szerepelhetnek: 1'alcasta" ~zer~~ni .cralclcaa, cs:
~akas amatus, carus), vierasta- idegennek tartam, tale IdegeukedlU
(vieraa., cs. vieras), Icummaa- csodállani (Icumma csoda,).
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§. 25. Alanyra-mutatással járó igealakok.
Az egyszerii (azaz nem körtilírt, vagyis segédigéb<.ll és

participiumokból szerkesztett) igealakok, melyek állitmány
szókúl állanak, egyazonképen fejezik ki az igetdn (akármilyen
jellemü is annak jelentése: transitiv v. intransitiv ; activ, passiv
v. reflexiv) az állításnak m ó d r a ·és i dd r e nézve való külömb
ségeit ; ellenben ktilömbözdleg a személyre vonatkozást, a mi
szerint vagy határozott egyes- v. többesszámi 1. 2. B. személyre
mutatnak mint alanyra, vagy határozatlan többes-számi sze
mélyre, vagy végre a ~atározott alanyszemélyre mntatás mellett
egyszersmind az igecselekvésnek ugyanarra mint tárgyra való
visszahatását is fejezik ki. E szerint az igeragozásnak három
féle neme ktilömböztethetö meg: l) II a t á r o z o t t a l a n y
s z em él yes ragozás; 2) hat á ro zatl an al anysz em e
lyes ragozás; 3) reflexiv. (visszaható) ragozás.)

Jegyzet. A határozatlan többes-számi alanyra routató ragozás
csak a szenvedő igetlít illeti, s minden idi:Jben és módban csak egy
alakja van: ind. praes. sanotaan ~dicitur« (azaz: mondják, mM sagt),
praet. sanottiin ~dieebatur« (azaz: mondták, man sagte) stb., s ez ilyeu
alakokat »passivum impersonale«-nak is szokták nevezni. E mellett
azonban határozott egyes-számi B. személY~'e is vonatkozhatllak passiv
értelemben. De ezen úgYll. »személytelen« plfBsiv-alakokon kivUl elófor
dúlnak még három módban (concessivus, conditionalis, imperativus-

. optativusball) határozott l. 2. 3. alanyszeroélyre mutat6 alakqk, s ezek
csak a rendes alanyszemélyes ragozással készülnek a szenvedlí képzésű
(§. 23, a.) igétlí1. - Szintígy az alanyszemélyes ragozáshoz tartozók aZOll
refiexiv igealakok, melyekben a visszahatást maga az igető fejezi ki
ltépzll által (§. 23, c. d.) s ll. személyrag csakis alanymutat6.

§. 26. Egyszerlt alakkal ldfejezhetd ige i d d (tempus) a
finnben csak kettő van: 1) J e l e n i d d (praesens), melynek
jelentő módbeli Walalrja maga a puszta i g e t ő, dc teljes (s
csak esetlegesen, a hozzájáruló személyragok miatt zárt) alalrjá
ban; lehet rajta, kivált segitő határozás mellett, j ö v d t (futu
rum) is érteni.

2) M ú l t i d ő (praeteritum), praet. imperfectum és aoris
tus értelmében, de csak jelentő módbeli állitásról ; .tőalakja a
teljes igető -i kép~6vel, mely előtt az igeWnek végönhangzója
§. 4. szerint gyengiH, változik vagy kiszorúl.

ex) PI. saa-. kapni: praet. sai, 'I1lyy- eladni: ?nyi, WO
hozni: toi, vie" vinni: vei, ,~yö- enni: .9öi) ~~i- úszni: ui; -

anta-adni: antoi, maksa- fizetni: maksoi) m'lwta-törni: mU1,ti,
otta- venni: otti,. ela- élni: eli) kylvar vetni: kylvi,. lokdutta
vigasztalni: lohdutti, scisahta- megállni: seisahti,. helist~· csen
getni: heUsti; - tule- jönni: tu li, mene- menm: mem, p~we_
harapni: pm'i, teke- tenni: teki, sa?·ke- törni: sarki, ompel.e
varrni: ompeli, astuskele. lépdegélni : astuskeli) pake~e- elfut?"::
pakeni, helise- csengeni: helisi, aukaise- rögtön nyitm: au7ca~s~;
~ sano- mondani: sanoi, puno- fonni: punoi; - ampu-lőnl:
ampui, kysy- kérdezni: kysyi) tapahtu- tör~énni:. tapahtt~i,
vlihenty- kevesbedni: vahelltyi; -:- etsi- kere~l1l:. ets~ ,(v. etse~),
kuori hántaní: kuori (v. kuore~). - PaSSIV Igetőtől : tttlta·
(tule-): tulti· [t1tltihin, tultiin] , saata- (saa-): . saati [saatiin])
sanotta- (sano-): sanotti [sanottiin].

Jegyzet. A 7ciiy- kelni, járni tőnek kave- ll1elléka!ak~ától :..praet, kii~~.Jegyzet. A praeteritumi tlínek esetleges ott ~ege,kozvetetlenul
hosszú v. iker·önhangzó vagy l, n, r után, átmegy -s~-~e ~§. 6, a.), de ~11 tt éha a ti·féle alak is fordúl még elé: huuta- IllV111: praet. lmu8~me e n . . ., k' l .. nt '.(huuti) ,pyyUl- kérni: pyysi (lJyyti) , lietlt- tudnI: tteSl, le ta- l, an~.
kielsi (kielti), kIUJ,nUj,· ford,ítani: 7ciJ,iin~i (.n~i), kwr'!a,·tct:. ~eghaJoll1l:
kttmarsi· (-rU); atb. - Szintigy lühte· elmdulm: za7cs~ v. l~thtt. ,

Jegyzet, Némely kéttagú a-végű i.gé~ek, ll. §. ~ .szerl1l: mé~ kelllí:
-oi helyett, szintén már i·n vagy csakIs l-,n, vé.gzlld~k ~ pra~te~ltuma
autta- segíteni: attttoi v.autti, taitta- meghaJ~lta11l: tattt~~ J' ta~tl', 7caata
dönteni: Tcaatoi v. kaasi (7wetti); taita- tndm, posso: tMSl.

fl) A· hosszú aa, ali) ee, ii, 00, UU', yy-n, ille:dleg. ea, ell,
. '" oa ua yll·n (eredetibb ·ata, -ata, -eta) -eta stbm), megta, ta,. , , . ... ".,,) é ödő'"a" v· aiÍc~ litÍa-n (= ered. ·atta, -a~ta-n v gz . Ige-az aa, a . 'J , 'J. .. • ól. töknek (§. 21, b, c.) praeterituma még az e~edetI~b tő.alakt
való, s így végzödik: -asi, -asi, .esi, -isi, ~os~, .-us~, -ys~ (me~
el6zö-ati -ati, -eti stb. helyett), pl. lupaa- 19érm: praet. lupast,

lk· "a-' 'pel1Gasi r~~pee- V. ?'upea-: 'rupesi, kokoo- v. kokoa-:pe a . ,. l" "l'kokósi hal~~u- v. halua-: halusi, iilyy- v. li ya-: a y.n. -
S . t" § 23 c ." említett -u -y-végit, illetőleg telje.sebbZll1 Igya.. l' I'. ' . ., • • é ft-tGte -yte-féle reflexív igetöktdl a praeterituml tő -us~, -YSL V g ;
pl. ~ntau,: praet. antausi, heitta,: heittaysi, laskeu-: laskeus~,
kokou- :kokotGsi.

§. 27. A j e l e n tő m ó d o n (i n d i. c a t i v u~) ~iviU, mely~
nek két ideje van (praesens és pra~terItu~) a tobbl m ód ~k
be l i egyszerü igealakok mint a Jelen Időre vonatkoztatják
az igebeli cselekvést.

'54 (§. 25-'-26.) (§. 26-27,) 55



a) Oo n c e s s i v u s (lehetllség-mód) 1) ; tllalakja -ne képző
vel késziU az igetéIWI,' még pedig annak, ha van, csonka
alakjától (§. 22.), pl. anta- adni: concess. antane-, elii- élni:
elii II e-, etsi-: etsine-, sito·: sitone·, ampu-: arnpwle-, luke:
l~tkene-; - tttle- (cs. tul.): (t'/Il11e- helyett, §. Ö, c.) tulle-,
rnwe- (cs. pi!?'-): pttl're-, mene· (cs. men-): menne-, peSB- (cs.
pes·): peS/2e- v. pesse-, ornpele- (cs. ommel.): ommelle-; teke
(cs. teh-): tehne-, nalce- (cs. nah.): niihne-; - avaa- (cs. avat·):
(avatne' h.) avanne-, kolcoo· (cs. lco'ot.): lco'onne-, rupee- (cs.
1'u'vet-): r~tvenne-. - Passiv igetőtélI : saata- (saa·): saatane·,
annetta- (anta-): annettane-, lco'otta- (kokoo-): ko'ottane-, kyl
vettél· (kylvii-): lcylvettélne-.

b) Oo n d i t i o n a li s 2); tllalakj a -isi képzővel készlU,
mely előtt az igetőnek csak e vagy i véghangzója teljesen
kiszorúl (nem a, éi is, mint a praeteritumban, sem o·ra nem
változik az a, v. ti. §. 4. jegyz. 2.) ; hosszú aa, lia, 'ee, 00, Uit,
YV rövidül (-aisi, -éiisi, -eisi, -oisi, -uisi, -Visi), de az a, a
utós kettéls önhangzók (ea, ea, ia, ia, oa, ~ta, Vii) v'áltozatla
núl megmaradnak; pl. anta-: cand. antaisi, elii-: elilisi, loh·
dutta-: lohdlttaisi, hel'Cittii-: hel'ataisi (§. 5. jegyz. 3.); btlce-:
lukisi, tule- : tulisi, etsi-: etsisi; sano- : sanoisi, ampu- : ampnisi,
nCilcv·: niilcyisi; - lupaa-: lupaisl:, pelkaCi-: pelkuisi; 1'~tpee'
v. 1'npea-: 1'~tpm:si v. 1'~tpeai8i; kokoo- v. kokoa-: kokoisi v.
koko'lisi stb. -.:. Passiv igetéItől : saata- (saa-): saataisi, annetta
(mlta·): annetaisi, sanotta- (sano-): sanotaisi.

I) Megközelítő magyar körülírások ; »lehet hogy«, »gondolom hogy«,
»alkalmasint, talán, hihetőképen«, pl. tietiinethi'm sen sanomattanikin
hiszen tudod azt (gondolom tudod azt, du wirst es wol wissen), ha nem
mOlldom is; - [urunk ért harmincz eZiistpónzt], tottahan sinii maksanet
yhtil viihemmin érhetsz te bizony egygyel kevesebbet (= du magst wert
sein); - joslco eWnee vieWlcin, sitU en tiedi/ V!ljjon talán még most is
él, azt nem tudom j - no, no, isi/nt II kulta, ethiin titosta BUuttlme no, no,
kedves gazdám, talán csak nem haragszol meg azórt? - hilvitys lienee
oUut 'Val'sin lcova, sillii .. , a pusztítás hihetőkópen igen nagy (el'ős) volt,
mert .. (= mag gewesen sein).

') Szerepe jobbadán a magyar -na, ·ne módalakéval találkozik
össze, pl. olisilco se totta? he elilisiviit viBlii? igaz volna-e? Ilk élnének
még? - [nincs a világon az II hatalom], jolen voisi 1nin1!(! p(tlcoittact mely
engem kényszeríthetne; - mil.siklt en .lilii teille sanoi8i miért ne monda
nám meg nektek? [úgy sem lehet tovább eltitkolni]; - söisin, j08 saisin
enném, ha kapnék(ha volna mit).

c) Imp erativus: -kafJ., -kau, illetőleg -kaha, -kaha
képzővel, és O p t a t i v II s (I m p e r a t i v II S II.): -koo, -lcöö v.
-koho, -lcöhöképzővel, az igetőnek, a mennyire van, csonka
alakjától, pl. saa· : saakaa- és saakoo-, syö : syökéU.i- és syököö-,
anta- : antakaa- és antakoo·, mene- (cs. meno) : menküéi- és
menköö-, ole- : olkaa- és olkoo-, rupee· V. 1'upea- (cs. ruvet·):
7.~tVet7wa- és r~tvetkoo-, liihene- (cs. liihet-) : lühetkaü- és lCihet-

. köö- stb. - Passiv igetőtéll: pl. svötéi- (syö-) : syötiiküa. és
syöilikÖö., annetta- (antet-) : annettakaa- és annetta1coo-.

§. 28. S z e m é l Yr e, mint alanyra, m u t a t Ó r a g o Ic
A) Határozott alanyszemélyre mutató ragok:
a) Egyes·számi 1. szem. -n, 2. szem. -t; .
többes-számi 1. szem. '1n'lne, 2, szem. -tte. E ragok az

egyes igeidők- és módokbeli t(lalakokhoz járulván, képeznek
kész határozott igealakokat, pl. Ind. praes. (tule-) : egy. 1.
tttlen, 2. tulet, több. 1. htlemme, 2. tulette ; praet. (antoi-) : egy.
1. annoin, 2. annoit; több. 1. etnnoimme, 2. annoitte.; Oon
cess. (saane-): egy. 1. saanen, több. 2. saanette " Oondlt. (lu-
kisi): egy. 2. lukisit) több. 1. lukisimme stb.. .

Nem képeztetik egy. 1. személyalak az ImperatIvus és
optativusban; - továbbá az imperativus egy..2. ~zemély.
alakja, személyrag nélkül, egyenlő a puszta teljes Igetővel,
melyhez csak a (-kaa, -küa = *-kasa, -kéisa) módképz(lnek
alaprészébélI (-ka, .ka) fönnmaradt véghehezet járúl: pl. saa-,
svö- : imp. egy. 2. saa', svö'; lupaa- : lupaa'; he'l'Cia- : he1'éit.i' ;

"t 'd ' P'anta-: anna', luk e,: lue' l teke-: tee, St 0-: St o, am u· .
etmmu', alka- : ala'. - Az imperatlvus több. 2. személyalak·
járól is gyakran elmarad a -tte személyrag ; pl. anta-: antct
kaatte és antalwa, mene·: menkéiéltte és mellkaa.

Szintén személyrag nélkül való az optativus egy. 2. sze·
mélyalakja ; ennek szerepét viszi az optativ.ustőnek (~:~oo, ·kÖö
v. -koho -költö = *-koso, kösö) csonka alakja -kos, -kos, mely
Ml a k' is (§. 5. szerint) esetleg kiszorúl, illetőleg megelőz(l
l, q', n·hez áthasonúl, pl. anta-: opt. egy. 2. (*cmtakoso-ból)
etnta'os kütke-: (* kéltkekösö-Ml) kélt7ce'ős, tule-: (* t~tlkoso-ból)
tItllos, ~ul'e-: plttTOS, rnene-: mennös, lupaa-: luvatkos, herila- :
heratkös.
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(3) Az egyes.számi 3. személy ragja az imperativus és
optativusban-n: -kaan, -ktil;in (pl. anta-: antukaan, ela-: ela·
kaan) és .!wan, -köön (pl. antcdwan, eléileöön); -ugyane sze·
mélyt mutatja az ind. praesensben valamint a concessivusban
a tőalak rövid végönhangzójának kcttélztetése, pl. anta-: ind.
praes. 3. antac6, ela-: elaa, ll/lee-: lltkee, sana-: ,sanaa, ampu- :
ampuu, lcysy-: kysyy; concess.: antanee, eléinee, lt6kenee, sano
nee, amptPle", kys!Jllee; -- végre a csupa tőalak szolgál egy.
3. személyalakúl az ind. praeteritumban meg a conditionalis
ban (saa-: pract.' egy. 3. sai, lyö-: löi, anta-: antai, elei-: eli,
lt6ke·: ltdci, l'Upaa-: lt6pasi, pelkaii-: pelkéisi stb. §. 26.; cond.
egy. 3. saisi, löisi, aniaisI:, elaisi, lukisi, lt6paisi, pelkaisI: stb.,
§. 27, b.) ; s szintígy az ind. praesensben rag nélkül egy. 3.
személyt nllltatnak a hosszú vagy ikcrönhangzóval való egy
tagú, meg a hosszú önhangzón vagy i·utós ikerhangzón vég
ződő két- és többtagú igetélk (§. 21, b. c. d.), pl. saa-, syö-,
vie-,ui- stb., lupaa-, pelkaa-, 1'upee-, kakoa-, palacL-, hel'aa-,
ha,ravoi- stb. egyszersmind praes. egy. 3. szem.: saa, syö,
lupcta, 1'ltpee stb. (azonban az -ee, -ii, -00, -ttu" -Yi) végüek
-ca, -ea, -in, -ia, -oa, otta, -ya-féle, meg az -aii, aa végüek
-aja, aja-féle mellékalakjaitól az ind. praes. 3. személy a végső

a, a kettőztetésével készül, pl. ntpea-: 1'tLpeaa, kokoa-: kokoaa,
palaja-: palC/jaa, hM'iija-: hel'apiii.

.Jegyzet Az ole- lenni (esse) igétlll ind. pl'aes. egy. 3. on j az e
tu gadó igétől : ei,

Jegyzet. Az ind. pl'aes. egy. 3. személyalakhoz, kivált ha egytagú,
még II nyomatékosító particula Ci'i járúlhat: a,nlaapi, lnleepi, saapi, syiJpi,
lyiJpi, ornpi (on-pi: ole- igétől). stb ; eléfordúl a concessivnsi egy. 3.
szem. alakon is: anlaneepi.

r) Többes-számi 3. személyalakúl szolgál az imperativus
és optativusbail. a t·vel többesített mód-tőalak (-kaat, -kailt és
-koot, -kööt), pl. antakctat, elilkiiat; antcdeoot, elélkööt; 
egyebütt (ind. praes. és praet., concess., cond.-ban) a télalak·
hoz járuló -vat, -viit képezi a több. 3. személyalakot, pl. ttde-,
cla-: ind. praes. tb. 3. tulevat, elilviit; pract. tttlivat, elivilt;
eone. tulleuat, eléineviit; cond. tuUs'ivat, elilisivat; pl. lupaa-:
praes. lnpaavat, praet. lupasivett, cone. lttvannevat, cond.
lupaisivat.

Jegyzet, Az 07e- lenni (esse) igétől : ind. prlles. több. 3. o~al; llZ

e- tagadó igétől ; eíllitt.

B) Határozatlan többesi személyre mlltatást kifejez a
passivumi igetőn (§. 23, a):

1) Ind. praesensben -'an, -'an vagy még -han, ~han rag,
a moly előtt azonban még a passivumi igető végsz6tagját kezdő
t is §. 5. szerint gyengül: pL sactta- (saa-): s((adaan, saada
han; syöta- (syö-): syödaiin, ttdta- (tule-): tllllaan, menta
(mene-): rnennaiin, ptt1'ta- (p7we-): pUl'raan; tehla- (teke-):
tehdaan, nahtü(nake-): nühdaan; annetta- (anta-): annetacm,
eletta- (elél-): eletaün, ruvetta- (1'upee-): 1'uvetaan, hiiú'ittii
(hairitse-) : htiz'1·itaan.

2) Ind. praeteritumban, meg a coneessivus és conditio
nalisban : ·'.n vagy még -h.n rag,· az illető tők ismételt vég·
önhangzójával Ci vagy e): pl. saat-iin (scLatihin), tultiin, annet
tt:in, 1'uvettiin, hairittiin: cond. sC6ataisiinJ tultaisiin, eletaisiin,
ruvetaisiin stb.; coneess. saataneen, tultaneen, annettaneen,
elettllneen, 1'uvettaneen stb.

3) Az imperativus és optativusban :n rag: pl. imper.
saatalcaan, tnltalcaan, annettakcwn, ele itö)ciiéin, 1'nvettakaan
stb.; opt. saatakoon, tultakoon, elettaköön.

C) Alanyra-mutatást és visszahatást jelelll (reflexiv) ragok,
már cr;ak az egyes·számból vannak meg:

1.. szem.·mn~e, 2. -tet, 3. -hen (he), -.n.
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löisin
löisit
löisi
liJisirnrne
löisille
löisiviit

löin
löit
Wi
löimme
löitte
löíviit

(Activum).

Indicativus:
Praetexitmn.

ConclitiOl1alis.
1. saísin
2•. saisit
3. saisi
1. saisirnrne
2. saisilte
3. saisivat

1. sain
2. sail
3. sai
1. sai111,me
2. saitte
3. saivat

'röbb.

Több.

Egy.

Egy,

(§. 28-29.)

Ooncessivus.
L sacmen Zyönen
2. saanel lyönel
3. saanee lyönee
1. saanelltrne lyönemme
2. saanette lyönelle
3. saanevat lyönevl,tt

§. 29. P a r a d ig mák.

A. Határozott alanyszemélyes igeragozás
1) Igetö : sao" kapni, lyö- üthi:

. Indicativus:
Praesens.

1. saan lyön
2, saal lvöl
3, saa (saapi) lyö (lyöpi)
1. Saa'lnni/l lyö1nme
2. saalte lyölte
3. saallat lyövat

'röbb.

']'öbb.

Egy.

(§. 28.)58



2. Igetök : anta- adni, elii· élni:

Ind pracs. Ind, praet.

E. 1 annan eUin E. 1, annDin elin

2. annat elát 2. annoit elit

3. antaa eliiii 3. antoi eli

T.1. annamrne elilmme T 1. annoimme elimme

2. annaUe eliilte 2, annoitte elitte

3. antavclt eliivéit 3. antoivat eliviit

Imperativus. Optativns.
E. 2. anna' elii' E..2. anta'os eZli'ös

3. antakaan eliiZcaiin 3. anta7coon elii7eöön
T. 1. anta7caamme elaklilitte T. 1. antaZcoomllte eliileöömme

2. antalwatte ' eliilciiiittB 2. antakootte elii7eöötte
3. anla7ccHlt elilleliiit 3. antaleoot eliileööt

Igetök : luhantta· vigasztalni, hel·attli· ébreszteni: Ind. praes. egy.
l. lohdutan, hel'iitiLn, 3. lohduttaa, heriittiiii: praet. 1. lohd~ltin, kerlitin;
conc. 1 loha.~lttanen, heriittiinen j cond. 1. lohdlltaisin, hel'litltisin; imper.
2. lohiLuta;, herma': opt. 2. lohdutta'os, herütta'ös, 3. lohdutta7eoon, hel,at·
tiilcöön.

3) Igctők : luke- olvasni, mene· menn'i;

Ind. praes. Ind. praet.

E. 1. luen menen E. 1. luin
2. luel menet 2, ' l~tit
3. lukee menee 3. l~lki

T, 1. 11!Bntme menemme 'l', 1. luimme
2. 111ette meneUe 2. luitte
3. 11!lcevo,t men/tvet 3. lulcivat
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ZcysYlltme
Zcysytte
lcysyvilt

leysyirn'IJte
icysyitte
ZcysyiViit

?nennös
menköön
men7cöömme
menleöötle
men7cööt

onnuimme,
onnuitte,
ontuilJat,

onnumme,
onnutte,
ontuvat,

Optativus.
E. 2. lulce'os

3. luleekoon
T. 1: 1~I7ceZcoom1ne

2. lulcelcootte
3. luicelcoot

Oonditionalis.
E. 1. lulcisin menisin

2, lukisit menisit
3. luZcisi men1si

T. 1. l~deisi?nme menisimme
2. lnlcisitte menisitte
3. lu!cisivat menisivllt

(§. 29.)

Ind. praet.
T. sidoimme,

sidoitte,
si/aivat,

mene'
men7elWn
menZciiümrn.e
menZciliitte
menlcailt

Zcysyn
lcysyt
7cysyV

onnun,
onnut,
ontuu,

E; 1. sidoin. onnuin, kysyin
2. sidoit, onnuit, ZcysVit
3. sitoi, ontui, 7cysyi

E. 1. sidon,
2. sidot,
3. sitoo,

Imperativus.
E. 2. 1~le'

3. luleeZcaan
T. 1. luZceleaalltme

'2. lulceZcaatte
3. lukelcaat

Ooncessivus
E. 1. luleenen mennen

2.. luZcenet lltennet
'3. luZcenee 9nenn8e

T. 1. luleenemnte mennemme
2. luZcenette mennette
3. luZcenevat menneviit

Igető: tdee- tenni: ind. praes. 1. te'en, 3. telcee j praet. 1. te'in, 3.
teki; concess, 1. tehnen; cand. 1. teleisin; imper. 2. te'e', 3. tehleüiin; opt.
2, tehkös, 3. tehleöön.

Igető: nlike- látni: ind. pl'aes. 1. nii'en, 3. nlilcee; praet. 1. nli'in j
cane. 1. nühnen; cand. 1. náleisin j imper. 2. niie', 3. nühleéUin j apt. 3.
nllhköön.

Igető: tule· jönni: ind. praes, 1. tule9'; concess. 1. tullen ;cond,
1. tulisin jimper. 2.tule', B. t1!17caan; opt. 2. t1111os, 3. tulleoon.

Igető; ornpele. varrni: ind, pl'aes. 1. ompelen, praet. ompelin, conc.
1. ommellen, cand. 1. ompelisin, apt. 2. ommellos, 3, olMnelleoon.

Igető: pese· mosni: ind. praes. 1. pesen, prt. pesin, cane. 1. pesn8n
(pessen), cond. pesisin, opt, 3. pesköön.

4) Igető: repi. szaggatni, széttépni :

Ind. praes. Ind. praet.
E. 1. revin T. 9'evimme E. 1. l'evin (1'8vein) T. r'evimme (9'eveilnme)

2. revit 1'evítte 2. 9'evit (reveit) 9'evitte (1'eveitte)
3. repii repivlit 3. r'epi (repei) 1'epivlit (repeiviit)

Concess. 1. r'epinen j cond. 1. 9'episin jimper. 2. revi', 3. repiklian j
opt. 2. repi'ös, 3. repilcöön.

Igető: tohti- merni: praes. l.tohdin j praet. tohdin j concess. tohU·
nen j cond. tohtisi jimper. 2.tohdi', 3. tohtileaan.

5) Igetők: sito· kötni, ontn· sántítani, levsv- kérdezni:
Ind. praes.

'1'. sidomme,
sidotte,
sitovat,

menin
menit
meni
menimme
'lJtenítte
meniviit

lyö'ös
lvököön
IVölcöölltrne
lyöZcöötte
lyöleöö/.

eliiisin
eliiisit
eliiisi
elliisimmB
eliiisitte
eláisiviit

Optativus ,

Oonditionalis.

1.
2. saa'os
3. saaleoon
1. saakoomme
2. saakooUe
3. saalcoot

T. 1. antaisin
2, antaisit
3. antalsi

T. 1.'antaisimme
2. antaisiUe
3. antaisivat

Több

Eg.
Ivö'
lvöleéian
IVölclilimme
lyöleiWtte
Ivölelilit

elilnen
ellinet
ellinee
elltnemme
ellinette
eliinevlit

Ooneessivus.

(§. 29.)

Imperativus

1.
2. saa'
3. saakaan
l. saakaamme
2. saa1caatte
3. saalca,at

E. 1. antanen
2. (mtanet
3. antanee

T. 1. ant(mernme
2, antanette
3, antanevat

Egy

Több.
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Ind. praet. E. 1. rupesin, leo7cosin; - concess. 1. 1'uvennen, 7co'onnen;
cond. j'upeisin v. -eaisín, ko7coisin v. ko7coaisin; - imper. 2. n!pee',

kokoo' v. rupea', kokoa', 3. 1'uvet7caan, ko'ot7caan; - optat. 2. ruvet7cos,
7co'otkos, 3. 1'lwetkoon, 7co'otlcoon. '

Igető: ma7caa- (cs. ma'at-) feküdni: praet.1. 'IIwlcasin, cane 1.
'II~a'annen, cond, 1. makaisin; opt. 3., 'II~a'atkoon.

Imperativus. Optativus.
Eo,2. lupaa' pel7cllll' Eo 2. luvatkos peWtkös

3. luvatTeaan pelittkl),ün 3. l~!vatTeoon peliit7cöön
T. 1. litvatTcaamme peliitlciiiimme T. 1. l~!vatkoomm e peliitTcöörn?ne

2. luvatkaatte peliitkaütte 2. luvat7cootte pelii.t7cöötte
3. lU'l!atkaat pelüt7eliüt 3; luvcdkoot peliitkööt,

Igető: rupee· v. rnpea- (cs. tő: 1'uvet-) kezdeni; k07coo. v. kokoa
(cs. 7eo'ot.) gyűjteni:

63(§., 29.)

Igetéí; hllvii· v. hllviil- (cs. hilvit-) elpusztúlni: praes. 3. hiivii v.
hiiviiiii, praet. 3. havisi ; conc. 3. hiivinn ee, opt. 3. hiivitlcöön.

7) Igetéík: hiii1'itse· (cs. hiii1'it-) zavarni, ansai!se· (cs. ansait-)
érdemelni: praes. l. hiii?'itsen, ansClitsen; praet. 1. hiiirítsin, ansaitsin;
conc. 1. hitirinnen, ansainnen; cond. hiii1·itsisin, ansaitsisin; imper. 2.
hiiiritse',ansaitse', 3. hiliritleií(ln, ansaitkaan j opt. 2. hüil'itkös, ansaítk08,
3. hairitköön,. an8aitkoon.

8) Igetők: pa7cene- elfutni, megszaladni : ind. praes. l. pakenen;
praet. 1. palcenin; concess. l.pa'e»'nen j cond. palcenisin, imper. 2. pa7cene',
3. pa'etleaan; opt. 2. pa'etTcos, 3. pa'etTcoon.

9) Igetők: avau- (és avaute-) nyílni, laskeu· (és las7ceute.) eresz-
kedni, vetliy- (és vetiiyte-) húzódni:

Ind. praes. 1. ew'aun, llLskeun, vetiiyn
ind. praet. 1. avausin, laskeusin, veUl.ysin
concess. 1. avaunnen, las7ceunnen, vetitynnen
condit. 1. avauisin, las7ceuisin, vetiiyisin
imper. 2. ava~!', las7cw', vetily' ; 3, (t'vautlcaan, la8keulkaan, vetilytlciiiln.

B. H a t á r o z a t l a II t ö b b e s i a l a II y r a routató igera-
go'zás (Passivum impersonale).

Igetéí: saa· kapni (pass. 8aata-); syö- enni (p, 8YÖW.); meM- menni
(p. 'IIlentIl·), tule- jönni (p. t~!lta-):

Ind. praes. saadaan, 8yödilitn, rnennililn, tullClan
Ind. praet. saatiin, syötíín, mentiin, tuUiin
Concessiv. saataneen, syötiineen, mentiineen, tultaneen
Condition. saataisiin, syötiiisiin, mentaisíin, tuUaisiin
Imperat. saata7caan, syötii7caan, mentii7ciiiin, tuUakaan
Optativus saata7coon, syötll7cöön, mentii7cöön, tulla/eGon.

Igető: ajattele- gondolni (p. ajcdelta.): ind. praes. ajatellaan, pl'aet.
ajateWin, .conc. ajateltaneen stb.

1getéík: anta- adni, elil- élni, sano- mondani, 7cysl!- kérdezni, luke-
olvasni (pass. annetta·, elettii-, sanolta-, kysyttii., lu'etta-):

Ind. praes. annetaan, eletiiiln, sanotaan, kysytii/in, luetaan.
Ind; praet. annettiin, elettiin, sanottiin, 7cysyttiin, luettiin.
C(;mcess. annettaneen, elettilneen, sanottcmeen, kysyttaneen, lue-

. taneel~.

Condit. annetaisiin, eletiiiBiin, sanotaísiin, kysytiiisiin, l~tetaisiin.

Imper. annettakaan, elettiilciiiin, Banotta7caan,· kysytta7elilin.
Optat. annetta7coon, elelta7cöön, sanotta7coon, lcysyttáköön.
Igetők: lupaa. igérni, pel7cilit· félni, rupee· v. Tupea- kezdeni (pass.

lItvatta·, pellittil-, ?'uvetta-) :
Ind. pl'nes. lnvataan, pellitiiiin, ruvelaan.
Ind praet. luvatiin, pelilttiin, ruvettiin stb.
Jegyzet. Azonkivül hogy a passivum impersonale-nak ind. praes.,

praet., imper. és opt. alakjai, ha transitiv alapigétől valók, határozott
egyes-számí 3-dik alanyszemélyréíl is él'thetélk (ajetaan »es wird gejagt c

Ind. praet.
E. 1. litpasin pelkasin

2. lupasit pe17casit
3. lupasi pelkasi

T. 1. lrlpasimrne pellcasirnme
2. lupasitte pelkasitte
3. lupasivat pel7ciisivat

COl1ditionaIis
E. ,l, lupaisir! pelkais'in

2 7upaisit pe17cilisit
3. lupaisi p e17eaisi

T. 1. lupaisimme pe17citísímrne
2. lrlpaisitte pelkiiisitte
3. lupaisívat pe17eaísívat

(§. 29.)

Ind. praes.
vagy; l'upean, ko7coa1t

rupeat, 7eo7coat
rupeaa, 7co7coaa
rupeamzne, 7co7coClmme
1'l!peatte, 7eo7coatte
rupeava~ 7co7coavat

E.l. 1'upeen, kokoon
2. mpeet, kokoot
3. rupee, 7cokoo

T. 1. 1'upeemme, kokoomme
2. ?'upeette, ko7cootte
3.. rupeevat, 7co7coovat

Ind. praes.
Eo 1. lupaan pelleiiiin

2. lupaat pe17ciiiit
3. lupaa pelkiW

T. 1. lupaarnme pe17ciiilnwte
2. lupaatte pellclliitte
3. l~!paavat peZkaavitt

Concessivus.
E 1. luvannen peliinnen

2. luvannet pelitnnet
3. luvannee peliinnee

T. 1. luvannemme peliinnemme
2. luvannette peliinnette
3. luvannevat peliinneviit

Concessivus 1. sitonen, ontunen, 7cysynen stb.
Conditionalis 1: sítoisin, ontuisin, kysyisin stb.
Imper. 2. sido',onnu', 7cysy'; 3. sit07caan, ont~!kaan, 7cysy7citan stb.
Opt. 2, sito'os, ontu'os, kysy'ös; 3. sit07coon, ontukoon, kysy7cöön stb.
Igetők: ?nurtu- törni, szakadni (frangi), niiky- látszani: praes. 1.

mur1'un, na'yn, praet. 1. murruin, na'yin, 3.'II~urtui, na7cyi ; cond. 1. m~!1'tui

sin, nllkyísin; imper. 2. mur'ru', nh'y', 3. ?nurtu7caan, nhkykUan.

6) Tgetők: lupaa- (cs. tő: lwvat.) igérni: p'elkiiii- (cs. tő; pe

Wt·) : félni.
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Ind. praeteritum.

O. Re fl exi v igeI' ago z ás.

65(§. 29-30.)

Bud.nz, fiu" ul'elvt.

I) Az újahb finn grammatikák elnevezése szerint: tn o d u B

a dj e c t i vu s L (activi és passivi).
') = Modus adjectivuB II. (activi).

Ind. praes.E. 1. veditmme, 2. ve- Ind. pr3.es. E. 3. t1edii7csen, T. 3.
datet vediikset

Ind. praet. E. 1. vedimme) 2. veditet, ConcesE!. E. 1. vedánnen stb.
3. velihen) vetiin ' Condit. E. 1. vediiteisin, 2. 1Jedii-

Vondit. E. 1. vetiiísimme, 2. Vellti'\ teisit
sitet Imper. E. 2. vediite, 3. vecllltkiiiin.

Jegyzet. A 23. d. (jegyz.) említett -iJ -ite (-ikse)-féle reflexi v i~e

tőktől való ilyen alakok fordúlnak elé (pl. a Kalevalának újabb ki
adásában) :

Ind. praes. E. 1. heitiiime (heittii- vetni), lurveleime (twrvele· óvni).
E. 3. (~setaikse (asetta. helyezni), laskeikse (las7ce

ereszteni).
Impel'. E. 2.' laskei/e (laske.) , ajaite (aja- hajtani), kiiitnniiite

(kiiiintll. fordítani) stb.

§. 30. A l a n y l' a - m u t a t á s n él ll:: i.i l val ó i ge
alakok.

Az igéktől, származó cselekvő· és cselekvés-nevek (no
mina agentis, nomina actionis: §. ll) a. h.) közül a követ·
kezők, . melyek az ige jelentette cselekvésnek egyszersmind
még folyó vagy befejezett voltát fejezhetik ki, vagy pedig az
alanyra-mutatá igealakok szorosb tárgyvonzatával bírhatnak,
- szerepelnek mint p a r t i c i Pi u m o k és igehatározói mó
dok (inf'initivus, gerundi um) alapszavai:

l} A -va, -va képzővel a teljes igetlltől származó cse
lekvő-név, mint 'p r a e s e n fl- és fu t II r u m· beli pa l' t i c i
Pi u m I), meg a passiv igetötől való kü]önösen mint p a l' t i
c i P i u m n e c e s s i t a ti s (part. futuri pass.) 1)1 pl. fJntava adó
(anta-). elllvli élő (ela.), oleva levő (seiend), tulev't jövő, jö·
vendő, lupaava igérő, pel7cciliIJü félő; pass igetőtől : annettava
adni való (dandus), ra7castettava szeretni való (amandus), teh
tava tenni való (f'aciendus). '- (Némely egytagú igetökWI -pa,
-pa képzőalakkal is készül ez igenév: kaypa kelendő, syöpii
evő, suopa kivánó).

2) A -nee (v.•nehe, cs. al. -mtt, -nyi) kepzővel activ ige
tőtől, még pedig annak, ha van, csonka alakjától származó
cselekvő-név, mint participium praeteriti (part. per·
fecti) a c t i v i ~), pl. antanee adott (gegeben habond), ellinee

muutannemme
muutannette
muutanne'Val.

Több.

3. m2~ula7csen, 171uuta7cse.

Egy.
1. ?1t1H~lannen

2. muutannel
3. 71~uutannee

(§. 29.)

Imperativus,

Egy. 2. 171unlale
3. m1~utatkaan

Coneessivus.

Oonditionalis.

I
Egy. 1. 71lUutaleisin

2. 71~n111aleisit.

Egy. 1. muuttaisimme
2. muultaisilet

Egy. 1. ?nuutamme
2. ?IlUutatel
3.

Optativus.

Több. 3. muutatkoot.

2) Igető: vetél- húzni (reB.. tő: vedate-1 vedakse- "húzódni«,
cs. al. vedlU-).

Egy. 1. muutim?lle
2. muutitet
3. 1nuuttihen) m2lUttiin

Több 1. 71lltulatem71W
2. 171uutalette
3. ?I~1~ula7cset

64

aza.z »man jagt«, meg: »er wird gejagt«) lehet még a transitiv igétől

való passivumi ig~tönek a cOl1cessivus, cOllditionalis, imperat.ivus és
optativusban teljes határozott alallyszemé:yes ragozása is, úgy mint
akármely aetivumi igctönek:

Oond. E. 1. ajettanen) 2. ajettanel, 3. ajellanee;
'r. 1. ajettanem1ne, 2. ajettanette, 3. ajeltanevat. stb.

1) Igető: muutta· :ováltoztatni« (§. 23, d-féle refiexiv tő:

mmttate-, mU1ttakse- :ováltozni«, cs. Malak: mU1ttat-).

(Az egyszerű igetötöl való l' e- (Reflexiv igetőtől való alanyragos
He x i v· l' a g o s alakok) alakok.)

Ind praesens.
Egy. 1. 1nuutaten

2.



') = Modus a d j e c t i v u s II. (passivi).
') = Modus s u b II t a ÍJ. t i v u s 1.

élt (gelebt habend), allee volt, tullee jött, luvannee igért (ver
sprochen habend), pelannee v. pelJannee félt (gefürchtet h.):
cs. al. antamd, elanyt, allut, tullut, luvannut) pelannyt v.

. pelJannyt.
3) Az -u, -y képz6vel passiv iget6t6l származó cselek

vés-név mint participium praeteriti (perfecti) pas
s i vi l), pl. annettu (pass. t6: annetta-) gegeben, eletty (eletta-)
gelebt. luvattu versprochen, peliitty v. pelJatty gefürchtet;
tultu gekommen, menty gegangen (pl. on tultu, on menty es ist
gekommen, gegangen worden = man ist gegangen.)

4) A -fa, -ta képz<Jvel, még pedig az igének, a mennyire
van, csonka alakjától készülő cselekvés-névb<J1 2) eléáll az
i n fi n i t i v u s l, mint annak egyes-számi casus t r a n s l a t i
v u s a, melynek ragja azonban már csak véghehezetté kopott
alakban van meg (v. ö. §. 19, b, 1.) s csak hozzájáruló birto.
kos-személyragok előtt lép föl még épségesen (-Ibseni, -ksesi,
·ksensa stb.); e mellett a képz6beli t, a §. 5. szerint kiván
tató gyengülésén kivűl, még ki is esik, ha előtte két· v. több.
tagú iget<Jnek rövid végönbangzója maradt meg; pl. ezen cse.

. lekvés-nevekből:

') = Modus s u b s t a n t i v U B II,
') = Modus B u b B t a n t i v U B III. •

67(§. 30.)

(NévszótlJ) lnf (kop. ragú) Inf. (ép ragú)
peliiltii (pe17cilii-, peWt-) peliitn' lJellitii7cse[-ni]
lco'olta (7colcoo-, ko'ot-) leo'ota' ku'otalcse[-ni]
pa'etta (pa7cene·, pa'et-) pa'eta' pa'eta7cse[-ni]
hliil'ittli (hiiiritse-, -it-) h'iiritii' hiiiritiiksc[·ni]
as/car'oiUa (-oitse , -oit.) aslc-a,'oita' a87cal'Oilal,~se[-ni]

as?cal'oita (as7caroi-) as7cal'oida' askal'Oida7c,~e[-ni]

laskerttla (las7ceu-, -eut) las7ceuta' la,~7celltakse[-ni]

l1wutaitta (murLtaíte-) 17mntaita' 17wutaitalcse[ni]
peseitlii. (peseite·) peseitii' peseitiikse[-ni]

Jegyzet. Néha (vers·szerző nyelven) eléfol'dúl az infinitivus L
kopott ragú alakja is személyragok ellJtt: jrtodani, liihteiini (e h.jnodak
seni, llillteltkseni). - Passiv igetőtlJl csak a kopott l'agú infinitivusalak
(személyragok nélkül) képezhető j pl. kast'atta· nevelni (pass. tő: 7casva
telta.) ; info 7cas1Jatettaa'.

5) A -te képzővel készülő cselekvés-névnek ') szerepel
az egyes·számi casus i n s t r u c t i v u s a (-ten, -den, -en épen
úgy mint az info r. -ta', -Ui' vagy -da', -dlJ/ vagy _aJ,. -i1/ végü)
mint g e r II n d i um, melyben módhatározásnak vagy kísérél
körülménynek értendő mellékcselekvés tétetik ki : fuosten futva,
-ván, syöden evén, antaen adva) adván, mennen menve, -vén,
ommellen varrva, pIM'1'en harapva, tehden tévén, peliiten félve.

Ugya,ne -te képz<Js cselekvés-névnek i n e s i vus a (-tesst1,
-fesséí V. -dessa, -dessii v. ~essaJ .essii) egyidejü melIékcselekvés
kitételére szolgáló g e r u n d i u lll; lehet külön alanya (úgy
mint a ·ten·félének is), genitivusban : Juastessa futván (a köz
ben hogy fut), syödessaevén (a közben hogy eszik).

Jegyzet. Passiv igetlJtöl is eléfol'dúl a ·tessa-féle gerundium (de
a ten-féle divatlan) : mentiiessii. a közben hogy mennek, oltaes8a a közben
hogy vannak.

6) A -ma, -ma képz<Js cselekvés-névnek 2), mely külÖlll
ben nomen acti (illet<Jleg: participium perf. passivi) értelmé
vel is 'bir (§. 11, b.), több (egyes-számi) casusa fordúl elé ver~

balis tárgyvonzattal :
a) Instructivusa (-man, -man) a pitéia (és néha

tiiytyy) ~kell4: személytelen igék mellett.
(3) A b e s s i vu s a (-matta, -mJitfa), mint tagadólagos mód

és körülménybatározó gerundium (oly cselekvés kitételére) a
mely nélkül történik vmi)_

Inf. (kop. l'agú) Inf. (ép ~agú)

juoda' juodalcsé[·ni, -si, -nsa]
syödii' syödltkse[-mrne, -nne]
antaa' etntaakse[.ni]
elM' eliUilcse['ni]
sanoa' sanoakse[-ni]
lcysyii' kysyltlcse[-ni]
murtua' l1Hlr'tualcse[-ni]
lukea' lukeakse[.ni]
tekdrt' t~hdii7cse[-ni]

tuU 0/ tuUakse[-ni]
pidelW pidellltkse[-~i]

ommella' ommeUakse[-niJ.
l1Mnnii' menniikse[-ni]
prlrra' lJrl1'l'akse[-ni]
pestii' pestiilcse[-ni]
juosta' juostalcse[-ni]
helisW' helistiilcse[-ni]
au'aista' au'aista7cse[-ni]
luvata' lrlvatakse-[-ni]

(§. 30.)66

(Névsz6tél)
juota (igetlJ: juo-)
syötil (syö-)
antata (anta-)
eliitii (elii.)
sanota (sano-)
kysyW(lcysy.)
murtuta (murtu.)
luketa (luke·)
teh/lt (teke·, cs. teh-)
tulla (tule-, cs. tul-)
pideltrt (pitele-, cs.pidel-)
ommelta (ornpele, cs. omrnel·)
mentii (mene-, cs. rnen·)
purta (pm'e-, cs. prlr-)
pestlt (pese·, cs. pes-)
juosta (juokse·, cs. jrlOs-)
helistil (helise-, cs. helis·)
au'aista (au7caise-, au'rtis-)
lu~atta (lupaa-, luvat-)



') Modus s II b s. t a n t iv II II IV.
') Moilus aII b s t a II t i v U 8 V.
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Transl. ger.
(Infinit. I.)

Instr. ger. r.

Adess. ger. ll.
Ablat. gel'. ll.

Instr. ger. II.

AbesB. ger.
Iness. ger. H.

Elat. ger.
Illat. ger. (Infin. II.)

Adess. ger. T.
Ablat. gel'. 1.

l} Ger. necesait.

Ind. praeter.

Egy. 1. olin Tb. olimnte
2. olít olitte
3. oli olivat

antanee, 1nennee
antanut, rnennyt
annettu, menty

(§. 30-ln.)

Ind. praes.

Egy. 1. olen Tb. olemme
2. olet olette
3. on (olltpi) ovat

3. Cselekvés-név: -mise:

Egy. nominativus: antaminen, meneminen
partitivus: antami~ta, ntenentistii

4. Oselekvés-név: -maise, -mltise:

Több. adess.: antamaisilla, menemii'isillii
ablat. : antamaisilta, ntenemiiisiltii

2. Cselekvés-név: -ma, ·mii:

Egy. instructivllS: antaman, menemiin
(pass.) annettaman, mentiimiin

abessivus : antamatta. menemattii
inessivus : antamassa, menemasslt
elativus: antamasta, menemiistii
illativus: anta1naan, menemiU:in
adessivus: antamalla, menemiilllt
ablativus: antalltalta, menemiiltii

Activum.

§.31. Szerkesztett igealakok (conjugatio peri.

phrastica).

Elöjegyzet. A fő segédigéül szereplő finn ole ~»esse() lé:igének
rendes conces'sivusa(ollen, ollet, ol/ee stb.) már csak táJnyelven dIvatos;
az irodalmi nyelv ehelyett csak a synonym lie- ige concessivusával él
(lienen, lienet stb.). - Az ole-· igének ragozása :

II. G e r u n d i II m o k (i n f i n i t i V II So k).

1. Cselekvés-név (nomen actionis): -ta, ·ta és -te:

Egy. translat. (kop.) antaa', ntennii' \l
(ép) antaakse[ni], menniikse[ni] (

(pass., kop.) annettaa', mentlia' J
instruct. antaen, mennen
iness. antae8sa, menne8slt J

)
. Iness. gel'. I.(pass. annettaessa, mentiIessa

3. Part. praeteriti act. (tő)

(egy. nom.)
4... » pass,

antava, meneva
annettava, mentavii

(§. 80.)68

r) Inessivusa (-massa, -massa), mint gerundium : .va
lamit-miveléssel elfoglalvac ; leggyakrabban ole- .lenni, essec,
és kay- »kelni, járnic igék mellett kiegészitésül.

8) Elativusa (-masta, -masta): gerundium, félben
szakadó vagy véget érő vahtmit·mivelés kitételére, »meg
válásc·ra vonatkozó igék (kül. »megsztinni, megóvni, akadá
lyozni, eltiltani c) mellett.

lJ) Illativusa (·maan, ·maan [-mahan, -mahanJ): ge
rundium, czélúl vetett valamit·mivelés kitételére (i n fi n i t i
vusII.)

~) A d es s i v u s a (-malla, -malla) : gerundium, eszközül
szolgáló cselekvés kitételére; - a mondat alanyával egyező

birtokos személyragokkal (-mallani, -mallansa stb.) ole- »lenni,
esse« ige mellett: »valamit-tev8 félben. c

11) A b la t i v u s a (-malta, -malta) : gel'Ílndium, gátló
okot .tevő cselekvés kitételére; - birtokos·személyragokkal
oly e18zIÚény kitételére, a melyre mindjárt rákövetkezés áll be,
vagy a melyre nézve valamely praedicatum tulajdonítható.

7) A -mise képzővel teljes igetőből készü18 cselekvés
nek 1) egyes.számi n omina ti vu s a mint ge run d i u m
n e c e s s i t a t i s állitó mondatban, melynek igéje ole· »esse c
(vagy lctiy- »kelnie) egyes-sz. 3. szem. (on, oli stb.); szintigy
p a r t i t i v u s a tagadó mondatban (igéje: ei ole stb.); a cse
lekvés alanya e mellettgenitivusban áll.

8) A ·maise, -maise képzős cselekvés-névnek 2) többes
számi a d e s s i v u s a birtokos-személyragokkal (.maisillani
-maisillansa stb.) gerundium: ~valamit-tevéshez közel. vmi~
tevő félbene ; meg a b l a t i v u s a (-rn.aisiltani stb.: »máris be.
álló vmit-tevéstől ele [mintegy: »vmit-tevő félbő1«]).

Je~yzet. Mind eZ!ln participiumok és gerundiumok használatáról
lásd a példákkal való kimutatást alább (a Mondattani rész illető §§.aiban);

Átnézet
a verbum infinitum alakjairól.

(Activ igetők: anta· adni j mí}ne· menni,)

1. Participiumok.
1. Part. praesentis act.
2." .. pass.



Passivum (impers.)

Ind. praes. ollaan Imperat. oltakaan
> oltiin Optat oltakoon

Conc~ss. oltaneen (/ietiineen) Part, praes. oltava, praet. oltu
CondIt. oltaisiin Gerund. (I. iness.) oltaessa

.....1) A -va, -vii képzös participium praes. act. (pl. antava,
elava, §. 30, 1.) egyes- és többes·számi nominativus-alakjában
~z ole· >essec segédigének ind. praesensével szerkesztve, =
md. f u t u r um (act.): olen antava fogok adni olemme tulevat
fogunk jönni, avat lilhteviit fognak elindúlni. '

2? A -nee képzös participium praeteriti act. (pl. anta
~ee, elanee, §. 30, 2.) egyes- és többes-számi nominativusalak
Jában (-nut, ~nyt és. -n:et) .az ole- >essec segédigének praesensé
vel; még ~e(hg az mdIcatIvuson kivül a concessivus, conditio
~ahs (s rltkábban az imperativus, optativus) módalakjaival
IS szerkesztve, = p e r f e c t um' ind concess con.d (.

) . ...., ., . Imper.,
optat. , - az ole- Igének md. praeteritumával = p l u s q u am
p e r fe c t II m (ind.); pl. olen antanut adtam (ich habe gegeben)
~.:et allut voltál (du bist ~ewesen), lienee tullut lehet hogy
Jot~ (er mag gekommen sem), alisÍ1nrne te'hneet tettünk volna
(WIr .. hatten getan), olkoan sanonut mondott legyen IM,az:
tegyuk hogy mondott, v. mondhatott bár)' _ alin antamit
adtam volt (ich hatte gegeben). '

3) Az -u, -y képzős participium praeteriti pass. (pl.
annettu, eletty) egyes-számi nominativus.alakjában az ole- igének
praesens- és praeteritumbeli egy. 3. szem.-alakjával = határo
zatlan többes-számi alanyt mutató (passivum impersonale-beli)

(§. 31.)

Egy. 1.
2. ole'
3.olkaan

71(§. 31.)

Átnézet

az ole- segédigével szerkesztett igealakokról :

l!' u t u r u m activi (ind.): Egy. l. olen (2. olet, 3. on) antavCf" l1tenevii.
Több. 1. olemme (2. olette, 3. ovat) anta'1at,

meneviit.
p e r f e c t n m act., Ind. E. 1. olen (2. olet, 3. on) antanut, mennyt.

T. l. olernme (2. olette, 3. ovat) antaneet,
menneet.

Oonc. E. l. líenen (2. /ienet, 3. lienee) antanut,
mennyt.

'1'. 1. líenemme (Z. lienette, 3. lienevltt) anta
'/Ieet, menneet.

Oond. E. 1. oliBin (2. olisit, 3. olisi) antanut, mennyt.
T; 1. olisimme (2. olisitte, 3. olisivat) anta

neet, menneet.

pass. (impers.) Ind. on annettu, on menty.
OOllC. lienee annettu, menty.
Cond. olisi annettu, menty.

p l II S q u a m p e r f e c t u m act. Ind. : E. l. olin (2. olit, 3. oli) anta.nut,
mennyt.

T. 1. olÍ1nme (2. olilte, 3. o/illat)
antaneet, menneet.

pasa. (impera.), Ind. oli lI.'/If1ettu, oli mentv·

p e r f e c t II m és p l II B cl. II a m p e r f e c t um; pl. on annetiu
adtak (man hat gegeben), an altu voltak (man ist gewesen),
lienee niihty lehet hogy láttak (man wird wol gesehen haben,
man dürfte g. h.),. alisi saatu kaptak volna (man würde be
kommen haben); oli miiaratty meghatároztak volt (man hatte
bestimmt).

Jegyzet. A pal,ticipium praes. páss~ is l§. 30, 1.) az ole- igének
egy. 3. személyével határozatlan többes-számi (»man«) alanyra mutató
igealakúl fordúl elé; de ez nem jelent futul'umot (úgy mint a part.
praes. act.), hanem a cselekvésnek j e l e n b e n k e II li s é g é t, pl, on
annettava adni kell (dandum est, man muss geben) - Közönségesebben
azonban e participium' egészen adjectivumszerü állítmányszóúl használ·
tatik határozott alanyra mntató ole- segédige mellett: hün on kiitettüvü
li dicsérni való (est landandus), ole1nme 7~iitettiivüt laudandi sumus. 
Szintigy használható a participium praet. pass. is, pl. työ on tehty a
munka megtétetett (meg van téve, ist getan), olemnte valitut meg vagyunk
választva, olívat myydyt el voltak adva.

Jegyzet. Az ole- igével szerkesztett participium praet. act. eléfordúl
egy. essivusalakban is, pl. olen sanonunna, olem7ne sanonunna (= olen
sanonut, ole'lJtme sanoneet).

Tb. olisimme
olisitte
olísivat

Tb. 017coomme
ol1cootte
o17coot

Conditionalis.

Optativus

Egy. 1. olisin
2. olisit
3. olisi

Egy. l. -
2. ol/os
3. olkoon

fnfinitivus I. ol/a' (ollakse)
» II. olemaan

Gerund. (I. instr.) ollen, (iness.)
ol/essa

Imperativus.

Tb. o17caamme
olkaatte
olkai},t
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Concessivus.

Egy. 1. lienen (lien) Tb. lienemnte
2. lienet (liet) líenette
3. líenee (lie) lienevltt

Particip. prae8. oleva
pract. ollee (nom. ollut,

tb. nom. alleet)
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Több. 1. em?ne (2. ette, 3. eiviil)
an/aiai.

(§. 32.)

Concess.
Több. 1. emme antane

2. ette antane
B. eiviit antane

Igetök : luke· olvasni, ole" .esse-, pel/eaii- félni:
(Act.) Ind. praes. : E. 1. en lue' (ole', pel7ciiii') , '1'.'1. emme lue' stb.

Concess. E. l. en l,tkene (liene, peliinne), 'r. 1. emme lukene stb.
Optat. E. 3. t.tlköön luke7eo (alko, pelatleö), T. 1. iilköömme

. lukeko stb.,Pass.) Ind. praes. ei lueta' (olla', peliitii').
Co.ncess. ei luettane (oltane v. lietane, peliittiine).

Optat. iilköön luettako (oltako, peláttt.tkö).
§. 33. Mondatszerkesztő segédszók (conjun

etiók, nyomatékosító pal'ticulák).

Imperat. Egy. 2. lilit' anna' (ne adj)
2. iilkliiin antako (ne adjon)

Több. 1. iilkiiiirn?ne antako (ne adjunk)
2. iilkiiiitte antako (ne adjatok)
B. iilleiiiit antako (ne adjanak)

Optat Egy. 2. iillös (3. iilköön) anta/co
'1'öbb. 1. iilköömme (2. lilköötte, 3. iilkööt) antako

Ind. praet. E 1. en (2. et, 3. ei) antanut
T. 1. emme (2. ette, 3. eiviit) antaneet

Perfectum (lnd'.) E. Len (stb.) ole' antanut
. T. 1. emme (stb.) ole' antaneet

(Conc.) E. 1. en liene antanut, T. 1. emme liene antaneet, stb.
(Cond.) E. l. en olisi antanut, T. 1. entme oliBi antaneet, stb.

Plusquamperf. (Ind) E. 1. en ollut antanut, T. em?ne olleet anneet, stb.
Futurum (Ind.) E. 1. en ole' antava, T. 1. emrne ole' anta'IJat, stb.

P a s s i y u m (impersonale):
Ind. praes. ei anneta' (nem adatik = nem adnak, mau gibt nicht)
Concess. ei annettane j - Condit. ei annetaisi.
Imperat. ülkiiiin annettaleo j - Optat. al/cöön annettako.
Ind. praet. ei annettlt.
Perfectum (Ind.) eí ole' annettu; - (Conc.) ei liene annettu;

(Cond.) ei olisi annett,t.
Plusquamperf. ei oUut annettl~.

p II S s i v U III (personale: §. 29. B. jegyzet): Ind. praes. E; 1. en
(2. et, 3. ei, stb.) anneta; - .Concess 1. en (stb.) annettanll ; - Cond.
l. en annetaisi stb. j'- Imper. E. 2. iilti' anneta', 3. iilkiiCln annettako
stb. j - Optat E. 2. iillös annettako stb. - Ind. praet. (perf.) E. 1. ell
ole' annettu.

Egy. 1. en antane
2. et antane
3 ei antane

Oondit. Egy. 1. en (2. et, 3. ei) antaisi ;

praesens.

Több. 1. emme anna' (nem adunk)
2..ette anna' (nem adtok)
3. ili1Jut anna' (nem adnak)

(§; 32.)

Optat.
E. 2. éillös (ellös)

3. lilköön (elköön)
T. 1. lilköörnme (elköömme)

2. lilköötte (elköötte)
3. alkööt (elkööt)

Paradigmák.
Igető: anta- adni: .

Acti vum.
Ind

F!gyi. 1,. en anna' (nem.. adok)
,2:. et anna! (nem adsz)
lkeji/Jtll\:a' ·(nem ad)

Imperat.
Egy.._2. alét' (ela')

3. iilkaan (elkiiiin)
Több; 1. iilkaamme (elkaarnme)

2; iilkaéitte (elkéiatte)
3.. ii~kaéit (elkaéit) ..
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§. 32 T a g ad ó i g e r a g o z ás.
Tagadó, illetőleg tiltó adverbium (»non« és »ne«) helyett

él a finn nyelv egy tagadó igetővel (e.), mely alanyramutató
személyragokat vesz föl, s egy tiltó igetövel (alii- v. ela-,
csonka alakban: al-, elo), melynek imperativus és optativus
féle mód·t{lalakjához járúl;n.ak a személyragok; ...:.... amazt a
tagadólag határozandó igének, ha ez ind. praesenllben áll,
véghellezettel zárt töalakja kiséri, vagy, ha concessivusban
vagy conditionalisban áll, ezen módokbeli (-ne és ·isi végű)
töalakja; - emezt a tiltólag határozandó igének optativus-féle
mód.tdalakja, de a mely az opt. képzőnek csak alaprészét
(-ko, -kő) tartja meg; a tiltó-igének imper. egy. 2. személyét
azonban véghehezettel zárt csupa igető kiséri.

- Tagadólag határozott ind. praeteritumúl, minthogy a
tagadó-igének csak praesensbeli ragozása van, az ol~- segéd
igének ind. praesensévelszerkesztett perfectum (ind.) szerepel;
de ekkor maga a segédige rendesen kihagyatik, úgy hogy a
Bzemélyragos tagadó·igét csak a participium praeteriti (egyes
v. többes-számi nominativus.alakban) kiséri.

Az e· tagadó-igének: ragozása :
Egy. 1. en, 2. et, 3. ei
Több. 2. emme, 2. ette, 3. eivtit.
Az ala· v. ela- tiltá.igének imperativus és optativus-féle

ragozáBa :
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A) Szóhoz simuló conjunctiók és nyomatékosító particulák :

-pa -pa (nyomatékosító)
-ka: .ka (a tagadó-igéhez járulva) "ise

-kin [-ki, .'i] "is II

-ko, -kő (kérdő particula) -e? .
-han, -han (nyomat., néha: "hlszenIl)
-s (nyomatékositó)
-kaan, -kaan (-ka-han, -ka-han) csak ... is előleg tagadó

mondatban; helyette csak '-an, '-an, azaz-han, .han, pl.

mitiian, yhtlWn, kaskaan).
-pa-han, -pil-han
-pas, -piis (-pa-s, -pa-s)
-kas, -kits (-lea-s, -ka-s)
-kos, -kö-s (-ko-s, -kö-s)
-ko-han, -kő-han.

B) Külön álló conjunctiók:

ehkii bár, habár, ha netalán muttcc de, h~nem. .
eli, eliklea vagy, avvagy myös, rnyöskzn szmt~n .. is,
ell' ha (a tagadó·ige előtt: niin myös úgy szmtén

eU'en, eU'et, eU'ei stb.) niin [tehát, akkor] (ném. :I> so,

ettii hogy (class), [úgy] hogy dac) é
. é saati, saatikka hát m g, nemJa s
jukka mihelyt i habár, hacsak hogy ._ ..
joko ... taikka vagy ... vagy seka és, meg i seka . '.' ettce (~.
joZZ' = ell' (joll'en stb.) jotta) mind ... mmd, .. IS

JOB ha (wenn, lat. )si«) .. is
joska habár, hacsak silla mert (denn)
jotta [úgy] hogy siis hát, teh~t (also)
koska minthogy taas m~g (~mgegen!
kuin (kun) mint mintsem, tai (taln), ta~klca (tahdcka) vagy,

hogysem' vagy pedig; taikka ... taik-

kun (kuin) minthogy, mivel- ka va~! ... vagy
hogy, 'a mint, midőn, hogy tokko vaJJon?
(da, dass), ha (wenn) tosin ngyan (zwar)

1cuitenkin mégis, [ei] 1cuiten- vaan hanem, de
kaan mégsem vai vagy

m'lJ,ka ugyanis vaikka noha, ámbár.

MüNDATTANI RÉSZ.
(Észrevételek és példák a nyelvtani alakok használatáról.)

§. 34. A névszó t ő a l a k j a, melytől az egyes-számi
nominativus nagyobbára vagy épen nem, .vagy csak némely
szóvégi hangváltozás által külömbözik, szerepel mint j e l z ő

előrész a n é v s z Ó- ö s s z e t é t e l b e n; pl. kulta-sormuB arany
gyürü}ptcu-jalkcc fa-láb, syöma-astia evő-edény (evés-e.),
syntyma-rna(J, szilletö-föld, uÍ1na-h'uone úszó·ház (úszás-h.) i ki1··
ves-varsi fejsze-nyél, istu'in-paikkcc ülőhely (ülés-h.), henki-1'aha
fejadó (lélek-pénz). Hogy az összetételnek jelző előrésze, bár a
módosúlt végü 110minativussal egyező (kü'ves: tő kivehe, istlCin:
tő istuime, henki: henlce) , mégis tőalaknak veendő, muta~ják

az -ise-, -se képzős névszók, melyeknek összetételben csakis
ez s :nem az -inen, -nen végü nom. alakjuk alkahnaztatik, pl.
ihmis-henki emberi lélek (nem il~mineH-), n(lis-puoli nőnem (s
nem nainen-), pohjais-t1Ctdi északi szél (nem pohjainen), eilis
paivli tegnapi nap (nem eilinen-).

Meg kell jegyezni, hogy a különálló j el z ő (melléknévi)
névszó a finnben nem úgy mint a magyarban vúltozatlanúl
marad a jelzett főnév előtt, hanem ezzel egyformán fölveszi
a többesítést és a casusragokat: hyva lapsi jó gyermek, gen.
hyviin lapsen, aIlat. hyvalle lapselle, több. nom. hyuiit lapset,
t. iness. hyvissa lapsissa stb. - De van néhány változatlan
(nem ragozható) jelző szó is, mely a jelzett főnévvel mintegy
összetételt képez (noha nem szokták ezzel egybeh'ni): koko
egé&z, kelpo jóravaló, kelWs, derék i aika meglett, derék, nagy,
igazi i oiva kiváló, derék, erős i pikku kis, picziny i el'i külön,
különvaw; ensi (tő ente) legelső, legközelebbi; viirne legutóbbi,
legutóbb múlt i joka mjnden, mindenik (jeder); itse maga; pl.
lcolw asiasta az egész dologból (nem ko'osta ccsiasta) i sai kelpa



Mimon kapott jóravaló feleséget; aika tavalla v. lailla derék
módon, derekasan; el'i huoneessa külön házban, szobában; e178i
tilasscf, legelső alkalommal; }oka ·haaralta minden oldalról,
Joka palka,ssa minden helyen, mindenütt j - en anna itse
kunink.aallekaan nem adom magának a királynak sem (vagy
pedig: kuninkaalle itsellekiiiin).

Szintilyen ragozatlan j elzőkűl állhatnak személytulaj don
nevek e15tt a személyek rendjére, hivatalárav. foglalkozására
vonatkozó névszók (főnevek): keisal'i Aleksanterin hallitessa
S:índor császár uralkodása alatt (nem keisarin); piispa Tuoma(.{,n
aikoina 'l'amás püspök idejében; kuningas Sigismundille Zsig
mond királynak; torppari Ykköselta Ykkönen zsellértől ; lauta
mies Riihimiielle Riihinü~ki esküdtnek. Némely ilyen jelző azon'
ban ragozható (lalttamiehelle R.) j sőt ragozni kell az -ise (nom:
-lnell) képzővel valókat: tilalliselle Mitkelalle Makela tellres
gazdának (nem tilallillen, sem tilallis-M.).

A jelzett főnévnek u t á n a vetett jelzőkűl használja a finn
nyelv, szintén összetételesen, az ilyen szókat: kulta (arany)
:okedves, édes«, pm'ka szegény, szegényke (miser, misellus),
;.~ukka, v. ?'nkka id.; vain(lj(~ boldogúIt (defunctus); pl. ihmis·
I'·J,rka szegényember (ragozható csak az utárész : gen. pm'an,
l\)l. pal'alle stb.) j alii sU1ttuta ititi-kultaani ne bosszantsd ked
ves (édes) anyámat; mies-vaina}altani boldogúIt férjemtől.

Bizonyos »jelzett tárgygyal bírót«, (pl.»nagy fejű«) jelent
het a jelző és jelzett névszónak egyszerű összetétele is, meUék·
névi végképző nélkül, pl. puna-parta vörös szakál-ú, harmcta
paa ŐI3Z fej-il.. De rendesen az. utótag még az -ise birtokosnév
képzőt veszi föl (§. 10, h.): harmaa-pitise (n. ptiinen), vl:lhl:l
vakisekevés erejű, kallis-arvoise drága becsű, nagyrabecsűIt,
lJaks,u-rintaise vastagmellű, stb.

§. 35. A csupa névszótdvel (illetőleg egyes-sz. nominati.
vussal) mint jelzővel való összetételen kivűl, valamely jelzett
nek »b i r t ok o s á t« kifejező jelző kitételére rendes alakúl a
geni t i v II s szolgál, akár összetételben (mint előtag) akál'
különállólag. Ha a jelzett névszó igétől való (nomen verbale),
a jelzőben az abbeli igének hol alanya hol tárgya foglaltatik.
Példák: maan-tieország-út, linnun-rata madár-út, pitivan-valo
nap:viIá.g, kansan"lcoulu népiskola ; - linnun-laulu madár
~n~k, 'Faivan-nousu napkelet i viinan-J!oltto pálinka-égetéll, ka-
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lan-pyytö halfogás, halászat; kújal1-painaja könyv-nyomtató,
hyvitn-tekija jó-tevő; - pojan kirja a fiú könyve, talon
l'santa a ház gazdája, házi gazda; l'uuan puut e eledel hiánya,
palkan toivo bér reménye; poikien isa a fiúk atyja; elainten•kuningas az állatok királya; - isan antama ki/ia az atya
adta könyv (mely az atya antama-ja, adománya); aidin orn·
pelema paita az anya varrta ing. - Ha gerundiumnak van kü
lön alanya, ez genitivusban áll (minthogy a gerundiumok álta
lában nomen verbaIénak casusai): kevaan tultuct a tavasz eljö
'Vén, eljöttével ; isa toi omenoita lasten syöda az atya hozott
almát, hogy a gyermekek egyék (gyermekek evésére); talven
wUessa, midőn a tél jön (tél jöttében) j kaikkein ni.lhden úgy,
hogy mindnyájan látják (mindnyájuk látásával v. ,látatjára,
láttára).

.Jegyzet. Néha a genitivusi jélzlí, superlativus mellett, partitivus
értékü : kaik7den iso'in a legeslegnagyobb (der allergrösste); nuorin tytiir
on kaikkein 7caunÚn a legfiatalabb leány a legszebbik; per'heen num'in
a családnak legfiatalalibika; Ben-nimiBlen hallilBiain enBiml1inen a e nevU
uralkodók elseje. - Sajátságos a Be mut. névmás genitivusa (sen) com
parativus előtt, ilyenekben: Ben edernJniilcBi: »tovább« (annak továbbjára.
a hol van, pl. eivlit pliiiBBeel B. e.); Ben kovemmin »többé« (pl. ei 8. 7e.
hanlll, niihty nem látták őt többé; ei virkkambt 8. k. koko aBia8ta mitliiin
nem szólt többé az egész dologról semmit.

Genitivusi, akár egybeszerkesztett akár különálló jelző,
vel való főnévtől megint új birtokos-név (melléknév) származ·
tatható, -ise (n. -inen) képzővel ; gyakran maga a jelzett f{Jnév
a genitivusi jelzővel elé sem fordúl, hanem csak az ~ise végü
származéka. PI. karhun-nahkaise (n. -aiIle71) medvebőr{Js, medve·
bőrbŐl való (karhun-nahka) j l~hlnJj,n koikoise tehén nagyságú,
oly nagy mint egy tehén (*l. koko), kissan niiköise macska
képű, m. kinézésű (* k. nakü); lapsion viikon ikiiil1en a gyer
mek egy hét korú (egy hetes) j poika on isansii luontoinen a
fiú az atyja természetével bíró (olyan természetű, mint az
atyja); so,dan jalanpituise v. korkuise (n. -uinen) Bzáz láb
hosszúságú v. magassagú (sz. 1. hosszú, magas); tmf,man pak
suise egy hüvelyk vaBtagságú; han on veljellsa rmwtoinen ö a
testvéréhez hasonló (testvére-képű); ......;.. ide tartoznak a .laise,
-moise (e h. muotoise), -kaltaise végit összetételes nevek
(:o-szerű, -nemű, -képű, féle«), genitivusi jelzővel (§. 17, h.): sen·
laise (assimilálva sellaise) »olyan« (tkp. »az-neműc =- »annak

(§. 34--35.)76



nemével bir6«), rnin-moise (mimmoise) ~mi1yen (mi-nemü, mi
féle); vanhan-laise öreges (öreg-neml.t, öregnek nemével biró).
~fegjegyzendő, hogy a genitivusi jelző e sze:'!tezetben Cúg!
mint itt sen-laisl'o, vanhan-laise-ben) mellélmév lS lehet (a mlt

-úgy érthetünk, hogy a m~elléknév főnév értékünek vétetik):
pahan.tapaise rossz szokású, erkölcsös (ló), saman·ilúlise ugyan
azon-korú, hyvan.luontoinen poika jó természetü fiú (mintegy:
jónak természetével biró). Egyébiránt ily melléknévi jelzők

genitivus-alakkal való szerkesztésére, a számos főnevek analo·
giája is huthatott: kahden·vuotise kétéves (még igy is mond
ható: kaksi-v~wtisc), rnonen-haaraise sok ágú (igy is: moY/,i- h.)

Jegyzet. l!'ogalmilag az ise-végH nevH birtokosuevekhez csatla
kozó képzőtelen mclléknevek is vehetnek föl genitivusi jelzőt; jelesen
vanIta »öl'eg« (azaz »bizonyos korral való« = ikilise), pl. lapsi on viiden
vlLOden vltnha a gyermek ötéves (öt év korú, 5 jahre alt), tyttö lcuoli
kuuaen toi.~ta Vlloden vanhana a leány meghalt 16 évesen (16 jahre alt,
16 év korában).

§. 36. A sz e m é l Yn é v m á s o k genitivusait ·mint bir
tokos-jelzőket a jelzett névszón még a megfelelIí birtokos
s z e m é l y r a g ok kisérik, vagy az utóbbiak mellett a geni.
tivusok el is maradnak, ha a jelzőkön nincs különösebb nyo·
maték. .A 3. Bzemélyrag mellett, ha az másra mint a mondat
alanyára vonatkozik, el nem maradhat a genitivus (hanen,
heidan); de ha e szenlélyrag a mondat alanyára vonatkozik,
rendesen elmarad a genitivus s az esetleg kivánt nyomaték
más szóval (oma»saját«) fejeztetik ki. Pl. minun isani az
atyám (az én atyám), meidan isallemme a mi atyánknak;
- mina sain kújami kotiin én haza kaptam a könyveimet ;
myittelcö tulonne eladtátok·e aházatokat ; isanttl tuli kaup~Ln

kiin, ja 1'engit taivat hanen hevosensa jalkeenpain a gazda a
városba jött s a béresek hozták az ő lovát (v. lovait) utána
(elIenben ren,qit taivat hevasensa ezt tenné: a béresek hozták
az ő [saját] lovukat v. lovaikat); - tama puu on minun istut·
tamani ez a fa az én ültetésem (von mir gesetzt, mintegy:
ültetvényem) ; han ei ole nahnyt sinun tuamaasi. lahjaa ő nem
látta az ajándékot, a melyet hoztál (* a- hozományod ajándé
kot); hanen kynttlmassansa pelloss(~ a földben, melyet ő szán
tott; me lahdemme huomenna ostamaamme taloon holnap· a
házba. nlegyünk, a melyet vettünk (in das VOn una gekaufte

haus -* a vételünk-házba); - kotiin tultuani a mint (mihelyt,
miután) haza jöttem; kun isansa, ikiinsél pllivat plllltettyansll
(-yaan), kuali, püasi han hanen siaansa kuninkaaksi mikor
az atyja, élete napjait bevégezvén (miután .. bevégezte) meg.
halt, lett ő az ő (az atya) helyébe királylyá; tanne tuotiin kir·
joja (meidan) lukeaksernme ide hoztak könyveket hogy (mi) ol·
vassunk (olvasásunkra) ; sinun iloitessasi itken mina mig te
örvendesz (örvendésed közben), én sírok.; niiW isani lauloi
kirvesvartta vuollessansa azokat énekelte az atyám a közben
hogy fejszenyelet faragott; sen 1nina tiedan sinun sanomaUasi·
kin azt tudom a nélkül is, hogy te mondod v. mondanád
(mondásod nélkül is).

§. 37. A birto.k·szó kitétele nélkül áll a birtokos-jelzll.
féle genitivus, az ole· ~esse« ige mellett mint állitmány
szó, vagyis ezen helyzetben nomen possessivum értékével bir
a genitivus (»valakihez birtokúl hozzátartozó = valakiéc) :
Télma Mrja on mhwn ez a könyv az enyim (liber est meus);
namat pellot avat teidan ezek a szántóföldek a tieitek (gehU
ren euch); ilo [on] nuoren, chkü köyhli, vaiva vanhan, vaikka
1'ikas a vigaság a fiatalé, habár szegény; a baj a véné, habár
gazdag; jumalan kiitoshála [legyen] istennek.

b) Ilyen genitivus, az ole- »esse« és tule- »fieric igék
mellett, b i l' t o k o s - h a t á r o z ó, ha a birtok-szó a birtokos
nak valamely testi v. lelki érzésére vagy elvont-féle birtokára
vonatkozik (v. ö. az adessivust §. 52, b.) :jJ!Jinun on nlilkli éhezem,
éhes vagyok (ich habe hunger, j'ai faim); m1:nun on jano,
vilu, kiú'e, ikava,saali (»ich habe dUl'st, frost, eile, unlust v.
sehnsucht, mitieid v. bedauern = szomjazom, fázom, sietek,
unatkozom v. epedek v. restellek, sajnálkozom«); mika sinun
on»was hast du (mi bajod)«, minum on oikeus, l~bpa, velvolli·
suus ~van jogom (bin berechtigt), nekem szabad, kötelességem
(ich habe die pflicht, bin verpfl.ichtet); minun on tarve szük·
ségem van (habe nötig) , minun on taytymys nekem kell (ich
muss) II minun tulee nalkél megéhezem (ich bekomme hunger,
werde hungrig). - A birt állapot (érzés) melléknóvi szóval is
fejezhető ki, s ilyenkor a birtokos-határozó genitivus egészen
d a ti v u s·féle értéket nyer: minun on hyvll nekem jó (tkp.
jó dolgom van = ich habe es gut; pl. hyvél mimbn [on], ettii
tlinne kel'kesin jó [nekem], hogy ide érkeztem = wohl mir,

79(§. 36-37.)(§. 35-36.)78



Jegyzet. Némely sz6lásokban a birtokos-hat. genitivus már egc
szend a t i v 11 s·féle (s különösen gyakran használta így a Biblia.fordí.
tás: L Ahlqvist, Rakennus 100 l.): mita hlln sin~m te1ci mit tett ő neked
(mivel bántott j v. Ö. milcii sinun. on mi bajod); mitii pojan tekee mit
tenni a fiúval (was tut man dem knaben); 1"uo1ca teleee sai'l'ltan pa
haa az éte] rosszat tesz a betegnek (l'osszúl hat a betegre); anna Ieiitta

köyhiin mielLen, 1cöyhllllii on liimmin kom'a adj kezet a szegénynek, a sze
génynek meleg marka 'van

dass ..) i nyt minun hyva tulee most jó dolgom lesz (ironice)
. jól járok most, jetzt wird mir's gut gehen) i minun on mah
doton v. vaikea kaikkia tietiia nekem lehetetlen, nekem nehéz
(bajos) mindent tudni (ich habe es schwer .. zu wissen).

A valakinek (genitivus) az on :o van, est« vagy tulee
:olesz, fit« igével tulajdonított cselekvés, mely -mise (nom.
~mi1!en) végfi nomen actionis vagy r. infinitivussal tétetik ki,
- úgy értendő, hogy az az illetőnek :o dolga, kötelessége, tar
tozása« (v. Ö. :osapientis est, meum esi . . aliquid faceree) : Lapsen
on vanhempiansa totteleminen a gyermek dolga szüleinek
engedelmeskedni (- a gyermeknek kell sz. e.) I pojan tt/lee
totella a fiú dolga lesz engedelmeskedni (tkp. :.>pueri fit obe
dire« = a :fiúnak kell e.) IWssa meidan on ist'urninen itt nekünk
ulnünk kell.

c) Eredetileg birtokos-határozó genitivus áll néhány ld·
vált a :okelIéste jelentő Jlzemélytelen ige mellett is, a mennyi
ben ezek vagy a ttblee-val rokonértelmüek (tiiytY!f tkp. :o telik c,
kay :oes geht an«1, vagy :.>necesse, opus, aptum [estJe névszói
fogalom r~jlikbennük (ú. m. pitaa, tctrvitsee [= on tarveJ, kel
paa [= on kflpoJ, sopii): Mimbn ta!}tyy lahtea 1)01:s nekem el
kell mennem; rneidan pitaii auttamantoisiamme nekünk kell
egymást segitenünk; ei minun tal'vitse tulla nincs szükségem
jönni (ich brauche nicht zu kommell) ; 'I1timm sopii sanoa illik
nekem mondanom (ich darfv. kann sagen); ei minun ka!) sita
m!Jymitle.j nem lehetnekem azt eladnom (es geht nicht an,'
dass ich es verkaufe) ; sinun kelpaa elüa, kun olet tel've neked
élned kell (te élhetsz), minthogy egészséges vagy iei minim
kplpaa sanoa nekem nem lehet mondanom (nem mondhatom).
"- Szintigy értelem szerint szerkesztve a tekee mieli szólás
birtokos~hat. genitivussal : isannan tekee mieli myydatalo a
gazdának kedve van eladni a házat. .

§. 38. A finn nyelv nem élvén néve1ővel (articulus), a
névszó, ha különösen jelezve nincsen, egyaránt határozott és
határozatlan fogalommal értheW, pl. oksa »ág v. az ág« oksalla
:tágon v. az ágone, oksilla :oágakon és az ágakon.« Kifejezi
ellenben a finn nyelv bizonyos mértékig (t. i. az alany és a
tárgy kitételében) a névszónak e g é s z l e g e s vagy pedig
r é s z l e g e s (total v. partial) fogalommal értendő voltát El erre
három casusalakot alkalmaz, Ú. m. a nominativust, az accusa
tivust és a partitivust.

a) N o m i n a t i v u s és p a r t it i v u s - az egészleges
és a részleges fogalomú al a n y kitételére, mind a két (egyes
és többes) számban: Pl. vieras tulee kylaan idegen v. az idegen
jön a faluba; haa-vaJd tulee a násznép jön v. egy (bizonyos,
teljes) násznép jön i ainapa hCia-vaki kokoontuu ennen vihki
mista a násznép (általában) mindig összegyül esketés előtt;

hlUi-vakea tulee násznép jön (nem egy bizonyos egész násznép,
hanem annak egy része); lihaa on torilla hús (annyi a mennyi)
van a piaezon " suriet paasivat navettoon a farkasok bejutot
tak az istállóba; linnut lentavat a madarak (általában, v. a
bizonyos ismert madarak) röptilnek; ihmiset lcuolevat az embe
rek meghalnak; - susia paasi navettoon farkasok jutottak
az istállóba i hiiria on isoja-kin egerek vannak nagyok is (nagy
egerek is vannak, találtatnak). - Látni való, hogya. többes·
számi nominativusban álló alany egyszersmind határozott (suriet
a farkasok), sa partitivusbeli határozatlan (susia farkasok).·

Jegyzet. Partitivusban kitett alany mellett mindig intransitiv
áIIitmány-ige áll; transitiv ige az ole- »essec igehatároz6jává lesz:
tyttöjU oli neulomassa mOTsius·pukua leányok varrták a menyasszonyi
ruhát (voltak van·óban). - Külömböző értelem: hevosta ei nUy vielU ló
v.. a ló nem látszik még (nem látni lovat v. a lovat) - l!e-lJoinen ei nay
siel/it a 16 ott (tkp. onnan) meg nem látszik (az ott, rejtekben levI> 16

. meg nem láthat.6).

b) Accusativus és partitivus - az egészleges
vagy pedig részleges fogalmú t á r g y kitételére: Pl. kissa söi
kalan a macska ette (teljesen = megette) a halat v. megevett
egy halat; - kissa syö kalaa a macska eszik halat I Matt'i
löi koiran Mátyás ütötte (teljesen = meg", agyon-ütötte) a
kutyát; - M. löi koiraa M. ütötte a .kutyát v. ütött kutyát
(adott neki ütést) lmiehet toivat hevoset kotia a férfiak haza
hozták a lovakat i - toivat hevosia hoztak lovakat Ihyva

Bndenz, finn nyelvt.
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lapsi rakastaa vanhempiansa a jó gyermek szereti szü15it ~
pieni tyttö pelkliii koiraa a kis leány. fél a kutyától I. rakens~
uutta huonettansa épitette az új házát 'j - rakens~ u~~den

huoneensa meg- v. fölépitette az új ;házát. - Megjegyzendő,
hogy a finn nyelv a tárgyat partitivlisban vagyis részl.egesnek
teszi ki mind olyan igék mellett, melyek csak valamIre ráal
kalmazódó, de nem teljesen fölölelő vagy épen megemés~tő,

semmisitő cselekvést jelentenek, pl. »szeretni, dicsérni, csúfolni,
. gyülölni, sajnálni, bántani, kivánni, örvendeztetni, .aggasztani,
üld1izni~, stb.: mina rakastan totuutta én szeretek Igazságot v.
szeretem az igazságot; han rakastaa minua ő szeret engem j

mina surk~tttelen hanta sajnálom őt, stb. Ilyenek különösen a
causativ.alakú személytelen igék, melyek valamely testi v.
lelki érzéssel illetést jelentenek : minua j anottaa es dürstet
mich (szomjazom), rninua kammottaa (iszonyodom), m. pyörryt
taa (szedelgek) j pama kivistelee es schmerzt den kopf (der k.
schmerzt= fejem fáj), minua viluttaa (fázom), stb.

c) N o m in ati vu s - az egészleges t ár g y kitételére
_ ha az állitmány-ige 1. vagy 2. személybeli i m p e r a t i v u s
(illetőleg optativus)-alak: pl. tuo hevoinen hozd a lovat, lt~ke

kaamme laki olvassuk a törvényt; anna tama kirjaystavalleni
add ezt a könyvet a barátomnak; pane kissa hiú'en vahdiksi
tedd (rendeld) a macskát az egér őrévé; tehkaatte se tegyé
tek meg azt; tappakaamme tuo Matti öljük meg azt a Mátyást.
-Szintigy, ha az egészleges tárgy g e r un d i a l is igealakhoz
(különösen i n fi n i t i vu s hoz) tartozik, a mely maga impera
tivustól vagy személytelen igétől függ (pl. passivumbeli igétől,

meg ilyenektől : pitiiit, taytyy :.kell«, tulee pertinet ad quem,
sopii illik, convenit ; on kasky meg van parancsolva, on l~~pa

szabad, on aikomus szándék van; stb.). Pl. kaske Matin tuoda
hevonen tanne parancsold Mátyásnak, ide. hozni (hogy hozza)
a lovat (v. hozzon lovat) I mene tuomaan tamrJta k.otia menj
a kanczát haza hozni 1 kehoita veljeasi ostamaan tCima talo
biztasd a testvéredet megvenni(hogy vegye meg) ezt a házat II
hanelle luvattiin antaa ?narkka vaivasta neki igértek adni
(igérték, hogy adnak) egy márkát fáradságáért I hanta kehoi
tettiin pitamaan puhe őt fölszólították beszédet tartani (hogy
tart~on h')lI ~inun p'itaa tehda tama työ neked meg kell
tenned. ezt a munkát ; minun taytyy pliattiul työ nekem be

kell fejeznem a munkát;. nyt on tarvis lypsaa lehmii most
szükséges fejni a tehenet Iminulla on lupa ottaa omena nekem
szabad az almát venni lminulla· on kiisky pitiiii tarkka vaari
pojasta nekem meg van parancsolva tartani (hogy tartsak)
szigorú gondot a fiúról (sz. gondját viselni) I mimtn on mak
doton tekda tarna tJ/ö nekem lehetetlen ezt a munkát meg
tenni. - Megjegyzendő, hogy a »kell« értelmével járó -mise
(nom. •,minen) képzős nomen actionis is nominativusbeli tárgyat
kiván: minun on hevonen kotia tuominen nekem a lovat haza
kell hoznom I (s1'nun on) tapa uusi ottaminen, entinen unoh
taminen új szokást kell fölvennec1, az előbbit elfelejtened.

d)P a r t i t i v II s ban áll a t á r g y-szó általában a t a g a d tS
mondatban, vagyis az ilyen mondatbeli tárgy mindig részle
gesnek vétetik: en anna sinulle hevostani nem adom neked a
lovamat (tkp. lovamnak részét; következőleg még kevésbé
adom az egészet) I ala vie lakkiani ne vidd el a kalapomat I
ei antan16t pisaraa-kaán nem adott ygy cseppet sem.

Jegyzet. A többes-számi a c c u s a t i v u s rendesen a -t végíi
nominativussal egyező, az egyes-számbeli n casusrag nélkül. Dc némely
esetben n-ragos, vagyis a többesi genitivussal egyező alak is használa.
tos: pl. nil,'en hevosten tulevan látom, hogy a lovak jönnek (v': ö. nael~

hevosia tulevan látom, hogy lovak jönnek, ich sehe pferde kommen) I iJanoo
vihollisten tulleen mondja, hogy. az ellenségek eljöttek lJ klts7ci miesten istua
fölhívta az embereket ülni (hogy üljenek) I isuntit antoi (sallei, soi) pal-

. kollisten yhden piiiviin olla vapaina a gazeta adta (megengedte), hogya
béresek egy napig szabadok legyenek (tkp. adta a b.éreseket lenni), (v.
ö. anna Jl~rnala ajat mennii, plliviit kultaiset kull~a). .

Jegyzet. A személynévmásoknak csak aceusativusuk (minun v.
minut stb., meidan. V. rneidiit stb.), de nem nominativusuk állhat az egész
leges tárgy kitételére: 81~lje hiinet 7camal'iin csukd be őt a kamarába;
minun on palcko ajaateidllt pihaIle kénytelen vagyok titeket az udvarra
kergetni.

Jegyzet. Az .egy.-en fölül való alapszámnevek, mint tá~'gY'szók

nominativusban állanak; szintígy 7cai7cki mind, pl1il'i egypár: pl. mini!
osUn 7calcsi leipllii jayhdern kalan vettem két kenyeret s egy halat; . han
sai kaikki ő kapott mindent; löysin pari kirjaa találtam egypár (néhány)
könyvet; osU 'Piisi-kuudetta hevosta vett 55 lovat.

e) Partitivlls (s részben aco;usativus) és nominati
v u s- a részleges és az egészle~es t á r g y kitételére személy.
telen p a s s i v u mi állitmány-ige mellett (a nominativus, ha
nem 1. 2, szem. névmás, akár aj a n y nak is tekinthető): pl.
isa.ni kutsuttiin vieraaksi atyámat vendégül hivták (v. atyám

6*
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ugyanoly nagy), - Hasonló a partitivus ezekben: .vuott(L
ennen KristtLksen syntymi:iéi egy évvel Krisztus születése előtt;

véihiiéi jéilkeen jotdua kevéssel karácson után.

Jegyzet. A joka »minden«-nel jel2:ett számhatározó nominativusban
áll: ei joka, piiivll jonlua ole nincs míndénnap karácson I olen hiintá
1iaroittanut joka kerta, joka Pilivtt, jolca toinen vnosi intcttem őt minden
Í2:ben (pl. hogy ott voltam), mindennap, minden máso"dik évben.

§. 39. Nominativus és pal'titivus - a név
s z ó i á II í t m á n y (az ole- ~ esse« igével) kitételére; a ki.i.lömb
ség az, hogy a nominativllssal az állítmány az alanyon egysze
rüen észl'evettnek vagy észrevehetőnek értend(l; - a partiti
vussal kitett állítmány tkp. bizonyos egészet (bizonyos tulaj
donságuak csoportját) fejezi ki s az alany ebből valónak (ehhez
tartozónak) értendő: pl. rauta an kova a vas kemény I'rauta
on kovaa a vas kemény valami (kemény-féle, k. tárgyakhoz
való) II hevoset ovat neli-jalkaiset a lovak négylábllak, v.
h. o. nelijalkaisic6 II poilca on stLtL1'ta sukua anú nagy család
ból való (családhoz tartozó) I lumi on vallcaista a hó fehér
(f.. vmi) I va?'jJuset avat lintuja a verebek madarak II sormus
on kultaa a gyiírü arany (a.-ból való), saleset ovat rautaa az
olló vas (vasból való) II jurrnala on maailman hw}a isten a
világ teremtője I pofan isa on kauppias a fiú atyja kereskedő I
miehet ovat oppineet a férfiak tudósok.

Jegyzet. Többes-számi főnév, mint állitmány, többnyire partltivus.
ban: 1nnstalaisetlcin ovat ihmisiii il. czigányok is emberek I nuot ovatuhkeita
poilda ezek nyalka legények.

§. 40. N o m i n a t i v II S és p a r t i t i v U s a b s o l u t u s
rendesen az alanyhoz tartozó: pl. poika kiivelee, kirja

kainalossa a fiú járkál, hóna alatt könyv (könyvvel a h. a.) I
rnies, keppi kadesséi,ajoi lampaat orailta egy ember, kezé
ben bot (bottal a k.), .elkergettea birkákat a vetésről I pöy
histelee, piippu StbtbSSa, kolikoitC6 taskussa büszkélkedik, pipa
a szájában, tal1érok a zsebében I kulkcvat,useita kymmen
kuntia parvessa járnak, egy-egy csapatban több tízszám.

Jegyzet. Hasonló a múltbeli időpont jelelése, a sitten (»hátrafelé«)
szóval: tulin tiihiin kaupunkiin, viisi vnotta sitten e városba jöttem, e2:előtt

.öt évvel (öt éve már); aikaa v. aikoja~ii,tten ezelőtt régen, régóta.
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hivatott) I paika pantiin kaulutLn a .. fiút iskolába adták (a fiú
adatott) I var'kaat saatiin kiinni a tolvajokat megfogták Ca
tolvajok megfogattak) I mina atettiin myötii, multa sina jütet
tiin kotia engem magukkal vittek, de téged otthonn hagytak I
minut pantiin kouluun engem iskolába adtak II tavaroita kulje
tetaan sinne, missa .niitll tarvitaan árukat szállitanak oda, a
hol azokat szükséglik I mita nyt sy'ödiiéin mit esznek (eszünk)
most? I sie~lii tiiülla korjattiin venheita ja vM'kkoja itt-ott
javitottakcsónakokat és hálókat I minua suul'esti kiitettiin
engem nagyon dicsértek.

f) Megjegyzendő, hogy t á r g y gyanánt fejezi ki a finn
nyelv az álIítmány-igebeli cselekvésnek (vagy akár az állítmá
nyi névszóbeli tulajdonsagnak) t é r- és i d ő b e l i k i t e r j e d é s
meg s z á m szerint való meghatározását is. Pl. han setLrasi
minua pitkan rnatlcan ő követett engem egy hosszú darab
útig I ampui nualensa virstan lőtte a nyilát egy versztnyire
(nuoli ammutiin virsta a. nyilat lőtték v. a nyil lövetett egy
v.) I eipa virstaakaan tultu nem jöttek egy versztnyire sem
II paívan (kaksi paivaa) olimme matkalla egy napig (két napig)
voltunk úton I paiva oltiin matkalla egy napig voltak úton I
emme alleetkaan taytta paivaa matkalla nem is voltunk úton
egy teljes napig Isiella pHle vtLOsi, toinen, kay kotihin kol
mannella ott rejtőzzél egy évet (évig) meg egy másodikat,
harmadikban térj haza Ilolet jo ke?'ran mimbn nahnyt már
egyszer láttál engemet I menkiiamme ke?'ta sinnekkin menjünk
egyszer oda is I en lcertaakaan ole hanta nahnyt egyszer sem
láttam őt l useat kerrat kavi luonani sokszor járt nálam I nelja
kM'taa olen héinta etsinyt négyszer kerestem föl őt II ei tie
virstaa-kaan pitka az út egy vel'szt hosszú sincs I muu?'i on
viisi syltll karkea ~ fal öt öl magas I kaiva on kolme kyyna
r.aéi syva a kút 3 sing mély II (vagy pedig partitivus~al [parti
tI~us mensurae], küJönösen comparativusi névszó mellett):
pHtta kyynariUl pitka öt rőf hosszú I torni on viita syltéi
korkeampi kuin kú'kko a torony öt öllel magasabb mint a
templom I sina olet paljoa vanhempi kuin mina te sokkal
?regebb vagy mint én I tamil' tie on vahéiista pitempi ez az
ut kevéssel hosszabb I mitli (kuta v. jota) pikemmin tulet
~ita.pa'·empi minél hamarébb jössz, annál jobb I kahta kauni:
?-mp'" kétszerte szebb I yhtli suu?'i egyaránt (egyenlően) nagy
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kttin »minte-vel: kylla mina olen kyntiinyt prtremmallakin
CLtL1'alla kuin tiilla szántottam bizony jobb ekével is mint
ezzel; en ole nCihnyt suurernpaa kalaa kuin tarna on nem
láttam nagyobb halat mint a milyen ez]. - Megjegyzenil.ő:

han on entistiinsCi terveempi ő egészségesebb mintsem. előbb
(tkp. egészségesebb előbbijénél) ; isa on eiUstClnsa .~W·1Llli8empi

az' atya szomorúbb mintsem volt tegnap (tkp. tegnapij ánál).
Jegyzet. Comparativus·féle az ennen »előbb. adverbium, innen pl.

han Ittli ennen minua ő előbb jött mint én; ennen /cesan t~tltlt(t mielőtt a
nyár eljött (v. eljön).

c) Partitivus f ö l k i á l t á s O k ban, indulatszók után: voi
rnintLa onnetonta ihmista oh én szerencsétlen ember! ai sydan
tani oh a szivem! hyi semmoisia poikia ejnye milyen (tkp.
ilyen) :fiúk! o sita ihmettéi milyen csoda (csodálatos) I

d) Partitivus, Uman mellett, a b e s s i v u s helyett: L
§. 46. jegyzet.

§. 42. Az instructivus
a) lVI ód h a t á r o z ó kitételére szolgál - rendesen jelzős

többes-számi névszótól (főnévtől) : pl. minél na/in omin silmin,
mitCl nyt kerron saját szemmel (sajátszemüleg) láttam, a mit
most elbeszéllek I kerjalaineri kullGee avo-jaloin a koldús
mezitláb jár I et sita kiveél yksin lGélsin nosta. etpa kaksin
kasinkÍ:itin föl nem emeled e követ egy kézzel, de két kézzel
sem (tkp. egy-, két-kezüleg) 1vuo?'oin vieraissCL kayaaan sorral
(fölváltva) szoktak látogatóba járni " yksin tein egyazon úton,
egyszerre, egyúttal I kyyryssCi selin háttal görbedt helyzetben
(g. háttal). - lVIegjegyzendő, hogy az instructivus sajátlag
nem e s z k ö z - határozó, noha a szava esetleg a cselekvés
eszközét (de soha sem a külsőt) mondja meg (pl. omin silmin ;
- szorosan eszközhatározó : omilla silmilléini ~s!l:iát szemeim
mele); v. ö. az adessivust.

b) M ó d h a t á r o z ó, egyes-számi melléknévtől, más
melléknév előtt: sanomattoman kaunis kimondhatatlanúl szép,
kauhean. suuri rettenetesen (szörnyti) nagy; suuren suuri,
pienen pieni nagyon nagy, kicsinyen kicsiny (azaz: igen k.);
tuhman ylpea ostoba módon büszke (dummstolz). '""7" Egyéb,
többes-számi módhatározókatl. fent 43. L

c) Participiumokegyes·számi instructivusa, mint
állítmányi határozó a »verba dicendi v. sentiendic tárgyához
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§.41. A P a r t i t i v u s egyéb használata:

a} lVI e n n y i s é g- vagy m é rt é k -Jelentő főnevek mellett,
mint utójelző, mely az anyagot mondja, a melyből ennyi meg
ennyi van: tynnyri suoloja egy tonna só, leiviskCiegy lispund
(:20 font) vaj, naula lihaa egy font hús; iso joukko rahaa nagy
rakás pénz, joukko ihmisiCi egy sereg ember I lasillinen vettCi
egy pohárnyi víz (egy pohár víz). lVIegjegyzendők tliyte (n.
tiiysi) ~teljes« = egész térfogat; tarpee (n. tarve') ~szükség

let, kellet« J puole (n. -li) ~ fél« = fél térfogat; pl. minulla on
pi'von tliysi marjoja nekem egy marok (marok-tele) bogyóm
van I venhe on tCiynnCinsa (puolellansa) vetta a csónak tele
van (félig tele) vízzel I petni etstian tCiyteensCi vetta az edényt
tele tette (töltötte) vízzel v. puolellensa vetta félig tele vízzel
" Milla (vaille) ~hijávalc: ei ale jaloa m1'elta vaillaő nincs
hijával nemes gondolkozásnak. ~ Csupa névmás és egyéb
melléknév mint mennyiség-jelentő szó: sill' (sillCi) aikaa
a közben (tkp. azzal az időből), vahCillii aikaa rövid idő alatt;
samalla kertaa, toisella kertaa ugyanazon ízb~n, más ízben;
muutarnaksi piiivaCi néhány napra I olin ison aikaa (kaiken
yötti) matkalla nagy ideig (egész éjjel) voltam az úton I héinellCi
on palio (runsaasti, yltakyllin) rahaa neki sok pénze van (van
bőven, elégnél több) Imina sain enemmiin kaloja, han vCihem-
man én több halat kaptam, ő kevesebbet. .

Jegyzet. Partitivussal járó mennyiség-szókúlállanak az alapszám
nevek is (kivéve az»egye-et), de csak a nöminativusban (mint alany
v. tárgy, I. fent 83 l.); egyébként e számnevek (valamint yhte, n. yTesi)
melléknévi jelzők: .Tea/esi, TeoZme, '!Jiisi, seitsemlin, sata he'IJosta két, három,
.öt, hét, száz ló (ellenben: TeahdelZa hevosella két lóval), Plurale tantum
előtt a számnév is többes-szálJ:ü: TeoZmet halit három lakodalom, '!Jiidet
sa/eset őt olló. - Törtszámok : pL lcalcsi lcoZrnannesta marlc/caa kétharmad
márka (ellenben: lcahdeZZa lcoZmannelcsella mar/caZZa).

Jegyzet. Csupa partitivus, melyhez mértékszót (»egy rész, vala
ménnyi«) hozzá kell pótolni: toista '!Juotta valami a második évből (egy
Elven fölül) I siellü oli lcoZmatta sataa miesta ott volt több mint kétszáz
ember.

b) Partitivus comparationis (apartitivus eredeti
ablativus'értékével): manty on. kO'ivtLa korkeampi a fenyü
magasabb .a nyirfánál lmieli markkoja parempi az ész jobb
a .pén,znél {márkáknál) I ve~~ p,ysyiyha siltaaylempCina a ~íz
mllldlg magasabban állt mint ll. híd (a hídnál m.) [lVIásképen



(pl. nö/en hevosia tulevan ich sehe pferde kommen) : lásd alább.
- A ·te és -ma képz5s cselekvés-nevekt51 való instructivus
gerundiumok: l. alább.

Jegyzet. Némely esetben az instruetivus még meglehetősen érez
hető loeativus·értéket mutat, pl. ennen előbb, ez előtt, kes7cen közbe (félbe
szakításl'ól): kahden kesken kettő között (négyszem közt); illstr.-gerun
dium: kaikkien nlthden indem es alle sehen; aamuin reggel; illoin· Vi.
ehtoin estve, 'Illuinoin régen. Ezeket tekintve, elég va16szinű, hogy e easus
ragja csak rövidűltmása a -na, .nit essivus (loeativus) ragnak.

§. 43. E s s i v U S (az eredeti locativus·értékét föltüntet5
névutók és igehatározókat I. fent §. 18, a. és 19, b.):

a) Á Ii a p o t h a t á r oz ó kitételére, a mondat alanyára
vagy tárgyára vonatkozólag, a melyek az essivus szavával
concrete megnevezett állapotban (helyzetben, korban, tulajdon
ságban) az álIitmánytartama alatt b e n t l e vő knek értendők
(az essivusi határozó locativus.féle): pl. pienena poikanct jo
tunsin tuon miehenmár mint kis fiú (k. fiú koromban) ismer
tem ezt az embert 'I sairaana ei te'e ihminen kelvoll'ista työtél
betegen (beteg állapotban) nem tesz az ember jóravaló mun
kát I na/in mina kanen ruurniina láttam őt halottan (mint holt
testet) I tapasin hanet surullisena találtam őt szomoruan (sz.
állapotban) I mina sinuna en sinne menisi én, ha neked volnék
(an deiner steIÍe), nem mennék oda. - Ily állapothatározó .
lehet á Il itm á n y is az ole- :. e~se« ige mellett, de az ilyen
állitmány nem az alany mi-voltát fejezi ki, hanem csak eset·
leges minőségben voltát: pl. kéin on opettajana Helsingissa
5 tanító Ilelsinki-ben (tanítóskodik: han on opettaja () egy
általában tanitó) I huoneet Ol)at kylmina a szobák hidegek
(most, esetleg, mert pl. nem fütötték; .ellenbenh.o. kylmat
csupán csak a hidegség tényét constatálja; h. o. kylmia meg
azt, hogyahidegekhez, nem jól fülőkhez tartoznak, habár
épenséggel fütötték is). - Szintilyen essivusi állítmány áll
egyéb nem teljes fogalmú igék mellett: tyttö pysyi naimattomana
a leány megmaradt férjezetlentU (f. állapotban) I pitivat sim
hiipetina tartották szégyennek.

Jegyzet. A keleti·finn nyelv gyakran nomin;l.tivus helyett essivusba
teszi a szerkesztett igeragozásbeli pal'ticipiumot: han on jo tullunna ő
már eljött (on tullut) Imist' on "auta syntynynnii miből született a vas (on
syntynyt) I kun jonkun aikaa oli 'Illentynii a mint egy ideig mentek volt(oU menty).

Jegyzet. Megjegyzendő az ole- ige mellett a part. pl'aes. essivllsa
(többes- v. egyes·számi), ~zemélyragokkal, a .tcttetés« kifejezésére:tyttö on itkeviniinsit (v. itkeviiniinsil) a leány csak tetteti, hogy sír (úgy
tesz mintha sírna, sírást tettet); olen itkeviniini stb. .

b) I d ő h a t á r o z ó kitételére, bizonyos határozott időpon
tot vagy idCltartamot jelentő szótól (mely mint ilyen rendesen
jelzős is): tana vuonna ez évben, ez ielén, t1tlevana vuonna
jÖy(l évben, tana paivana (v, tiinapana) e napon, ma, huo.
menna holnap; maanantaina, keskiviiklcona hétf5n, szerdán;
menneenii kesana a múlt nyáron; nUOl'uutensa ailcana ifjusága
idején I onnen hetkina a szerencse óráiban J mina kavelin
yhtenapilivana kotoa tanne egy napon (egy nap alatt) sétál
tam hazulról ide I tarna työ valmist1~i viitena vuotena ez a
munka elkészült öt év alatt. - (V. ö. az adessivussal, inessi
vussal, illativussal kitett időhatározókat).

§. 44. T r a n s l a t i v u s (eredeti latiVlls-értékével névutó·
kon és igehatározókon, fent §. 18, a. és 19, b.):

a) C z é 1- és v é g h a t á r o z ó kitételére; - a translati'
vus szava megnevezi az állitmányi cselekvés rendeltetését
(mire szolgál), vagy pedig concrete kifejezi az állapotot
(tulajdonságot), lllelybe az alany vagy a tárgy az állitmány
által jut (mivé lesz, mivé teszik). Ily véghatározó ki.i.lönösen
lényeges részét teszi az állitmánynak, "l e n n i (válni) és
t e n n i« meg :.m o n d a n i, v é l n i «-f'éle nem teljes fogalmu
igék mellett. PI. join vetta terveydekseni vizet ittam egészsé
gemre I tule aV1~kseni jöjj segftségeml'e I antoi rahaa lainaksi
adott pénzt kölcsön (hogy k. legyen) I kaytli opetus hyvaksesi
használd a tanitást javadra I tarnéi lauta kelpaa pöydaksi ez
a deszka jó (alkalmas, használható) asztalnak I sovelias sota
mieheksi alkalmas katonának (hogy k. legyen) I han toi lap
sensa sinulle kasv.atettavaksi ő a gyermekét hozta neked, hogy
fölneveljed (tkp. neveltetClnek) II suuttui silméittömaksi úgY' meg
haragudott, hogy nem látott (tkp. megh. szemetIenné) I.löi lasin
palasiksi az üveget darabokká ütötte II tul'in sairaaksi beteggé
lettem; hevonen on kilynyt (v. mennyt) laihrtksi a ló soványnyá
lett; rupee s1~uta1'iksi hozzá fog, hogy cJizmadia legyen (beáll
cs.-nak, tkp. csizmadiának fog hozzá); m1tuttui suola-patsaaksi
sóbálványnyá változott I pelto tehtiin niityksi a szántóföldet
kaszá!óvá tették;' valittiin kuninkaaksi királylyá választották I
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sanoi minun tJ/hmllksi engem ostobának mondott; vanhemmal
nimittivat poikansa lJfatiksi a szülék a fijukat Mátyásnak
nevezték; l1l1tlin sinun hulluksi' téged bolondnak véltem (de
pitli- »vminek tartani« essivussal, 881.)1 nayta se todeksl:
bizonyítsd meg (tkp. mutasd igaznak).

Jegyzet. Czélhatározó translativus az J. infinitivus is: syö eliiit7cseBi
egyél, hogy élj' (élésedre) j tuo tanné, muiden-7cin nühdit hozd ide, hogy
mások is lássák (mások látására).

Jegyzet. Megjegyzendő a part. praet. translativusa a tule-,Baa,
pitüBe-, ole- igékkel: tulit tuhmia Banonee7cBi találtál bolondot mondani
(tkp. Banonut-vá lettél); tUB7cin Bai sen BanoneekBi alig kimondotta azt j

viimeinpü püüsin k,tiklci esteet poistanee7csi végre sikerült minden akadályt
elhárítanom (tkp. poistan1~t-vá jutottam); ol7coon menneelcsi hadd 'legyen,
nem bánom, ördög vigye (tkp. legyen elmentnek) I sana tuli sanotuksi a
szó kimondatott (kimondottá lett).

b) I d II h a t á r o z ó; - a translativus szava vagy i d ő

t a r t a m o t jelent, melynek végéig valamely (a mondatban
jelölt) foglalkozás v. tartózkodás tart, illetőleg a melyre az
szánva van; - vagy pedig i d ő p o n to t, mint az állitmányi
cselehésbeállhatásának végét (meddig áll be): pl. han menee
kalaan kuudeksi viikoksi halászni megyen hat hétre 1 muutti
ulkomaille vuodeksi v" iiiksi külföldre költözött· (t. i. lakni)
egy évre v. egész életre I panen maata vah~ksi aikaa lefek
szem (aludni) egy kis idllre I. han. j atti kyntönsa tulevaksi
viikoksi a szántását a jöyll hétre hagyta (halasztotta) II tilma
kirja jouluksi valmistuu .ez a könyv karácsonig elkészlill ei
tllt.a taloa kesiiksi rakenneta e házat föl nem építik nyárig.

Jegyzet. Ide valók: ensi7cBi (v. ensimüise7csi) először, toiseksi másod
szor stb., pI: enBikBi on lJUhuminen sodan SyiBtÜ, toiseksi sodan tapauksista
TcolmannelcBi rauhanteoBta javiimeiBekBi Bodan vai7cutukBiBta először kell
szólnunk a háboru okairól, másodszor a h. eseményeiről, harmadszor a
békekötésről s utoljára a h. hatásah·óI.

c) M Ód li a t á r o z ó, a nyelvről értendő országnevektIlI :
keskustelu kav·i suomeksi a tárgyalás fiunlil (finn nyelven) folyt

·1 kirjoita kirjeesi saksaksi írd a leveledet németül .1' riitelivat
venajaksi oroszúl veszekedtek (Suome, n. -mi, Saksa,Venaja).
...-Megjegyzendő: han elüa herroiksi úri módon (urak mód
jára) él. ~

d) T e kin te t· határozó, -körülmény kitételére, mely~

hez niérve (melynek tekintetbe-v. számb~vételével, mintegy
czélpont gyanánt. szem előtt tartásáv~l) valamely állitás törté·

nik, pl. nain varhaiseksi on paljo vükea torilla ahhoz képest,
hogy ily korán van (für so frühe) sok nép van a piaczon I
niin nUM'eksi on· hanella kyllin voimaa tekintve, hogy oly
fiatal, van neki elég ereje I han on hyvin ymméirttiviiinen
iaksensü ő igen értelmes korára nézve (korához képest = für
sein alter) " kivi on raskas kantaakseni a kő nehéz hordanom
(nehéz, a mennyiben nekem kellene hordanom). - V. ö. I.
infinitivus: mies on tietaaksemme rikas az ember, a mennyire
tudjuk ltudtunkra), gazdag.

§. 45. A c o m i t a t i v u s sal együttlétre vonatkozó mó d·
határozó tétetik ki, mindig személyraggal, me]y amondatbeli
alany vagy tárgyra (de nem más határozóra) utal: pL isa
poikineen tuli kuupunkiin az atya a fiával Y. fiaival (fiastúl)

.. jött a várósba 1 isantli perheineen joutui maantielle a gazda
családjával együtt (családostúl) jutott koldusbotra (tkp. ország
útra) 1 talo myytiin kirjoine'f!sa karjoinensa a ház eladatott
mindenestül (karjoine'YIsa tkp. nyájastúl, kir;'oinellsa csak
nyomatékosító ikerszó)1 han myi talonsa kaluineen paivineen
eladta a házát mindenestül (kalu eszköz. holmi - paivineen
már nem is fordítható szószerint, csak nyomatékosít) I ,jo
sinuun kyllastyn valituksinesi már rád únom panaszaiddal I
laiva hukkui kaikk1:ne tavM'oineen a hajó eiveszett minden
áruival együtt 1 kirkko korkeine tornineen a templom magas
tornyával.

Jegyzet. A comitativus szava a kisérő mellék-szeOlélytv. dolgot
nevezi meg (iBÜ poi7cinenBa - ellenben: poi7ca iBiinsa kansBa a fiú az
atyával együtt). - A népnyelv mindig a többes-száOli alakot haSználja,
az eg'y kisérőről is j csak az irodalomban kezd az egyes-számí is föl
kapni (poikanenBa). - A com jelzője szintén cOOlitativus-ragú (kaikkine
tavaroineen) j de eléfol'dúl, bár nem helyesen, csupa -n ra~os (instructivus)
jelző is (kaikin t,) j lásd: Ahlqvist, S. k, rakennus 112 1.

§.46. A b e s s i v u s - valaminek hiányát kifejezll mód
határozó' kitételére (ellentéte a comitativusnak): pl. saat. sen
minutta-kin aikaanazt nálamnélklil is véghezviszed I tejen
sen pdlkatta megteszem díj nélklill útittlinsa ei poika pallse
héiihin atyja nélkül a fiú nem jut a lakodalomba II nyomatéko'
sitó ilman-val: silloin itkin ilman .syyttli, ilman vaivatta vali
tinakkor sirtam ok nélkül, baj nélkül panaszolkodtam II (abes
sivus-g~ruJ;ldium) ; sen minatiedan sinun 8anQmattasi·kin azt
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nessa aika mies van ő benne egési férfiú. (ő egészen férfias);
on sinussa veitikkaa kópé van benned (kópéság = kópé vagy
te) ! tassa seinassa on liikrLvahViLltS ezen fal fölösen erős
(e falban f. erősség van) II mYl'sky sarki koka peran laivasta
a vihar kitörte a hajónak az egész farát (tatját) (hajóból a
fart) I valehtelijan sanasta on kaikki a7'VO hal)innyt a hazug
szavának minden becse elveszett I työnteko a}aa palwttaipn
mukset ulos .ihmisesta a munka kihajtja a rossz hajlamokat lÍz
emberbélI ! minusta tulee pappi belőlem pap lesz l 8U1Wi asa
isa-vainajan tavetrasta annettiin vellcamiehille egy nagy rész
boldogúlt atyám jószágából a hitelezőknek adatott /I te'en oveCt
tupaan csinálok. ajtót a szobába (a szobának ajtót) I poilca
tulee isi.ilinsa a fiú. az apjára 'Üt (az apjába jön).

Han oneksyksissa tévelygéS állapotban van (el van té·
vedve, eltévedt); tainnoksissa elájúlva; vasyksissii elfáradva!
han on iloissaan örömében van (örülJ, mw'heis,saan bújában
(húsúl)! sotamiehet avat nlikyvissa a katonák látszóban vannak
(meglátszanak, láthatók), nakymattömissa meg nem látszó álla
potban (nem láthatók); paasemattömissa oly helyzetben, a
melybéll ki nem juthatnak (szabadúlhatatlanságban, oda veszve),
tietamattömissa oly helyen, melyet senki sem tud" han he7'asi
tainnoksistaan fölébredt az ájúltságból; karhu katosi nakyvistli
a medve eltünt szemtinkbéli (tkp.látszóból) IIlapsi meni eksylc
siin a gyermek tévelygőbe ment (eltévedt); aiti meni tainnok
siin az anya elájúlt,viholl inen j ouwi nakyviin az ellenség
jutott szem elé (tkp, látszóba, láthatóvá lett).

Han on poltteessa, 7'upulissa} vilutaudissa forrólázban,
himlőben, hideglelésben van, humalassa v. humaloissaan része
gen (tkp. komMban) 1/ aiti parani poltteesta az anya kigyó
gyúlt alázból ; mies selkenihumalastaan az ember kitisztúlt
részeg állapotából (kijózanodott) " t1Llee 7mmalaan v. httmalo!'
hinsa niegrészegszik.

~. Mina oUn matkalla sateessa }a ttwlessa az úton esőben
és szélben voltam (az esőnek, szélnek kitéve); makaa aurin
gon paisteessa verőfényben hever (sütkérezik); k1tU?1 valossa
on hauska kuljeskella holdvilágban kedves sétálni; PVl'yssa en
osannut kotia a hózivatarban nem találtam haza II q'elei vietiin
sateesta vajaan a szánt az esőbélI a fészerbe vitték; 'l'1:ensin
tuiskusta tupaan siettem azivatarból a házba" hevonen jai

~ ~.~-~J

tudom ha nem mondod is (a nélkül is hogy mondanád) I ole
valeht:lernatta ne hazudj (légy hazudás nélkül).

Je~yzet. Abessivus helyett p a r t i t i V u s h~szn~lható, :illl\a1\ mel
lett, ba valamely birtok (holmi) hiányáról van szo (1I:\6S. on ~lm,an VCtat
teila az ember ruhák nélkül van; iZman l'ahoja pénz Jll:llkül~; szokot~abb.

t 't' 'lk-koI' I'S ha '1 hiány-szó J' elzös: ilman sunrta ma7tsuJ a eta par I lvns < l < • 'kWill saada toimeen nagy költségek (fizetések) nélkül nem VIhetI ezt
véghez.

.§. 47. A Pr ol a t i v u s nak nincs egyéb értéke, a tiszta
lativ.féle helyirányin kivül, melylyel amúgy is főleg csak
egyes névutók képzésére szolgál (alats6, . ylitse, edit~e,.. tc~atse:
ohitse stb., §. 18.). Pl. mina t1din me1'1tse, ,mutta1san: t:tl1
maitse én tengeren jöttem, de az atyám száraz uton (tkp. földön)I juoppo klllkee seinitse a részeges ember halad a fal mellett el. .

Jegyzet. E casnsnak voltaképen csak a többes's~ámi ;lakja fOI:dúl
elé, < i-vel (tájnyelvi adatok szerint az i néha csak k~s~orul~naktekmt
hcW pl. sim!/S6 e h. sivnitse, alntse e h. *alcdtse; v. ö. Deh pohJan~aa.ban
alaa;te', sivuntte' ; 8nomi IX, 298), De úgy látszik, hogy ezen < t nem a
többesítő, hanem II raghoz tartozik « itse).

§. 48. I ne ss i vus, e l ati v u s, i II ati.vus -:- három
féle, belső (vminek belsejéi'e vonatkozó) helY~lsZOn!l. ca~us
locativ~ ablativ· lativ-féle helyhatározok Intetelere (a
»miben' miből 'mibe« kérdésekre); használatuk nagyrészt, , ." .correlativ (párhuzamos), a háromféle helyvlszony szermt, a ml
mellett csak meg kell határoznunk, hogy mit néz a finn nyelv
észjárása »be1ső tér«-nek vagy mire alkalmazza ennek kép-
zetét

a) Példák. Poika isMt1t tuvassa a fiú a szobában ül; han
asult kaw[J1Ln,qisSlt a városban lakik; S1WU piilee sydamessa a
bú a szívben rejtőzik I hiidéissii ystava tutaan szorultságban
ismerjük meg a barátot; han on pidoissa vendégségbe~ va~
IItulin myllysta kotia haza jöttem amalomból ; mU1Ltt1 p01S
kaupungista elköltözött a városból; ?nies palasi sodasta az
ember visszatért a háborúból; isanta tuti haisW, püci koh
melossa a gazda jött mámorosan a lakodalombólll '11Umen kivk
koon a templomba megyek; tulin j1Luri kaupunkiin épen m.ost
jöttem a városba; ala johdata meitéi kÚLsaukseen ne VIgy
minket kisértetbe. . .

Ei lapsessa ole la1tlajaa a gyermekben nincs. énekes (es
stecktkeinsanger in ihm = nem énekesnek való); onpa ha-
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sateesen seisomaan a lónak ott kellett állani az esőben (tkP:
esőbe maradt állni); tohditko lahtea tU1bleen mm'sz-e elmenm
a szélben (tkp. bele a szélbe).

R1bkiissa on nOk7:paitii a rozsban (r. között) üszög van;
han on palIJe.llut ikansa talonpojisscb mindig aparasztoknál
(p. közt) szolgált; lapsi ei koskaan ole Oll1bt ihm.~si.~8a a gyer
mek még soha sem volt emberek közt; talonpoJMsa on monta
sivistynytta miesta a parasztok közt sok mivelt ember van
1\ ku7Ga teista tulee minulle apu1m ki jön ti köz~letek segitsé
gemre I vanhempi velj?:stü on taalla az öregebbIk a testv~~ek
közül itt van \I nisuun tulee ohdaketta a buzába (b. kozé)
bogács jön; tyttö menee herrasIJakeen palvel1bk.seen. a .le.á~y
urasághoz (úri nép közé) megyen szolgálatba; Jakot hr~oJa

perheesensil könyveket osztott el a háznépe közé. - ~eg:]egr
zendők: miehissa »nagy sereggel, tömegesen« (mmdegYlk
résztvevő »emberekbenc van): menimme miehisséi karhun kimp- .
puihin nagy sereggel mentünk neki a medvéne~; - viera~ssa

idegenek, vendégek közt = látogatóban; - pOlka on. pat.me
nessa a fiú pásztotkodik(tkp. pásztorban van); tult patme
nesta ; - mennlt keisariin a császárhoz· fölmenni (hozzá
folyamodni).

Ollakalassa, marjassa, lehdessa, elossa, heinéissii, kar-
jassa szó szerint: lenni halban, eperben, levélben, életben
(gabonában), szénában, nyájban - halászni, eprészni, levelet
szedni, aratni, szénát gyüjteni, nyájat őrizni (azaz a. foglalko
zást concrete megnevezi a tárgyának szava) 1\ túltvat mar-
jasta, stb. 1\ menivéit marjaan stb. ..

b) Belső. tért alkotónak veszi a finn nyelv a valamire
nagy mennyiségben ráragadt, ráömlött, kent, általában valamit
terjedten befed8 tárgyat : pl. takki on voissa, tervassa, noessa
a kabát vajjal, kátránynyal, korommal be van szen~yezve;

péiéi on veresséi, otsa hiesséi a fej vérben van (véres), a hom
lok izzadva; taivas on pilvessa az ég felMben van (beboru~a,

felh8s); liha on madoissa a hús tele van féreggel \I pese takki
savesta puhtaaksi mosd ki a kabátot a sárból (a sáros kabá~

tot) tisztÁra; puhdista matot tomusta tisztítsd ki a gyékénye
ket a portóI (tkp. porból) II saappaat tulivat sa'lJeen a csizmák
§árossá lettek (sárba [agyagba] jöttek; taivasontullut (mennyt)
pilveen a.z ég felh8ssé lett (befelMsödött). '

§. 50. Az e1a t i vu s nak egyéb, az inessivussal és illa.
tivussal nem párhuzamos használatában nagyrészt már háttérbe
lép a belső térre vonatkozás, s jobbadán csak e r e d e t h a tá·
r o z ó functiója érezhető.

c) Valamiben b e n t-levőnek veszi a finn nyelv a vmihez
er8sen kötött (hozzá szegzett, megragadt) tárgyat is: kirves
on s~inasséi a fejsze. a falon, van (bele vágva vagy akasztva)'
lakkt on péiéisséi kalap van a fejben, huivi kaulassa kendŐ
a nyakon (er8sen kötve), saappáat jalassa csizma a lábon'
p~i~a ~n hevosen. seliisslt a fiú lóháton (a ló hátán) van; liivis~
sam et ole nappw mellényemen nincs gomb; minulla on sor
mukset sormissa nekem gyürük vannak az ujjaimon ; kala on
ongessa a hal megakadt a horgon (horogban van) II otti ki1'veen
seiniistéi levette a fejszét a falról (tkp. ki a falból); oia lakki
piiéistéisi, kun tulet tupaan vedd le akalapot fejedröl mikor
a szobába jössz; veti saappaan jalastansa lehúzta a 'csizmát.
a lábáról II pani kirveen' seiniiiin a fejszét a falra tette (bele
vágva); poika hyppiisi hevosen selkéiéin a fiú fölugrott a lóra
(ló hátára) ;pane lakki piiéihéisi ; pane sormus sormeesítedd a
gyürüt az ujjadra ; mihin téiméin ripustan mire akaszszam ezt?
n~ulaan a szegre I opetus ei pysty héineen a tanitás nem fog
raJta; rupesi työhön hozzá fogott a munkához (bele a mun~

kába); héin tarttui minuun belém kapott (engem megragadott).

§. 49. Inessivns (külön):

a) I d II h a tá r o z ó kitételére; - ha bizonyos id8szak
ról van szó, a mely alatt (kuluessa) vagy a melyen belül valami
történik, pl. han kutoo verkon viikossa 8 egy hálót köt egy
hét alatt I ei. taloa kahdessa kuukaudessa rakenneta két hónap
alatt nem építenek egy házat I kéin oli jo nuoruudessaan.ah"
kera már ifjukorában szorgalmas volt I ke7'ran pltivasslt egy
szer egy nap alatt II Tammikuussa, Helmikuussa januáriusban
februáriusban stb. '

b) Inessivus- g e r u n d i u m o k: lasten n1bkuessa voimme
lukea mig (a közben hogy) a gyermekek alusznak, olvashatunk;
sen kuulin t1dlessaní hallottam ezt a közben hogy jöttem I
pappi on saarnaamassa a pap most prédikál; olin kiivelemiissl.i
sétálgattam (sétálásban voltam). -Lásd alább.
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a) Tyhjastti loi jumala tedvaan ja maan semmiből terem
tette isten az eget és a földet, pöytéi on puusta tehty az asztal
fából van készítve.

b) Hiln suttttui yhdestli sanasta megharagudott egy szó
miatt; l1ties viettiin varkattdesta linnaan az ember lopásért
(lopás okáért) vitetett a várba; vapisee vilusta reszket a hideg
WI; lapsista on aina vai'ua a gyermekektől (gy. miatt) mindig
baj van; kuoli ki7'veen haavasta meghalt egy fejsze-sebtől;

iloitsen onnestasi örvendezek a szerencséden (sz. miatt).
c) Rttkiista sain viis1:toista mal'lckaa a rozsért 15 márkát

kaptam; lehmistli pyydettiin sata marlckaa a tehenekért 100
'márkat kértek; maksoin pojalle markan hanen vaivastansa
fizettem a fiúnak egy márkát az ő fáradságáért ; lciitolGsia
ruuasta köszönet az ételért.

d) Antoi minulle kiven leivastli adott nekem egy követ
kenyér helyett (k. gyanánt -:-.leivlin asemesta, sijasta) I vaki
valta kilvi oikéttdesta az erőszak igazságnak vétetett (galt fül'
recht); han kay herrasta maalla elkél úrnak faluhelyen; mita
saan palkastani v. palkoistani mit kapok dijamúl; sille tytta
",eni antaisin palkoista annak a leányomat adnám jutalmúl.

e) Sokeatataltttetaan IGadestli a vakot a kezénél fogva
(kézen) vezetik; pida hantti kiinni korvasta tartsd őt a fülé
nél fogva; vanki oli jaloúdani seinassa kiinni a fogoly lábai
nál fogva volt a falhoz kötve " höyhenistliiin lintu, .tavoistaan
mies tutaan tollairól (tollainál fogva) megismerik a madarat,
szokásairól az embert.

f) Poika on jaloistaan kipeaa fiú beteg a lábán; takki
on kattlttkSesta lwlunut a kabát a gall'érján elkopott; tynnyri
on pohjasta rikki a hordó a fenekén szét van repedve (v.
ütve); taysi suusta köyhan aitta, vaan on tyhjana takoa tele
van szádán a szegénynek' éleskamarája, de hátulról üres.

g) Juoksi ovesta ulos kifutott az ajtón (az ajtó még a
határos belső térhez, a szobához van számitva) ; lintu lensi
akkunasta huoneesen a madár beröpült az ablakon át a szobába;
avaimen lavesta kulcslyukon át, sillasta hidon át; tlist' on
kulta kulkenunna át ezen járt. a galambom.

h) Minusta (v. minun mielesttini) Mw paikka on hyvin
lcaunis' szerintem (az én véleményemnél' fogva) 'ez a' hely igen

97

7

(§. 50.)

Budonz, finn nyelvt.

szép; Mikosta oli se työ helppoa MiskánaI.. az a munka könnyü
. volt (könnyiinek nézte, vette). .

i) Han puhuu viimeisestti sodasta az utolsó háborúról
beszéll; ei han sinusta mitiitin virkkanttt nem szólt te rólad
semmit; mina en ajattele. (usko, luule) hanestéi hyvéia nem.
gondolok (hiszek, vélek) róla jót; han laskee leikkúi kaikista
tréfát tiz mindnyájukon I pida huolta tapsista viselj gondot a
gyermekekre; ota vaari ajasta ügyelj az időre I ilo pojasta
ei ollut suuri a fiún való öröm nem volt nagy I vida on toi
voa. hanen parantumisestam még van remény a gyógyulásához.

k) Tuomari eroitettiinvirastansa a biró eltávolíttatott
hivata:lából (-tól); en luouusanastani nem állok el a szavam
tól ; en sinusta luóvu. nem pártolok el tőled; ala' esta minua
työstli ne akadályozz engem a munkában (tkp. -tól, an d.er
arbeit); nyt mint], lakkaan (herkean) työsta most fölhagyok
a munkával (mintegy: elállok tőle); peloitit minua koko miehestil
elriasztottál engem egészen az embertől ; pelasti kaupungin
vi'hollisista szabaditotta a várost az ellenségektől (e. kezéből;

ellenben vihollisilta, ha a tárgy még nincs kezükben) II tuom(~ri
varoitti toidistajia valapatostaa biró óvta (óv.a intette) a tanu
kat hamis eskütől ; varjeli ve~fensa vahingosta megóvta (meg
őrizte) a testvérét kártóllkatkee tavaransa vihollisten saaliin·
himosta elrejti a jószágát (s igy menti). az ellenségek zsákmány
vágyától (v. elől).

l) I d ő h a t á r o z ó: Helunta,ista on kulun?tt kolrne viikkoct
pünkösttől (pünköst óta) három hét múlt. el ; j07tlusta péiasiaiseen
karácsontól húsvétig; hamasta laps'uutensa ajasta kuolemaansa
saakka egész a gyermeksége korától haláláig; hamasta ikivan
hoista ajoista (saakka) a legrégibb időktől fogva; kuu kiurusf,a
kesaan egy hó apacsirtától (első énekétől) nyárig.

m) I d ő h a t á r o z ó (kezdőpont, a cselekvés folytatása
nélkül): alkuviikosta (v. viilGon olusta) oltiin elossa a hét
kezdetén aratással foglalkoztak ; ehtoo-yösta lapsi oli levoton
éjjel felé (est-éjjel) á gyermek nyugtalan volt II v. ö. kuukau
den paastli egy hónap' múlva.

n) Mies on rikas hyvista avuista, rnutta köyha rahoista
az ember gazdag erényekben, de szegény pénzben (arm an
geld); metsii on tyhjii linnuisfa az üres madaraktól (v. ö. ki
fogyott vmi b lll); maa on köyhtynyt vaesta az ország elszegé-
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nyedett népben; aitta taytyi viljosta az éléskamara megtelt
gabonával i pU1tte kaloista fogyatkozás halakban (mangel an
fischen).

o) E l a t i v u s . g e r u n d i um: herkesi 'itkemasta meg
szünt sirni (a sírástól elállott) I isa lcieltlül poikaansa lahte
mastii az atya tiltja fiának, hogy ne menjen el (eltiltja a
menéstől). - L. alább.

§. 51. Az i II a t i v u s külön használatáról ugyanaz áll,
a mi az elativuséról, hogy belső térre vonatkozása gyakran
egészen háttérbe lép.

a) Mina lu.hoitin poikia ahkeruuteen intettem (buzdltot
tam) a :fiúkat szorgalomra i viettelee j~topurnukseen elcsábít
részegességre i lilii yllyta lapsiasl: vihaan ne ingereld gyel'me
keidet haragra II tott1tu 1?tminen muukalaisiinkin hozzá szokik
az ember idegenekhez is (v. ö. b e l e szokni) i totutan sinun
saastavaisyyteen rászoktatlak takarékosságra i opin juuston
tekoon tanulom a sajtkészítést (azaz: beletanulok, bele okom;
ellenben pl. opi,n laksyni tanulom a leczkémet) I mieltyi Whan
paikkakuntaan kedvet kapott ehhez a vidékhez (beleszeretett,
megkedvelte); t'akastui hanen orpanaansa beleszeretett az
unokaöcscsébe I myönny'mme, suost1,trnme siihen bele egyezünk
abba ikiitettava se, johrt onneensa tyytyy dicsérni való, a ki a,
szerencséjével megelégszik (bele nyugszik) i joko siihen t'uokaan
kyllastyit már bele úntál·e abba az ételbe (v. rá úntál) I mina
suutun poikaan haragszom v. boszankodom a fiúra.

b) Kulutti palkkansa vaatteisin elköltötte a bérét ruhákra i
kaytti palkollisensa monenmoisiin toirniin használta a szolgáit
sokféle munkákra; valmis sotaan kész a háborúra i han kelpaa
siihen vit'kaan él alkalmas arra a hivatalra i ei ukostct enaa
ole siihen toimem az öreg már nem való (tkp. az öregből nincs
többé) arra a munkára i kelvoton sota·palvel~tlcseen alkalmatlan
a hadi szolgálatra; tahan sovelicts v. sop,iva erre alkalmas I
han kykenee vaikka mihin ő tehetős (tehetsége van) akár mire i
mies pystyy puuhun az ember hozzáért a famunkához (tkp.
belehat a fába) i en pysty semrnoiseen työhön nem értek ilyen
Dlunkához II sina olet verrattava tuhlaaja-poikaan hasonlítható
vagy a pazarló fiúhoz i ovat toisiinsa VM'rattavat egymáshoz
hasonlíthatók v.. hasonlítandók.

c) Poika kuoli veteen a fiú vízbe halt i kuoU niilkaan
éhen halt (éhségbe), tautiin betegségbe i naantyi nalkaan erőt

lenül összerogyott éhség miatt i uuvun t'asituksiin összerogyom
a nyomasztó terhek alatt I s1,trrnasi htinen nalkalln megölte őt

éhséggel (tkp. éhségbe ölte) I herasin lapsen itlmun fölébred
tem a gyermek sírása alatt (és miatta - de a sírás még tovább
is tarthatott; a tiszta ok igy volna kitéve: lapsen itkusta) I ei
puulcaan ensirnaiseen lyömiseen kaadu a fa sem dől le az elsB
ütésre.

d) Han myi talonsa tuhanteen ruplaan eladta a házát
ezer rubelért (rubelen) i annoin siihen hintaan adtam azon az
áron I ruis-tynnyrin hinta kohosi viiteen kymmeneen marklwan
egy tonna rozsnak az ára fölszállott· 50 márkára II malcsoin
kymmeneen ruplaan fizettem 10 rubeiig i sain mina sen kym
rne11een kopeiklwan kaptam azt körülbelül 10 kopékáért.

e) I d II h a t á r o z ó (időbeli végpont);' Joulu sta plltisilii
seen karácsontól húsvétig (lásd az elativust, 97. L) i sota kesti
vuoteen 1855 a háború tartott az 1855 évig i vieras viipyy
rneilla vi'Íkon loppuun asti a vendég marad nálunk a hét
végeig i m,ina odotin sinulta vastausta syyskuuhun asti, jopa
hamaan uuteen vuoteen saakka vártam tőled feleletet szeptem
berig, sőt egész új évig.

f) I d ő h a t á r o z ó (időszak, melynek végeig valamely
n e m történés terjed): en ole isaani nahnyt kahteen v'uoteen
nem láttam az atyámat egész két év óta, mies-muistiin ei ole
niin paljo lunta satanut ember emlékezete óta nem esett
annyi hó i hyvtian aikaan ei tuvasta vastattu miUian jó darab
ideig (soká) semmit sem feleltek a szobából i emme lllhde me
relle lwlrneen viikkoon nem megyünk tengerre egész három
hétig· II (időszak, melyben vmi elterjed v. a melybe bele esik) :
ttihan aikaan pahuus on suw,i ez időben (ez idő szerint) a
rosszaság nagy i entis'Íin aikoihin pidettiin tllallll iloista rnenoa
az előbbi időkben (régenten) tartottak itt vig eljárást (mulat
ságot) ; joulun aikaan palaan mina kotiin karácson tájt haza
térek i han kuoli tilnapanti aamupuoleen ő meghalt ma reggel
felé (v. délelőtt).

g) I d ő h a t ál' o z ó (időtartam, a melybe bizonyos mértékü
tevésbeletelik) : kankuri kutoo kyynariln paivaansa a takács
egy rőföt sző napjában (naponként); saamme palkaksi kolme
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sataa ruplaa mtoteem'lne bérill 300 rubelt kapunk évenként ;
kolmasti paiviiiinsii háromszor napjában (naponként); hevonen
}uoksi peninkulman tuntiinsa a ló egy mérföldet futott egy
óra alatt.

§. 52. A. d e ssi vus, a b lati vus, al1ati vus - három
féle külső (vminek külsejére, fölszinére, mellékére vonatkozó)
helyviszonyi. casus - locativ-, ablativ-, lativ-féle h e l y h a t á
r o z ók kitételére (a ~min v. minél, miről v. mitlH, mire v.
mihez, mineke kérdésekre); használatuk párhuzamos a követ
kező esetekben:

a) Lintu istuu oksalla a madár ül az ágon; poika soute
lee jii'l'vellii a fiú evezget (csónakáz) a tavon; tyttö on kai
volla a leány a kútnál van; ei maantiellii heiniii kasva ország
úton nem terem széna; minii sBisoin kO'l'kealla vuorella egy
magas hegyen álltam; sairas makaa kyljelliinsii, seliilliinsii a
beteg fekszik az oldalán, a hátán; kirves seisoo seiniilla a fejsze
áll a fal mellett (hozzá támasztva); huivi on miehen kaulalla
kendő van az embernek a nyakán (nincs erősen kötve) 1/ kirja
putosi pöydalta a könyv leesett az asztalról; palasi mBre.ltii
visszajött a tengerről; tyttö meni kaivolta kotia a leány haza
ment akútról; ota kirves seiniilta vedd el a fejszét a faltól
(f. mellől);' huivi putosi kaulalta a kendő le~setta nyakról
(csak rá volt vetveHI lintu lentaa katolle a madár rárepüla.
házfedélre ; panB kirja pöydiille tedd a könyvet az asztalra;
lükfliviit pellolle elmentek a szántóföldre ; nousi vuo'l'elle föL
szállt (fölment) a hegyre; lapsi kaatui seliillensa a gyermek
elesett a hátára.

Tyttö palvelee Kopposella a leány szolgál Kopponennál;
kavin eilen herra Ykkösella tegnap voltam (tkp. jártam) Ükkö
nen úrnál (látogatva a családját); vieraat ovatmeillii az idege
nek nálunk vannak 1/ poika muuttaa Kopposelta a fiú elköltö
zik Kopponentól (a kinél lakik); vieraat liihteviit nyt meiltii
a vendégek elmennek most tőlünk·1/ rnennalinkö tanii iltana
x.0pp~selZe mcgyünk-e ma este K-hoz (látogatóba) ; meille tulee
Vteralta huomBnna hozzánk holnap vendégek jönnek.

Lapset ovat ongella, nuotalla a gyermekek a horog a
hál.ó mellett. ~annak (azaz: horgásznak, hálót eresztenek) ;
potka on· lutsttlla a fiú korcsolyázik; ollaan riihella a szérlin

vannak (azaz csépelnek) 1/ mina tulBn ongelta, luistilta jövök
a horogtól, a korcsolyától (azaz: horgászásból, korcsolyázás
ból) 1/ poika menee ongelle, luistille a fiú megyen horgászni,
korcsolyázni.

Isiintéi on ruualla a gazda étel mellett van (étkezik);
perke' on suuruksella v. eineella a család reggelinél van (regge
Hz); lapset ovat sokkosilla a gyermekek szembekötősdit játsza
nak; ovat keilasilla kugliznak 1/ pBrhe nousee illalliselta a
család felkél a vacsorától; herkesimme l~eilasilta megszüntünk
kuglizni (elálltunk a kuglizástól) II nyt on aika mennii piiivalli
selle most az ideje hogy ebédre (ebédelni) menjünk.

b) A. birtokoson r a j t a vagy n á l a levőnek fejezi ki a
finn nyelv ak ü l s ő .b i r t o k o t (mely szemmel látható, nem
a belső vagy elvont-féle birtokot, v. ö. a genitivust, §. 37.):
Matilla on mylly Mátyásnak van malma; minulla on kello
nekem van órám; hiinella ei ole kynaa neki nincs irótolla;
pojalla on kaunis kirja a fiúnak egy szép könyve van; isiin
nalla on palkollisia a gazdának béresei vannak; on hiirellii
useampiakin reikiii az egérnek több lyuka is van I po}alla
on mustat silmat (nem avat) a fiúnak fekete szeme van; ukolla
on rypistyneBt kadet az öregnek ránczos keze van (kezei
vannak); miBhBllii on harmaat hiukset az embernek ősz haja
van (egész haja; harmaita hiuksia némely ősz hajszála) II mi
nulta katosi lakki nekem elveszett akalapom; isiinnaltii hltk
kui· hevonen, kuoli vaimo a gazdának odaveszett egy lova,
meghalt a felesége; lBikkasi yhden falan hBvoselta poikki
elvágta a lónak az egyik lábát; koira söi erniinniilta lihan a
kutya megette az asszonynak a húsát; minulta iai piippu
pellolle nekem a pipám ott maradt a szántóföldön 1/ heille,
isansii kuoltua, ei ;'iiiinyt perintöii muuta, kuin .. nekik, az
atyjuk halála után, nem maradt más örökségük, mint. .. ; mies
kun kiven pudotti, siitii tuli kolmas lepiiys-paikka kokollB a
mint az ember a követ leejtette, lett belőle a sasnak a harnia
dik nyugvó-helye; torasivat, kummalle se aarre tulee azon
veszekedtek, hogy melyiknek jut az a kincs (melyiknek bir
tokába); Matille tulee v~eraita Mátyásnak vendégei jönnek
(lesznek, er bekommt gaste); siita on hyötyii pellolle ja vahin
koametsiillB abból van haszna a szántóföldnek es kára a.z
erdőnek.
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Jegyzet. Néha., kivált a. keleti-finnben, a §, 37, b szerint kívánt
genitivus helyett adessivus áll: pojalla on hyvli syrllln} .1ILlttta heildeo tahto
a fiúnak jó szive van, de gyenge akaratja.; 1ninulla on oi7ceus vaatia ..
jogom vltn követelni; 1nin1~lla on syy olla vihainen okom van haragudni
I (keleti-finn) 1ninulla on nülleli, jano, vilu stb.: éhezem, szomjazom,
fállom.

c) Állapot-határozó, melynek szava jobbadán foko
z a t i ellentéttel yaló yagy képzelhető helyzetet jelent: pl.
pallo on korkealla ilmassa a golyó magason (magas fokon)
nn a levegőben (ellentét: matalalla); 1"uis on omalla v. orailla
a rozs füventében "an; lehti on hiú'en 1corvalla a leyél egér
fülnyire nőtt; huone on salvoksella a ház épüiMéiben yan
(tkp. fölgerendázya); teos on alkeella, te7ceella (Y. alkeilla,
tekeilla) l!' munka kezdőfélben (kezdetén), csinálófélben Yan;
lapsi on hereellii (hereilla) a gyermek ébren van; 7'sa on hy..
valla v. pahalla mielella az atya jó v. rossz kedvben (bei ..
lanne); olen voitolla, tappiolla győztes yagyok, yesztes vagyok
(tkp. győzedelmen yagyok); hevonen on vallallansa (valloil
lansa) a ló szabadon yan (szabadjára eresztve); plUt on kal
lellansa a fej félre hanyatlott; siella oltiin seisoalla, istualla
koko paiva ottan egész nap voltak állva, ülve (álló) ülő hely
zetben)1 saíras oli y'uuri hllonoúnmallansa} hm laakkeet tulivat
a beteg épen legrosszabbúl (tkp. legrosszabban) volt, mikor az
orvosságok érkeztek; silloin lintll laihirnmallaan, lwlloin poy'at
pi~nimma~liian~kkor legsoványabb (L állapotban) a madár,
mIkor :fial legkIsebbek II kivi plltosi k01'lcealta rnaahan a kő

leesett magasról a földre; söin kalan raa'altansa megettem a
halat amúgy nyersen (roh wie er war); haava on helpornpi
p~rantaa ve~ekseltansa a seb könnyebben gyógyitható, ha még
fm (tkp. fl'lsséről); koira nieli o?'aVan elavalta a kutya el.
nyelte a mókust amúgy elevenen; istu.altaan rilcas haastaa
ülve beszél a gazdag ember (tkp. ültéről) ; teen työtél seisoalta
állva dolgozom; han kOljas7' heinat silWnsa betakaritotta a
szénát úgy amint volt II nousta 7corkealle, kor7ceammalle magasra,
~~gasabbra emelkedni; ilo t7~~i 7cor7ceimmallensa (-millensa) az
öröm a legmagasabbá yált; rm's y'o nousee oraalle a rozs már
tuvesedik (füvesre emelkedik); kangas saatiin al7ceelle (alkeme)
a yászon szöyéséhez hozzá fogtak (tkp. a vásznat kezdőre

h.ozták); han tuli hyvillensa (hyville mielin) jó kedvbe jött
(Jó kedve lett); isanmaan ystiivat piiClsivat· 'l)oitolle. a haza

barátai győzelemre jutottak; valkea paas~ vallallensa a tűz

egész erővel kiütött (tkp. hatalmára jutott).
Lehma on karilla v. ha1'illansü a tehén üzekedik; tarnnw

on sttohollcmsa a kancza sárlik; sika on hö?i.qylliinsa a disznó
görög; on 7ciimallansa v. kiúnoillan,9a koslat (pl. kutya); on
7cudllllansa ívik (a hal).

§. 53. Adessivus (külön).

a) Időhatározó, melynek szava bizonyos minőségű

(pl. természeti jelenségek szerintkülömböző) időszakot jelent:
k7~ivalla seUllla száraz időben (bei trockenem. wetter), sateella
esőkor, esős időben (ha az ember nincs is az esőnek kitéve:
Y. ö. sateessa), tt~ulella szeles időben, paivan-pc~isteella napsü
téskor ; y'oka tY1)enella rna7caa, se tuulella S07ttaa a ki csendes
időben hever, az szelesben evez Ipaivalla, yölla nappal, éjjel;
aarn7~lla, illalla reggel, estve; hö'n~Cl1'alla szürkületkor; milloin
laislcatyön tekee: talvella ei t(~rkene) kesr.illü ei kerkia, sy7c
syllii on sut~ret tuulet, lwvaalla vettet paljon mikor dolgozik
a lusta: télen nem yeheti magát rá (a hidegtől), nyáron nem
érkezik, őszszel vannak a nagy szelek, tayaszkor sok víz van
II ay'allansa a maga idején, kellő időben, idejekor; silla ajall(~

Y. sill}ailcaa az alatt, a közben, silla vlllin u. a., wlla ai1caa.
ezen időben; samalla (v. samassa) ugyanakkor) egyszeriben;
pl. talo paloi sill'aikaa, kun vakí malcasi a ház égett az alatt
hogy a nép aludt. .

b) Időhatár oz ó - essiYus helyett (89. 1.), jelzős

idő-szóval, pl. tallli aikakaudella (vuosisadalla, sataluvulla)
on paly'o sotia 7cö'yty ezen korszakban (században) sok háborút
'Viseltek ;silla vuo?'07ca7~della azon éjcnap (fordulószak) alatt;
menneella vii7colla kavin Ica'npungissa a múlt héten a yárosban
yoltam; tllll'a hetkella e perczben, ezen órában (olisin valmis
kuúlemaan kész yolnék meghalni). - Lapsi on 7colmannella
VMdella (vagy csak: kolmannella) a. gyermek a harmadik
éyben van.

c) M ó d határozó, - s különösen e s zk ö z-határozó ki
tételére: Lapsi ttiyttaa vanhempainsa tehdon ilolla a gyermek
örömmel teljesiti szüleinek akaratját; kuuntelevat opewsta
suu1'únmalla ta?'7cktmdella hallgatják l' tanítást a legnagyobb
figyelemmel (p.ontossággal); silla ehdolla saat rahaa, etta '.'
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azzal a föltéttel (f. alatt) kapsz pénzt, hogy .. ; v~'hollinen

samosi suurella sotajoukolla maahan" az ellenség nagy sereggel
beszállt az országba; ihmeellisella tavalla csodálatos módon, aika
lailla derekasan Itulen mielellani jövök szivesen (kedvemmel;
mielelliisi, mielelliinsa te, ő szívesen); teJitte sen tahdollanne
tettétek ezt szántszándékkal II koskee sorrnillansa megérinti
ujjaival, löi kirveella kuoliaksi agyonütötte fejszével; voitti
asiansa lahjoilla ügyét ajándékokkal nyeré meg (a. által);
naki omilla silmillansa saját szemével látta; rikas paiisee
rahallaan, köyha selkanahallaan a gazdag szabadúl pénzével,
a szegény háta bőrével I te'etan, korjautan saappaani suuta
'1'illa csináltatom, megigazittatom csizmámat a csizmadiával;
iSiinta rakennutti navettoct suurellaviiella a gazda épittetett
istállót nagy~zámú néppel.

d) Vételár: ostin hevosen sadalla ma'l'kallct vettem lovat
száz márkán ; 1'uis-tynnyri saadaan viidella 1'uplalla egy tonna
rozst kapni öt rubelen ; siZZa hinnalla kelpaa ottact azon az
áron elfogadható.

e) Adessivus-g e r un d i um: lintu kttlkée lentiimalla a
madár jár (halad előre) az által hogy röpül; han kt*ttti ai
kaansa· tyhjia toirnittarnalla elfogyasztotta az idejét azzal hogy
hiábavalókat végzett.

§: 54. Ab lativus (külön).

a) E r e d e th a.t ár o z ó kitételére; - az ablativus szava
élő lényt jelent, s az ettől távozónak (elválónak, óvottnak)
mondott alanyt vagy tárgyat nem képzeljük vele egységben
(szoros egyberagadtságban) állottnak (v. ö. az elativust,· 97.
1.): Vieraat llihtevat nyt 'lneilta a vendégek elmennek most mi
tőlünk; sain (pyysin, toivoin, odotin) 1'ahaa Paavalilta kaptam
(kértem, reménylettem, vártam) pénzt Páltól; va'1'kailta otettiin
'l'ahoja a tolvajoktól elvettek pénzt; opin sen amrnc#inisaltani
tanultam e mesterséget az atyámtól; kasky tuli keisarilta
parancsolat jött a császártól; Sana tuotiin kuninkaalta üzene
tet hoztak a királytól; htulin veljeltani hallottam a testvérem.
től II suojel~ tavcwansa va'l'kailtalufilla lukuilla óvta a jószá.
g~t a tolvajoktól erős lakatokkal ; pelasti kaupunfJin vihoZZi
Stlta megmentette a várost az .ellenségektől' va'l'jeli lihan
mridoilta, vahvalla suolalla megóvta ... a húst.~ férgektől .~rős

sóval; en kiellii sinulta mitiian nem tagadok meg semmit sem
tőled; aiti katki avaimet lapsilta az anya elrejtette a kulcso
kat a gyermekek elől; koetti salata rikostans(t tuoma'1'ilta
igyekezett a vétkét elrejteni a biró eWtt I vaimo teki sen
rnieheltansa salaa az asszony tette ezt a férje eléltt titkolva
(tkp. férjétől titkon).

Megjegyzendő: ei menestynyt se työ minulta nem sikerült
nekem ez"a munka (az előre haladó munka a tevőtöl távozó
nak véve); lukeminen ei kay pojalta nem megy az olvasás a
fiúnak (geht nicht von statten) ; työ palmistuu hiinelta a
munkája készül (halad a készitésben) I tama yö kului minulta
.niin hyvasti ez az éj elmúlt nekem oly jól . .

b) Tekin tet-határozó; - jobbadán melléknév mel
lett, hogy :omire nézve« (tkp. »minek részéről«) áll a mellék
névbeli tulajdonság (v. ö. az elativust, 96. 1.): Muodoltaan ja
koko va'1'taloltaan ihana ja kaunis neito külsejére és egész
termetére nézve gyönyörü és szép leány; Joutuisa falalta
gyors a lábára (gy. lábú); poika on hyva tavoiltansa a :fiú jó
szokású, lihava ruumiilta testre kövér (k. testü) I tuli tavóil
tansa turm.iolle elromlott erkölcseiben (·re nézve) 1\ nimeltéi
névszerint, liialta nimelta ragadvány-névvel (tkp. fölös-névvel) j

luvulta szám szerint, a'l'violta becslés szerint, körülbelül.
c) Isantii rnaksoi vaivais-'I'ahaa kaksi marklcaa henfJeltéi

a gazda fizetett szegény-pénzt két márkát a lélektélI (minden
v. egy-egy lélek után); Wstu velasta maksan k01:~oa viisi
sadalta ezért az adósságért fizetek kamatot ötöt a száztól j

annettiin kopeikka kappaleelta egy kopékát adtak dal'abjáért
\I tyttö sai viisikymmenta pennill paíviiltii a leány kapott 50
pennit napjáért ; he saavat kaksisat,aa rnarkkaa palkkaa vup
delta kapnak 200 márka bért évenként (tkp. egy évtől);

d) Kello kuudelta (v. kuuden lyömalta) aamulla nousin
lukemaan, ja kello yhdeksaltii menin kouluun pontban hat
órakor (v. a mint hatot ütött) reggel. fölkeltem olvasni s kilencz
6:takor mentem az iskolába; kahdentoista lyömaltii ammutaan
aina lin'nassa mikor tizenkettőt ütött, mindig lőnek a várban.

e) O k, mely miatt valami n e m történik: Laiva ei plias
syt iiiiltii a hajó nem jutott által a jégtől; en tohdi isaltani
nem merek az atyámtól; ei nukkunut murheelta nem aludt el
a bútól (bú miatt); lapsen itkulta ei tliti saanut lepoa koko
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yöna a gyermek sirás~ít61 (sirása miatt) az anya nem nyugod
hatott egész éjjel.

f) Áll i t m á n y - r é s z e s, azon igék mellett, melyek a
kültárgyaknak érzékeinkre való hatását jelentik (v. ö. az alla
tivust, §. 55, b.): omena rn(j,istu~b ma7cealta az alma édesnek
izlik; rnaist~b~b hyviilta jól (jónak) ízlik; t~mtu~b 7covaltcb ke
mény;nek érezhető (es fühlt sich hart an); haisee pahalta
rosszúl szaglik (rossz szaga van); laulu kuuluu 7c'auniilta a
dal szépnek hallik (hangzik); tyttö niiyttiiii niippiir'ültii a leány
fiirgének látszik (nliytttüj, »mutat«, intr. »speciem praefert =
apparetc), nliyttliii siltii úgy látszik .. ; se hbUl~bi oudoltCb
hiinestii az különösnek hangzott neki (elativus, §. 50, h.).

Jegyzet. Eléfordúl az ablativus p a s s i v um i ige mellett is, a
szenvedett igecselekvés alanyának kitételére (a mely használat azonban
a svéelnyelvből került ielegenszerüség): lilos7wva hiivitettiin Bans7calai
sUta Moszkva elpusztíttatott a fra ncziák által (of' Fransmannen = von den
Franzosen) j helyesen finnm; ]}lo,~7covan hllvittiviit Rans7calai,~et Moszkvát
elpusztították a francziák (M. h. Rans7calaisilt'b tkp. ezt teszi: Moszkvát
elpusztították a frnncziák elől) I var7caalta otetnt rahat "das von elem
diebe gellommelJe geld. (tkp. »pélJz, melyet a tolvajt61 elvettek.; amaz,
finnesen ; val'kaan ottamat 1'ahat).

Jegyzet. Idegenszerűség, de a mely már egészen meghonosúlt, ez
is ;'piiivii pltivilltii napról napra, vnosi ·vuodelt'b évrIH évre (pl. tnle,e hMI
lcöyhemmiilc,~i lesz ő szegényebbé) ; másképen: pii'iviistii piiiviWn, vnode,~ta

vuoteen. - Meg ilyenek: kil'ieesi Elo7cuMlI 7cnndennelt'b deinen brief vom
6-ten august (augusztus' 6.kán kelt leveledet) olen snannt megk~ptalll;
lcei,w"illinen asetns Jouln7cllnn 19: ltii lJüiviiltii deczember UJ·kén kelt
császári re.lldelct (verordnung vom 19. dec,).

§. 55. :A II a t Ív u s (külön).
a) Véghatározó, -- különösen a távola b hi tárgy

kitételére, a melyre az állitmánybeli cselekvés (esetleg tár~

@yastúl) vagy tulajdonság irányúl. vagy amelynek érdekét
illeti (- részes határozó, d a t i v u s): Annoin leipilii ke1jiiliii.
selle ja hiinen lapsillensa' adtam kenyeret a koldusnak és, az
ö gyermekeinek; l~tpasin hiinelle rahaa igértem neh;i pénzt;
isil toi makeisialapsillensa az, atya hozott a gyerÍnekeinek
édességeket; sanoo kttn~nlwalle asianStb mon(~jaa királynak
a maga ügyét II kun taméin armo-työn' te'it minulle hogy nekem
ezel1 irgalmasságot tetted; 'ei rnuuttt parempaa pai7cicaa oll~!t

vieramensa nein volt :más jobb hely vendégei számára II tibnéi
'éi kelpaa minulle ez nem jó (nem ~ alkalmas) nekem; ei se
. takki sinulle$ovi e~a kabát uemillik neked; Sé on rninulle

hyödyllinen ez nekem hasznos; vesi on ter lJeellinen kaikille
a viz egészséges mindenkinek; ku01'mCt on liian raskas nuorelle
hevosellesi .a teher fölötte nehéz fiatallovadnak II ole w'melias
köyhille légy kegyes a szegényekhez;; iiíti on hellii lCbp.~iZlensa

az anya jószívü gyermekeihez; joka on .fulma juhdallensa, se
on valju vaimollensa a ki kegyetlen az igás marhájával, az
hidegszívü a feleségéhez.

b) Állítmány-részes, - úgy mint az ablativus
(§. 54, f.) ; de kivált használatos az allativus, ha a szava főnév:

ilma nayitali krHtniille az idő szépnek látszik (mutatkozik);
hiin löylGiihtaii viinalle büzlik pálinkától (pálinkától büzös;
stinkt nach ..) i hiln nayttiiil ihrniselle embei~i képe van (sieht
aus wie ein mensch) ; ei ilo ilolle tl1nmb az öröm nem érez
hető (igazi) örömnek (Kal. 40, 305.)

c) Tekintet-határozó, - úgy mint az ablativus
(§. 20, b), de kevésbbé használatos : Tyttö on pa7za tavoillensa
(szokásaira rossz, r. szokású); poika on hyvil taidollensa
(tudásra, ügyességre nézve); jOtltsi ta1'kka aml1wnnalle jó lö
vésü ij (Kal 3, 363).

§. 56. Jegyzetek a 48---:55. §§.-hoz.
a) L o e a t i v-féle határozóval a 7célJ}- »járni, kelni, menni« ige

a. m. »valahol megfordúlni, lenni (látogatóban)«, pl. 7aivi,~ hanpungissa
a városban voltam (megfordúltam) ; on kilynyt l!lkomailla külfölelön volt
(járt); 7ciiy meilliilcin látogass meg minket is; - szintigy inessivus
gerundiummal : kiiyvllt lJoikaa 7catsomasBa (nem; leatsomaan) mennek a
fiút nézni (abban járnak hogy nézzék).

b) A b l a t i v-féle határozó val használja a finn nyelv a »talální«
és hasonló jelentésű igéket: löysín veitsen tieltü találtam egy kést az
úton j löysin aarteen maasta találtam kineset a földben; .io hiítlen lceksin
lJiilostansa már fölfedeztem (észrevettem) őt a rejtekében j tyttö poimii
mar.ioja, metsastii a leány bogyót szed az erdőben j hevosensa7cin IÖYBí
heinliit Byömástii nnl'mella a lovát is találta a mint a réten legelt (füvet
evésben).

e) L a t i v·féle llatározóval - a »maradni és hagyni«-féle igék:
lapsi jili kotiin a gyermek otthon maradt; han .iiii alastoma7csi l'annalle
Ő meztelenül maradt a parton; jliin kanpunkiín a városban maradtam j

jiitin (nnhotin) 1'ahani puotiinpölldalle a pénzemet otthagytam (elfeled
tem) a boltban az asztalon.

cl) Belső helyviszonyi easus: lintlL i8tnl~ lJn1tssa a maclár a fán iH;
7capusi pnuhnn fölmászott a fára; - plLtOBi pnnsta maahan leesett a fúról
a földre (ist1Ln PMnlla ezt teszi: egy darab fán, pl. széken, padon ül) I
piiUstiinsii h~ikko fejére gyenge, gy. fejű (nem piiiilÚJnsii) j 'heítti J?oíle(l,Cf
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1civellii piWhiin a fiút kővel fejbe dobta I rnaassa a földön (feküdni,
heverni), maasta földről (fölvenni), maahan földre, földhez, le (esni, ejteni,
dobni, csapni); ellenben: maalla :»falun, vidéken« v. »szá~azon« (nem
tengeren, 'II~erella). •

é) Belső és külső helyv. casus: pihassa az udvarban (kentésén
belül) pihalIa udvaron (nem a házban) I olla r'iihessit, myllyssa a csürben,
malo~ban lenni - olla, riihellii, rnyllylllt ugyanott dolgozni (csépelni,
őrleni). "

f) Helyviszonyi casussal kitett jelző, mellett i n s t r u c t i v u s
beli jelzett: on hyvilla (pahoilla) mielin jó (rossz) .kedvben van; t11lee
pallOille mielin rossz kedvbe jő (r. kedvüvé lesz); on vahissU, hengin
kevés lélekben van (azaz: csaknem halva); niissa tUlI'lltin ezen szándék
ban v. szándékkal; tima tavoin V. nitillll tavoin e módon I toiselta puolen
jokea a folyó másik (tulsó) oldaláról.

§. 57. A szorosabb névszó-viszonyítás kitételére szolgáló
szók legnagyobb részint postpositiók (n é v u t ók), de van
köztük nehány praepositió is (különösen a partitivussal járók
között), mely a viszonyított névszónak e lő t t e áll (§. 18) ;
némelyiknek, az elhelyezés szerint, valamennyire külömböző

jelentése van.
a) Genitivussal járók (§. 18, a.): 1. Koim on pöy

dan alla a kutya az asztal alatt van; hein on vieraan vallan
(v. kaskyn) alla idegen hatalom (parancs) alatt van; maan
alta föld alól; }alka hor}ahtui altani elcsúszott a lábam (tkp.
a láb alólam); katki kir}cen kir}an alle elrejté a levelet a
könyv alá; ajoi sillan alitse (alatse) hajtott a híd alatt el; 
2. pida vaatteet yllasi tartsd a ruhát rajtad (magadon); riisun
takin yltiini levetem a kabátot rólam (magamról) i pukee yllensii
fölölti reája (magára); hyppasi tien ylitse ugrott az úton át j

soudettiin }oen yli eveztek a folyón át \I kello on yli kuuden
az óra haton túl (föltil) van; yli maaran mértéken túl (fölill) i
yli paamme on ki?'kas taivas fejünk fölött van a tiszta, ég;
han on kunnioitettava yli muideri ő tisztelni való mások fölött j

- 3. katon palilla (plialtli, plilille) a födélen (födélről, födélre) ;
taivas on paani pliallli az ég fejem fölött van i minulla on
takki paallani rajtam van kabát (fölöltve); 'riisu takki paal
tasi (v. yltast) j pane takki pliallesi (v. yllest); maan ptialla
a földön (maalla = falun, a vidéken); lanka, kulkee huoneiden
paallit6e a fonál megyen a házak fölött" el; \I meitii on' kym
menen paalle sadan vagyunk százon fölill tizen (jobban :k.
toista sataa); --' 4. ,seisoo tuomarin ed,essa áll a bíró előtt;

astu. pois kynttilan edestii lépj félre a gyertya elöl; pilvi tuU
aunngon eteen felM jött a nap elé; katso eteesi nézz ma ad
elé! tel~n .työta isanmaani eteen dolgozom a hazám jav~a I
mym vtlloJa kymmenen markan edesta eladtam gyapjút tíz
márkáért (t. márka ár~t) I koira menee metsiistiijan edeUa a
kutya előtte megyen a vadásznak (ell.lbb való helyen)' tulee
rnetsastiljan edelta a vadász előtt volt s onnan J'o"n' .: h,uJOt evo-
sensa koko jo~kon edelle eléb~ lovagolt az egész csapatnak;
lu~ea edel~ensa tov~bb ol:~~?l j mimm editseni elöttem el (vor
mIr vorbel) \I edella puoltpawan délelőtt; - 5. seinan takana
a f!tl ~ögött; vuoren takuna a hegy mögött (hegyen túl);
tule es'/,'/,n oven takaa gyere ki az ajtó mögől; paladan tanne
vuoden ~akua vis.szatére~ ide egy év múlva; veti voimansa
ta~aa huzott ereje szermt (egész erejével) j istu taakseniülj
m~g~m (hátam .mögé); lcavi ki?'kontaaise elment a templom
mogött; - 6. tsa kayedella ja lapsi juoksee isan perassa az
aty~ ~egyen eIül .s a gyermek fut az atya után; Matin
per~st~ tulee Erkh ,Mátyás utánjön (következik) Erik; viikon
perasta egy hét mulva; ;'uokse herran peraan szaladj az úr
után j- .:.. ~u.l.~ee jal}essiini v. }al}estani utánam jár (követ
engem); ?~ttt Jalkeensa lcolme pienta lasta maga után hagyott
három kIS gyermeket; kuoleman jiilkeen sinua viela, muíste
taan halálod után még emlékeznek rólad' kliskyn J' "lk'. II . ,a een a
parancs szerlllt Jalkeen K'J'istuksen syntyman Krisztus szüle-
tése után j jalkeen (v. jaljesta) puolipaivan délután' _ 8 9
as~u isansa luona (v. tyköna) az atyjánál lakik j mu~ttaa . oi~
mtehe~sa luota (v. tyköa) elköltözik férjétől; tulet1co tuttava~me
luokst (v. luo, v. ty'ö) eljösz·e az ismerősünkhez; _ 10. ll.
12. ker}alainen t'stuu tien ohessa v. viel'essa a koldús ül az
út mellett (ú~félen) i, sen ohessa voimme muutakin oppia e
mellett más~ IS tanulhatunk ; mene pois valkean vierestiJ. v.
ohesta er,edJ el ~ t~~..mellől;. tule viel'eeni istumaan ülj ide
mellém; hattdatttw atttnsa vtereen az anyja mellé temették .
k~lki ~ir~on oMtse (v. sivutse) járt a templom mellett el;
o~an vterttse a.z árok mellett el (partja mentében) listausin
tten ohelle v. vterelle leültem az út mellé; haudan vierella a
sír szélén; - 13. poika istuu isiinsa rinnalla a :fiú "1

. ld' uaz
atYja o alán (oldala mellett); mika sina minun r'innallani mi
vagy te én mellettem (én hozzám képest); han on asetettava
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parhaitten rttnoiliain rinnalle. őt a l~gjo~~ köl~.ők ~ell~ kell
helyezni i - 14. rnina asun h1'kon Z/kella v. lahe.lla koz~l a
templomhoz lakom j kirkon likelta v. lahellii palo~ .talo kozel
a templomhoz elégett egy ház; - 15. han Ja on k~rlc~n koh
dalle~ ő már átellenében van a templomnak (folytatott Irányá
nak azon pontján, mely átellenében van a templomnak); laiva
piiasi Harninan kohdalle a hajó jutott Ilamina (Fredrikshamn)
nak átellenébe' tClniipanii laksin IIaminan kohdalta ma el·
indúltam H. m~llől (tkp. átellenéböl); - 16. tulin kattpun?i~
kautta jöttem a városon át (kerülve); toirnitin asian velJe1:~
1calltta elintéztem a dolgot testvérem által 1I1catttta kaupung~n
Wnnettu város szerte ismeretes; rnimm on hiki kautta ruurnÍ1'ni

. izzadok egész testemen át; - 1'7. 18. kmda rneni ikkunan
lapi a golyó keresztül ment az ablakon; s~iniin la!itse a fal,on
át a falon keresztül; pisti 1Jeulalla paper~n puhh tüvel szurt
a 'papiroson keresztül II aUT'inko paistaa lapi ikkunan a nap
süt az ablakon át; - 19. kavin rnetsan hetlki kyliiiin mentem
az .erdőn át (hosszában) a faluba II halki rnetsan kay tie
kyliian az erdőn által megyen az út a faluba; - 20. ju~ksi
tien poik7Li szaladt az úton keresztül; rnínii tutin tanne Joen
poikki (a folyón át); - 21. rmtttl'i on kaulmngin ympal'iUa
fal van a város körül; l1WU'l'i hajoitettiin kaupungin yrnpii
r'ilta elszedték a várostól köröskörül a falat; puun ympa1'ille
a fa köré I laivct pttr:fehti maán ympari a hajó vitorlázott a
föld körül (körülvitorlázta a földet); kulki larnrnin yrnpari
járt a tó körül (megkerülte) II htlki ympa1'i lahden járt az
öblön körül (hajón); sanoma levisi yrnpari koko valtakunnan
a hír elterjedt az egész birodalomban (b. szerte) i yrnpiiri
'1JUoden a~egész éven át; - 22. linnul.la on pesü ontelon
puun sisiissa v. sisallü a madárnak van f~szke egy odvas
fában; otin ]Jois omenctn sisiisÜl v. sisültli siernenet kivettem
az almából a magvakat; mökin sisiissa bent a kunyhóban ; 
_ 23. syntY'i naetpul'ien kesken sernmoin~n villipuhe a szom
szédok közt ilyen egyesség jött létre; olkoon se sanottu kah
den kesken mondva legyen négyszem közt; kyllii me keske
namme }aosta sovimme ugyancsak megegyezünkegymás közt
az osztályról I ki1'kko on 1caupun,qin keskeUil a templom a város
közepén van; pannaan kir,kko kyliin keskelle.a templomot a
falu közepéN építik II poikanukkui kesken lttkernisensa a fiú

elaludt olvasása közben; '1J/wl'aMi kesken laulunsrt nevetve
fakadt dalolása közben; - 24. kahden kiven valissa két kő
között; riita on valillilmme per van közöttünk ;tulin kl/or
mien vülistii v. viililtii (v. villit,~e) eljöttem a terhes kocsik
között át; ajoi kirkon ja pappilan viilitsf. áthajtott a templom
és a paplak között; iilli pane s01'miasi rattaide'TI: vliliin ne
tedd az ujjaidat a kerekek közé; iilii synnyta 'riitaa, vlilil.
lemme ne támassz pert közöttii.nk (tkp. közénk); - 25. '1'ukiit
ten seassa on ohria a rozs között árpa van; kuka on kaata
nut vetta maidon sekaa7í ki öntött vizet a te,jbe (tej közé) ; 
26. poi!ca on isan kanssa a fiú az atyával (együtt) van; mi
nun !canssani én velem; illü. mene he1'1'ain kanssa marjaan
ne menj urakkal eprészni; yhdessü tilman kanssa ezzel együtt
(egyetemben); - 27. hauskernpi on kullwa toisten kerall(~
(v. kel'assa) kuin yksin kellemesebb másokkal együtt járni,
mintsem egyedül; tule keralleni gyere velem i-28. istuu
rnU1'den rnuassa másokkal (együtt) ül; ei minuZZa ole '1'a7lOja
l1wassani nincs nálam pénz (nem hoztam magammal); liihde
sinakin toisten mukaan eredj te is a többiekkel; lttpauksensa
mukaan igérete szerint, mielesi 1mtlcaan kedved szerint; 
29. vakil~tvun suhteen on tiiüllil vlihiln kttolleita tilnil vuonna
a népszámhoz képest itt kevés halott van ez évben; ko'olcas
i7cilusa s~thteen nagy (termetes) a korához képest; - 30. 31.
niilan tiihden (v. vuoksi)rnonen liiytyy rnuuttaa pois az éhség
miatt soknak el kell költözni; illa mirwn tahteni vaivaa nüé
én érettem ne fáradozzál ; sen-tlihden azért I ystiivyyden vuoksi
barátságért, b. keclveért i ?n'inkii vuo!Lsi miért, Sen vttoksi
azért (azért mégis); tttlen künen vuoksensa ő miatta (mégis
csak) eUövök; - 31. Mitiin kaikkien p~tOlesta köszönök
mindnyájunkért (m, részéről); Kristus kuoli ihmisten puolesta,
Krisztus meghalt az emberekért j kauneuden p. szépségre nézve
(a mi a szépséget illeti); - 32. onko 1'uokaa rniesten myöta
van-e eleség az embereIméI (vittek-e magukkal); ola rahaa
rnyötüsi vigy pénzt magaddal; on7co lapsi myötiinne van-e
veletek (nálatok) a gyermek (viszitek-e magatokkal); - 33.
pellon jcJ, niityn vaiheella a szántóföld és a rét között; lealofa
saatiin sadan vaiheella halat kaptak száz körül (körülbelül
százat); olen kahden (v. kahden rnielen) vaiheella tétovázok
(tkp. két kedv v. akarat között vagyok).
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b) Pa.rtitivussal járók (§.18, b.): 1. Viholliset ovat
meitil vastassa az ellenségek ellenlinkben (velünk szemközt)
vannak; seisoo minua vastassa ellenemben (velem szemközt)
áll I nyt mennaan vihollisia vastaan most az ellenségek ellen
megyünk ; tuomari On meita vastaan a bíró mí ellenünk van;
virtaa vastaan folyam ellenére; sita vastaan ellenben (hinge
gen) I tama takki ontehty sinua vasien ez a kabát készíttetett
a te számodra; huone on rakettu myymista vasten a házat
építették eladásra (myytiivaksi) I m1'na asun vastapaiitii kirk·
koa It templomnak átellenében lakom 1/ palvelia teki niin
vastoin kaskyani a szolga tett úgy parancsom ellenére (p.
daczára); vastoin lakia törvény ellenére I vasten tuulta szél
ellen (ellenére); alii lyö poik~a vasten silmia ne lisd a fiút
képére (arczúl); saat vasten suutasi kapsz It szádra (ütést)~

- 2. meni vieraita kohtaan elibe ment avendégeknek ; isii
on hyva lapsiansa kohtaan az atya jó a gyermekei iránt I nyt
kulJetaan kuupunkia kohti v. kohden most a város felé megyünk ;
tulevat meitü kohl?: v. kohden mi felénk jönnek; - 3. asun
likella (v. lahella) kirkkoa; likelta (laheltii) kirkkoa paloi talo
(lásd: a, 14.); -4. menkaa maata myöten (myöden) kotia men.
jetek szárazföldi úton haza ; mielta myöten ked\'" szerint, óhajtás
szerint; - 5. menemme pitkin ;'okea a folyó hosszában (men
tében) megylink ; pitlcin .tieta út hosszat, p. talvea tél hosszat,
egész télen át; - 6. ;'uoksi isiiiinsii takaaJutott az atyja után ~

- 7. ennen minua (v. minua ennen) eWttem (előbb mint én,
pL. han tuli eljött ő); ennen joulua karácson előtt e. aikaa
idl) előtt j e. kesiin tultua nyár jötte előtt (mielőtt eljön v. jött
a nyár); - 8. po;'at soutelevat yrnpiiri lahtea a fiú~ evezget
nek az öblön kö~ül; - 9. ki1'kko on keskellii kaupunkia
(= kaupungin k.);' pannaan kü'kko keskelle kylaii (= kyliin
k.); naurahti keskenla7bluansa (= k. laulansa, fent a, 23.);

10. kauppaa varten kul;'en yrnpari maakuntaa kereskedés
ügyében utazom körűl az egész tartományban; rnitll va1.ten
sinii itket miért sírsz; tarna on sinua varten ez a te számodra
van;; - 11.. rnies on 'l'ahaa paitsi az ember pénz nélkül van
II 'paitsi Yrjöa on isannalla koZme muutakin poikaa Györgyön
k~vülvan a gazdának még három más fia is; p. sinua ernme
voimepna ~álad nélkül nemmehetünk; paitsi sita ezen kivül;
- 12. menee metsaan ilman kirvesta ~z erdőbe megyen fejsze

nélkül; ilman pitkia puheita hosszú beszédek nélkül; Uman
sitii luin viela toisenkin kir;'an ezenkivül még egy másik
könyvet is olvastam (v. Ö. §. 46); - 13. ulkopuolella ovea az
ajtón kivtil ; taUii pMlen kirkkoa a templomon innen; toisella
puolen ;'okea a folyón túl.

Jegyzet. Némely partitivussal járó viszonyító szó szorosan véve
nem egyéb mint adverbium, melynek megint a partitivus (a maga értéke
szerint) határozója: ennen minua (§. 41. b.) I keskellii 7caltpunkia (egéllz,
melynek 7ceski »közép« a része) IlikelIii kirkkolt (közelben a kirkko.t61
kiindúlva v. számítva).

118(§( 57'-58)

Bllden., /init n;relrl.

§. 58. Transitiv i g e gyanánt, részleges t á r g y (partiti·
vusban) kitételével, használ a finn nyelv némely (különösen
lelki érzést kifejező) n é v s z ó t is, bizonyosintransitiv igékkel
(nle-,t1de-, lciiy-, mene-, liihte-) összeszerkesztve ; ilyen névszó
nak iuessivusa v. illativusa meg gerundium értékti:. minun on
niilkii (l. §. 37.) liha-paistia éhes vagyok pecsenyére (mintegy:
pecseny~t éhezek) IpoJan oli i1ciivii -isaansa a fiú epedezett az
atyja után (hatte sehnsucht nach .. = ersehnte) I minun on
(v. tulee) hanta saali sajnálom őt I hiinen kavi (v. tuli) stül
liksi minua ő sajnált v. megsajnált engem I han laksi (v. meni,
}uoksi) s7~tta pakoon .ő elfutott a farkas elől (mint~gy: er :floh
den wolf) 1/ tata ihmeissaan meni han . . ezen csodálkozván,
ment ő ... I tata harmissaan seka vahiin hapeissiiankin sanoi
han . . ezen bosszankodván s egy kicsit azt szégyenelvén is,
mon.da ő. . I pa1ceni metsiian ri1costansa piiloon elfutott az
erdőbe, btinét elrejteni (piiloon tkp. rejtekbe). - Ide való a
tekee mieli »van kedv« szólás is: suden tekee 1nieli lampaan
lihaa a farkasnak van kedve juh-húsra (húst kíván) I ei siUl
l1tieli tee, ;'ota eisilma nae meg neUl kívánja (azember),lt
mit. nem lát a szem."

Jegyzet. »M e n é S t« jelentő intransitiv igék. mellett kitett egye·
DeS t á l' g Y a ezélt jelenti, a »mely é r t« a .menés történik, yagyill ez
igék .hoznl, vinni, keresni«·féle véghatározó hozzápótlásával értend8k:
pl. kltY vettii menj vízért (vizet hozni) I kuka mies .. kerkiiiisi unohtuneen
mieklcani kilydii 1codista a mely ember érkeznék az elfelejtett kardomat
hazulról elhozni Imitii. liilcsin, senpii sainkin a miér~ elmentem, azt meg
is kaptam I tulin hevosta jöttem a 16ért (a lovat vinni) I olen pahoillani,
ettli tulinkaan tiilliiistii asiaabánom, hogy csak jöttem is ilyen dologért.
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§. 59. H a t á r Oz ó helyett, mely valamely általánosabb
fogalmú (jelesen »járás és hangadás c-ra vonatkozó) ige~cselek.

vásnek a mó uj á t kifejezné, ez utóbbitjelentő szükebb fogalmú
ige szolgál (verbum descriptivum), - mely vagy appo
sitióképen áll a határozandó fő~ige után, ezzel egyező alak
ban kitéve, - vagy pedig csak maga áll állitmány-ige-alakban,
mig előtte a fő.ige r. infiniti \7us·alakkal tétetik ki. Pl. hevonen
juoksee ne1jastéiii a ló vágtat (tkp. fut-vágtat); tu1ee v. menee
kéikuttaa jön v. megyen ballagva; ve'isasi 101'utteli énekeIt
dudolva; löi ko1a;hutti rpaahiin niin, etta se 'halkesi úgy fejbe'
kollintotta, hogy az ketté hasadt 1/ tulla keikuttaa = tu1ee k. j

juosta piipe1·ti .apró lépésekkel futott (szökdécselve); veisatiJ,
10rutteli =veisasi l.; ítkea hyryttelee csend13sen ,sir (siránkozik,
pityereg) j huutaa huikahutti työvaelle r.ákiáltottélesen (rárival
lott) a munkásnépre ; han nauraa,hökötti száraz hangon neve
tett (hehengett) jkatsella tuiJotteli suorasti eteensa merőn nézett
maga elé I me olla e1eslce1únme rauhassa el.éldegéltünk béké
ben (tkp. lenni éldegéltünk).

§. 60. Mint sajátságosigeosztály megjegyzendők a tran
s i ti v (rendesen causativ képzésü) s z e m é l Yt e l e n (illetőleg

személytelenül .használt) igék, melyek valamely testi v. lelki
érzé~.keltését jelentik s melyek mellett az érző személy
(v, testrész) a részleges tárgy alakjával tétetik ki (§. 38. b.):
pl,minua janottaa, szomjazom, m. viluttaa fázom,. m,unettaa
álmOS v,agyok, m.. itketlaa sirhatnám, 1/1,. kammottaa iszonyo.
dOPl,m.. kauhistuttaa, irtózom, m. ,iljettliii v. ilkeyttiiaundorodom,
m, hiukaisee gyötör az éhség, m. lapsettaa gyermekes vagyok
(mintegy: gyermekhetném) : hanta l. viela ő még gyermekesen
viseli magát, szeret· gyermekeskedni, m. pyörryttiia szédelgek,
stb.. II sii7,kee paatiini (luitani) fejem (v. csontom) fáj, pO?'ottaa
v. kivistelee paatani id. j sydantiini hiukaa v. hút1f;aiseegyötör
az éhség.

§. 61. H a t á r oz a t l a n t öb b e s .' s z á mia la I! y ra
(ném. »man«) mutató, de activ értelmü, igealak a csak egyes~

sZ'ámí3. szem. ragjával .képzett szemredő alak (p a s s ív u m
i~;p er'sonal e §. 25. 29. B.): pl. jota ker1'an keksitaan, sita
a~netarvellaan a kit egyszer észrevesznek (rajta kaphak), Ilzt
mi'll.d.ig gyanuba, veszik I kaydi3n kylaanJjaastaiin, juosten
tielléjaüdaan járva bejut az ember a faluba, futva ottmarad
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az úton I ei sutta neulal.la tapeta farkast nem ölnek tüvel I
kYl.lahan tassa työta on koettu tehda, minkli on voitu. ja
elettiiisiinkin Wssa, kun ei olisi tuqta hallaa"bizony próbáltak
(igyekeztek) itt munkát tenni, a mit csak birtak s Jl?egélrie
it~ az ember, ha nem volna az a fagy I kylla saikahdin; JOEJ
olisi poikki leikattu,ei .alisi vertll saatu bizony megijedtem;
ha ketté vágtak" volna, neIn kaptak volna vért. - Meg kell
azonban jegyezni, hogya passivum néha az előző· mondatok
ból ismeretes többes-számi alanyra is vonatkozik (3. és 1.
személyre: »ők, mi~), s különösen több. 1. személyre é~endő

föJszólitó alakiu is szolgál: pl. poika otti aiJan matkaansa j

-, no, kul}etaan vahan aikaa yhtenli, }aistutaan siita lepaa
malin kivelle a fiú magához (az útjára) vette az öreget; nos,
járnak egy kis ideig együtt s aztán leülnek pihenni egy kőre

I kaikkia naitii poistaaksemrne on koettu. tehdli työta, mink~

on voitu hogy mind ezeket lerázzuk, igyekeztünk munkát tennI,
a mennyit bírtunk I nyt mennaan most. menjünk! I no llihdec
taartpa siis no, indúljunk tehát! I ei puhuta siita asiasta
enaan ne szóljunk erről többé!

. Jegyzet. Határozatlan (.manc)alanyr!1 mutathat még az.,aetivumi
igénekegyes"sz. 3. személy-alakja is, de csak praesensben : iiline8tii hiinen
kaukaa7cin tuntee.a hangjáról őt megismeri az ember messziről is; 8en piau,
Baa niihdti mindjárt meg fogják (fogjuk) látni (man wird sehen) Ilu~lidi:

ettti •• ; mutta 7cun asian tar7cemmin tut7cii, niin saalJ'i havaita •• azt hmuo
az ember .. ; de ha a dolgot szorosabban vizsgálja (az. ember), észre
veheti ..

§. 62. A verbum finitum alakjai, mint állitmány
szók egyeznek s z em é l y r e és s z ám r a nézve az alanynyal,
hae~ nominl;l.ti 'VusRal van kitéve j a töb1:>es.számi p a r t it i v u sj

'll.lany-mellett azonban csak egyes-számi állitmány·igeáll
(§,.38,a.): pL 'lintuja lentét(j, katolle madarak röpülnek a ház~

Jegyzet. Versfélékben és a közönsé~es beszéd nyelyéb~n~a.kran
az igének többes·számi 3.dil~szeméIY(\lol~kJa helyet.t (nomIna,tlVUSl alany
mellett) az e g yes - s z á:rp. i alak Jordúl elé: muin' oUajat p are1T/Ifllat
hajdan az idők jobbak voltak I tuoUa miehet on ott vannak az emberek
lei he''Y'at paljoa kéir8i az urak nem szenvednek meg sokat. ' - Rendes
használatú az egyes-számi on ilyen mondatokban:~~P9jaUa on mustat
silmat I mieheUá on harmaat hiu7c8et (lásd §. 52, b.)

b) A több alanyra. vonatkozó· állítmány-ige t ö b b e á·
s z ám ban áll s ha az alanyok külömböző személyüek, a főbb

8*
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Az ind. p r a e t e r i t um (§. 26, 2.) egyszersmind történeti
múlt (aoristus) és folyamatos múlt (imperfectum) értékével
használtatik: Talonpoika atti vaimon itsellensa, mu,tta tama
oli niin vastahakoinen, ettii teki kaikki mita miehensa kielsi,
vaan mitii hlln kiiski, sita han ei tehnyt egy paraszt vett (vlln)
magának feleséget, de ez oly makranczos volt (vala), hogy
mindent tett, a mit a férje tiltott (teszen vala .. ~ tilt vala),
de a mit ő parancsolt, azt n.em tette meg (teszi vala). - Meg
jegyzendő, hogy a praeteritum használtatik praesens helyett
is, o r a t i o ob l i q u a-ban, ha a fő.ige is praeteritumbeli:
Vanha her1'a sanoi .. everstin saattavan tehdli milli han tah
toi, olihan héinella valtaa siihen az Cl,regúr azt mondta, hogy
az ezredes tehet a mit akar (tahtai), hiszen van (oli) neki
arra hatalma I vieras antoiviittauksen, ettii han tahtoi olla
yksin saÍ1'aan kanssa az idegen jelt adott, hogy a beteggel
egyedül akar lenni I poika pyysi isalta lupacb OllCb koulusta
poíssa, kun han rnukaoli kipea a fiú az atyától engedeimet
kért, hogy az iskolából elmaradhasson, minthogy (muka =
ugyanis, a mint mondta) beteg I vihdoin tuli klisky, etta
syyllisimmlitpiti vankina tuotaman Tukhol7llaan végre parancs
jött, hogy a legbünösebbeket fogva (foglyokúl) Stockholmba
kell (piti) vinni. .

Inc1. p e r f e c t um: pl. minulla on ollut pal:jo tukaloita
paiviamaáilmassa., mutta ei yhtiiiin sellaista kuin tarna sok
nehéz napom volt (már) e világon, de egy sem olyan mint ez

./ei elarnassani ole vielii ollut mimdla niin pahaa hetkea kuin
tlima életemben még nem volt oly r088zórám mint ez I onko
,!nie~:t~ppoa tapahtunut? kiita onneasi, ett' ei niin ole laita
"töit~nt-e emberhalál ?". adj .hálát". hogy n~nc8 úgy_ a.,dolog.

p).A finn urelv i n él. i ca t iv IIsa (prae8ep.~)~éh~fM·
.' 's~ólító értelemben is fO~,dJÍI elé (holo~t am~~yartnyelv

i1l\perativns-a.la,kot Jlaszn~l) :: l}A, pass~vl1m(i1l\p~rso~~le).' ip.d.
praesel;\íle : ,lásd' a ,§. ,61.vé~é~,; ", ,..-..:,21 ,K.ét~ya~ .'~érdé8ekbel). :
Metso pyysi minua syö;ttiimiian itsellrl;sqv'lf0derL. .. ;s!!ötlin~ö,
taattoseni az erdei faJd kért engem, hogyetessem egy éVl}n
át; etessem·e, édesapám? lmihin taman·.ripustan .hova akasz
szamezt? - 3) FügglI 'fölszólító mondatokban: sano Juholle
Ja tytta'l'elleni, ettii he tulevat tannemondd meg Jánosnak, és
a leányomnak, hogy jöjjenek, ide Imorsian tahtoo viilttamattö-

(§'. 62-63'.)iÜl

személy alakját veszi föl: pl. Vapahtaja ja Pyha .• Pietari
ke'l'ran kavelivat .. ja tulivat muutamaan taloon az Udvözítő

és szent Péter egyszer járkáltak .. ésjöttek egy házba I mina
:ja sina elamme aina sovussa én és te mindig egyetértésben
élünk I sina:ja naapuri riitelette usein te és a szomszéd gyakran
veszekedtek.

Je~yzet. A többes·sz. 2-dik személy-alak. tisztelő megszólít~sban,

az egyes.számi helyett ~ll (úgy mint a franczia >vous«); az ole· ige
mellett ilyenkor a kiegészítő névszó egyes-számban marad: pl. pyydiin,
ett,ii olette hyvá ja annatte minulle tiedon tástá asiasta kérem (önt), hogy
legyenszives s értesítsen (adjon nekem hírt) e dologról I Te olette vii/cevii
ja maktava, mina. olen heikko ja váhiipátöínen kigyelmed erős és hatalmas,
én' gyenge és jelentéktelen vagyok.

§. 63. Igemódok és igei.dők.

a) Az i n d i c a t i v u s az egyszerü, föltétlen állítás kitéte
lére szolgál, - a 'mint,az előbbiekben fölhozott számos példa
mondatból is látható, a melyekben indicativusbeli állítmány
ige fordúl eié. - Az ind. pr a e s e n s - ala.k esetleg fu t u r u·
m o t is jelent: pl. liihteekö isantii huomenna kaupunkiin?
lahtee 1l).egyen-e a gazda holnap. a városba? megyeu I jos
jiitiit minun avuttomaksi, niin menetiin itseni ha engem segít
§égnélkül hagysz, elvesztem magamat Ipelkiian, etta herra
s,en"lJ,sian taas unhottaa félek, hogy az úr a dolgot megint
elfelej#(el fO,~a felejteni) llian tulee kello kolme puolenpaivan
:jiJ,lkeen II eljön három órakor délután. - S z e r k e s zt e t t
fqt~rnm.alal>:. (§.31.): kysy Louhelta, missa ihminen para
hirfvm,q,n onnensa on fGasittliva kérdezd Louhitól, miben fogja
a,zember legjobb szerencséjét találni (elérni) I mina olen
JJ'#huvlJ, siita viela ke'l''l'an fogok arról még egyszer szólani I
nyt ,et ole paliseva niink'iJ,in viimein most nem fogsz szabadúlni
úgy mint a múltkor. ,

Jegyzet. Körülírt futurum, saa· és t~lle- igével: kylla se .• paljonki
m,aksaa,8aattehan niihdii bizony az, .. sokat is fog érni, majd meglátjá.
tok (meg fogjátok látni) I síitlt mielipiteestii. ,s,aan heti enemmltn lausua
artólavéleményről .. mindjárt többet fogok mondani II jU1nala M.tlee
si1thaamaan /cátemme työtii isten meg fogja áldani kezünk munkáját Ine
t!-l:plJMkset,joita tul$'! lcer~oelemaa'fl: az események, a melyeket el fogok
'b~,szélleni. ~ Közönségesebben az így szel'kesztett saa- ige a ~tehetés«,

;f~ga »~örtéIl,et~sség«kifejezésére szolgál: siellii saamme 1'auhassa
~~~~~B~~,~IB~tiin"k; saan 1nennii mehetek IItulin nÍlkemiián contigitúr tenÚ: .., .
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kan mieltiisi myöten ha ezt megteszea (t. i. gondolom hogy
megteszed), kapsz holnap jutalmat kívánságod szerint Imihinkii
vienevatkin sinua isii,olen aina luonasi akárhová fognak is
téged vinni, atyám, mindig nálad leszek Ijonka ,jalkaan tiima
kenka sopinee, sen mina nain kinek ez a czipő ráillik (fog
illeni) a lábára, azt nőül veszem I jos mielinet. estaa hanen
naimistqnsa, niin ala viivyttele ha talán meg akarocl akadá
lyozni az (I házasodását, tehát ne késsél 1\ lienlJekö nailla
Pohjanmailla pakkanen hanelta suun hyytiinyt kiinni 'fl vai
pitiineekö hankin S'Úomen kielimukkaa niin halpana vajjon ez
északi vidéken talán a nagy hideg fagyasztotta be neki a
száját? vagy talán ő is tartja a szegény finn nyelvet oly
silánynak .. ? I toissa paivana meni pirun poika askareillensa,
minne lienee mennyt másnap ment az ördögfia a dolgára,
valahova (tkp. a hova lehet hogy ment). - :Még néhány
példát 1. §. 27, a jegyzetben.

d) A conditionalis (§. 27, b.) alápértéke szerint,
szintúgy mint a concessivus, a lehetőnek állítás módja (potentia
lis), de jobban érezteti az állítás bizonytalanságát és f öl ~ é t. e s
voltát; ehhez képest főleg föltétes és föltétes alakú óhaJtó,
valamint czélhatározó mondatokban szerepel, meg a kétkedő,

félénk kijelentés kitételére szolgál. Pl.Jos varas voisi valalla
paastii hirsipuusta, niin ei ketaan. hirtettaisi ha a tolvaj
esküvel szabadúlhatna az akasztófát61, senkit sem akasztaná·
nak I eikö tuota pantaisi maahán . . , jos ke.n hanen velkans.a
maksaisi nem temetnék-e el őt, ha valakI az ő adósságaIt
megfizetné? I olisin tullut, mutta (vaan) en saanut (sc.tulla)
eljöttem volna, de nem lehetett I työ. ei lo?,u, vaikka tekisit
yötpaivat a munka nem él' véget, habár éjjel-nappal dolgoz
:nalUjospa ne tulisivat bárha azok jönnének! I Joska han
olisi tiialla ha csak itt volna ő l kunpa tuttuni tulisi bárcsak az
lsnier(jsem .eljönne! 1\ poika luki ahkerasti, eita hanta kiitettai
siin a fiú tanúIt (olvasott) szorgalmasan, högy 8t dicsérjék I
lliti laulaa, eUa (jotta) lapsi nukkuisiaz anya, dalol,~ogy a
gyermek elaludjék Ivalvokaa Ja rukoilkaa, ett'ette kwsauk·
Been lankeisi vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kisértetbe
ne essetek I tama sanoi menevansa sita semmoista laivaa teke
maan,' mika JtLoksisi maalla jamerella ez azt mondt~, hogy
II magyen olyan haj6t készíteni, a mely földön és tengeren
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niasti, etta pidetitan hiljaisia haita a menyasszony okvetetle
nül akarja, hogy csendes lakadalom tartassék Imina rukoilen,
etta kaytteistumaan könyörgök, (hogy) foglaljatok helyet
(menjetek ülni) II annas (annappas, maltappas) isa t'J,6lee kotia, .
niin saat nahda, kt~?:nka sinun kay hadd (tkp. add, engedd)
jöjjön haza az atya, fogod látni, hogyan lesz dolgod I annappas
mina juttelen hadd beszélljem el.

Sajátságos az ind. p r ae t e r i t u m-nak félig fölszóHt6,
félig potentialis értelme, ilyenekben: katsella karsasteli 7zantél,
ikaiinkuin ,olis?: han aikonut sanoa: peijakas sinua uskoi!
görbén m\zett rá, mintha akarta volna mondani: ördög higyen
(uskoi) neked (der teufel wird v. solldir glauben) l,jos ?nina ..
uskoisin, mina tekisin niinkuin sinli esittelet, maksoi mitél m€ik
soi ha én hinnék .. , én ugy tennék a mint ajánlod, kerüljön
akármibe (coúte que coilte) I han t'ulee, .. muttakuinka ja
koska,tiesi jumala, silla ... ő eljön, .. de hogyan és mikor,
tudja isten, mert .. (das weiss gott, y. mag gott wissen) I
ken-tiesi (kenties) tkp. ki 'tudja = ~talán« I harva työhuone
löytynee '. Kasanissa, . olipa sen isanta Venaliiinen, Saksalainen·
i(),hi muu,jossa ei J'oku Osa työmiehista'olisi Tatarilaisia ritka
mÜhely találhat6 Ka.zánban, légyen bár annak gazdája orosz,
német vagy, más, a melyben a munkásoknak egy része nem

ember. •

»hihetőnek, val6szinünekc állitott cselekvés kitéte
.ac on c e s s i v u s, szintén (úgy mint az ind.

prae!lens) gyakran a jövő id<lre való von~tkozással: Sina jo
ar'l:Ian1Itet. ken. se oli te jóformán már elgondolod (ejgondolha..

. . kicsoda volt az I kirjeen kirjoittamista pidetClarl,
helppona työna; mutta ne sen sina pitq,nevat, jotka ~ivat ole
koettaneet, m~tii se on a levélirást ktlnnyü dolognak tartják;
de alkalmasmt. csak azok tartjfÍ,k annak, a kik megneni
p~;6bálták, mi' az I vielakö löytynee niita, jotka tasta epailisi~

,~at még találkoznának-e, a: kik. ezen kéteikednének (sollte. es
,wol noch solche geben)? I sanonee joku: .mÍ'ilUlla on niin
r'aljo.m.uutakin työta, ett'en kerkea •. ; siihen vastaan ..
t~!~nazt fogi~ valaki. mondani (azt mondhatja): nek~m'annyi

'lllá~~~lgom van, hogynem érek ra .. ; arra azt felelem .. I
k~~fa: .~:m~ksanee ugyan ki fogja azokat megfizetni (wer.
wu·a d19wollal:lzahlen)l!' kun 8en tehnet, Baat huomenna pal-



§.64. Aparticipiu1llok (§. 30.) - mint jelzők
nem külömböznekmás jelzélnévszóktOl; azaz szintén fölveszik
a jelzett főnév' számát és casusragját (§. 34.); kisérhetik a
participialis jelzőket az igefogalomhoz illő határozók is, de
tárgyszQ (az activumbelieket) csak kivételesen; a passivumbeli
part. praesentís (-ttava) előtt külön alany is tehető ki, geniti
vusban (§. 35). Pl. itkeva lapsi síró v. a. síró gyermek (azaz
nem általában, hanem esetleg síró gy.) : gen. itkevanlapsen,
part. itkeviia lasta, allat. itkevalle lapselle,tÖbb. nom.itkevat
lapset, ..l1at. ítkevme lapsille .8tb. I penkillii makaava mies a
p~do~ heverő ember Irészleges tárgygyal : Jumalata petkiiiivii
m~es le;ten.féJő emper; mieltiini tyydyttiivii kedvemet kielégítő j

tiJ.tif, .huonetta 'l'akentava rniesazember, a ki ezt a házat építi
IIpudorl/ll/l,tf kivi a lelilsett kő: gen. pu40nneen kiven stb., pala
neenhuo'Yleen .tfctuniot. a~ elégett. háznak romjai I Suomeen

futna I koki viivyttl.ia hanta ~iina, kunne vuorenpeikko tulisi
kotiin, etta se muka kostaisi Hellin entisia pahatöita igyeke.
zett őt ott marasztalni, míg a hegyi-ördög haza jönne, hogy
az ugyanis HeIIinek el5bbi gonosztetteiért bosszút állana II
minusta oli ikaan kuin olisi lwu nyykayttanyt paata minulle
úgy tetszett nekem, mintha a hold nekem a fejével intett
volna II miUi sina neuvot? mina neuvoisin her1'aa ensin kir.

,joittamaan haneZle mit tanácsolsz ? én ta~ácsolnám, hogy az
úr először írjon neki I haluaisin tietl.ia, miten taman kaypi
szeretném (óhajtanám) tudni, hogyan jár ez I en soisi hélnen
tulevan ennen sita aikaa nem szeretném (akarnám), hogy azon
idő előtt jöjjön I emrneköhan söisi tassa istuessarnme nyt nem
ennénk·e most, hogy itt ülünk? I nyt alkaúi aika olla minun
lahtea pois most már az ideje v9lna (tkp. kezdene lenni), hogy
elmenjek,

e) Az imperativus (1 és II. vagyis optativus) az
egyenes parancs v. fölszólítás (kérés, óhajtás, ráhagyás) kitéte·
lére szolgál: syö elaalGsesi, ala ela syödaksesi egyél hogy élj,
ne éU hogy egyél I pida S1LUSi, tahi korJaa luusi tartsd a
szádat vagy hordd el magadat (tkp. csontodat) I antakaa
F~aattB] a'flteeksi bocsássátok meg (bocsássa meg uraságod) I
olkoon niin legyen úgy, olkoon' menneeksi ördög vigye (90. 1.)
I kaykaamme vahan syrjalle menjünk egy kicsit félre.

rnuuttanaet Ruotsala~set a Finnországba költözött svédek I yötli
ollut viel'as az éjjeli szálláson volt (tkp. éjjel volt) vendég lei
ole Vuoksen voittanutta (koskea) nincs vizesés, a mely a Vuok·
sit fölülmúlta (Kal. 3, 181.) I ei ole t,yöta rnaanBa 1'nyöJlehellö,
nincs dolga annak, a ki eladta a földjét \I h'lnttava kirjameg
rendelni való könyv, 7cunnioitettava hert'a tisztelni való (tiszte
lendő) úr; siina tphtliviit rnuutokset a változtatások, melyeket
abban tenni kell II puhuttu puhe ammuttu lluoli ellllondott
beszéd ellőtt nyíl I syöpi susi merkúynkin lampaan megeszi
a farkas a jegyezett birkát is I tule1JiZle vipraille vfllmistettn
ruoka a jövő vendégeknek készített étel.

Jegyzet. Az Itctivumbeli -WI- part. helyett eléfordúl, mint jelző, a
-ja képzős nom. agentis is, előző határozószóval (kivált tál'gyszóval):
hiiren (v. hiirien) syöja ki8saegeret V. egereket evő macska (egér-evő) j

maan meren leulkija laiva földön tengeren járó hajó; kala rukoíli pyytii
jiiltnsíi miest/i. a hal könyörgött az embernek, a ki őt fogja v fog~~

(tkp. az I) fogója embernek); hán on 1Jastusten ]Joistaja mies ö olyan
embel' , a ki az akadályokat elhárítja. - "A passivumbeli (-ttava) part.
praesentisnek külön alanya. genitivusban (v. ö. §. 35.): kirjakauppiaan
ti/ihttava leírja a könyv, melyet a könyvárusnak meg kell rendelnie (a
könyvárus által megrendelendő könyv); leíssan syütiiviL hUri az egér,
melyet a macskának meg kell ennie. - Ilyen genitivus subjectivu~

mellett, a part. praet. passivi (-ttu) helyett a -ma képzl)s nomen actt
áll: isan. antama leírja j iiidin ompelema paita j sinun tlwmasi lahja (§. 35.
36. ; v. ö. §. 54. jegyzet).

Jegyzet. Néha ll. -mqttoma képzös fosztó melléknév is (§. ll, b.)
participium.féle: hullu huoleJlsa puhuupi huolen tuntemattolnalle .bolond
beszéli gondját annak a ki a gondot nem ismeri (a gondot nem Ismerő

nek) I mi7l.1tlta tietli'IJ~iitan aBiel- előttem (tkp. tl)lem) ismeretlen dolog.
Jegyzet. Idegenszerűség apal'ticipiumoknak utó-jelzl)kíH (apposi

tíóúl) való használata: Karatai onpuhdas tatarilainen nimi, merkitsevii:
mUBta-miilei K. tiszta tatár név, mely ezt jelenti: fekete·hegy I Suoma
laiBet, kai/cista enem?nii,nlltnt~entuUeet, o,settuivat nykyísen Turun .eu'l1till~

a B~uerpaiak,a kik legtovább jöttek nyugat;ra, letelepedtek I\. mostanI
.Abq'v~Mkén,

b) A passivuItüparticipiumok állanak áll it III á ny szó
kúl (a szerkesztett igeragozáson kivül :,§. 3l.), szintúgy mint
más névszók (§. 39. 43, a.):ptilf,stii pino aljettava a végért'll
megkezdendő a farakás I téirn.ii tarketl asia ei ole unohd~tt~va

ez a fontos dolog el nem felejtendő I työ onmiesten tOtmüet
tava (v. -ttavana) a Illunka az emberek által elvégzendő I tala
on 1nyytava a ház eladandó (el kell adni); tala on myytiivana
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a ház eladó IolfJmme kiitettéiviit laudandi sumus; olemme lwikki
rangaistavia mindnyájan büntetni val6k vagyunk II lehméi on
jo tapettu ja lihat ovatrnyydyt a tehén már le van ölve sa
hús el van adva I en ole haihin kutsuttu nem vagyok meg
híva a lakadalomra I kun virsi oli a,ljettu a mint az ének el
volt kezdve. - Ezenkivül e participiumok leggyakrabban
transitivlls-alakú határozókúl fordúlnakelé : moni lcasvi on
luotu fhmisten syötiiviiksi sok növény arra van teremtve, hogy
az emberek egyék (emberek euni-valójáúl) I luulin työn teh~

dyksi azt hittem, hogy a munka meg van téve I lahja tuli
luvatuksi az ajándék megigértetett (v. Ö. §. 44, a.). ....;. Félnévi
értelemmel: onko teiUéi mitaan syötéivéiti van·e nektek valami
enni-valótok j ei sieltéi sanottavia ku~~lt~ nem hallhatók onnan
emHtésre méltó dolgok (tkp. non andillntur dicenda); minulla
?n paljon tehtiivéiii nekem sok tenni-valóm (dolgom) van.

Jegyzet. Az »on ... ttU1!U« esetleg passivum impersonale·nak értendő

(§. 31.): Nyi meidán on kil'kkoon menllt1!a most nekünk a templomba
kell mennünk (eundum est); lasta on neU1!otluva a gyermeket oktatni kell.

§. 65. Az a c t i v II m be 1i Pa rt i c i pi II m o k nak nagy
szerepük van egy a latin ,»accusativns cum infinitivo~"hoz

hasonló constructióban.'01y mondatokban ugyanis, melyekben
~záHítmányvalamely verbum dicendi v. sentiendi(pl. »mondani,
hallani" látni" twdni; h~nnil gyanítani, l'eményleni, félni ~ stb.)
eparticipiumok egyes-számi instr;g.ctivusával (-van, -neen)
tétetik ki, határozóképen, a verbum dicendi v. sentiendi egye
nes tárgyánakállítmánya (= állítmányi,' praedicativ határozó)
-- vagyis az így határozott tárgy egy tárgyi mellékmondat
tal ér'$ föl. Emellett azegészleges tárgy szava rendesen ,a
többes-számban is veszi föl az accusativuS"ragot vagyis ilyen
kór a többes-számi genitivussalegyezőalakban lép föl (§. 38.
jegyz. 1.). Ha a tárgyanévmással kifejezendő 1. vagy 2.
s2íemély, vagy pedig 3. személy s, egys2íersmind egyazon a
mondat alanyával,megfelelll birtokos-személyraggal tétetik ki
a2í •áIHtmányi határozón (a2í 'instructivus-ragos participiumon :
wani, -vasi, -vansa stb" -neen~', -neesi, ·neensii stb.). Példák:
na,en hevosia tulevanlátom, hogy lovak j önnek (ich sehe pferde
k0m.men) I na~n hevosten tulevan látolIl, hogya lovak jönnek
I op:pimattomat luulevat .auringonliikku.vanmaan ymparia
tanulatJanokazt vélik, hogy á napo a' föld ködiLmozog/ sanoo
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pojan jó kuolleen mondja, hogya fiú már meghalt I tuomari
tunnusti rninulla olleen syyta valitukseen a biró elismerte, hogy
nekem okom volt pánaszra I opettoj'a sanoi poikien olelJan
laiskat a tanitó azt mondta, hogy a fiúk lusták I toÍlJon huó
neitte'll olevan lampiminél, kun tulen kotia reménylem, ',hogya
szobák melegeklesznek, mikor haza jövök I pelklilin ?Jirheita
tulleen kir.J'oitukseeni félek, hogy hibák jöttek (csúsztak) be
az irásomba II kenties keksi han oleva,ni rehellinen 7Ilil!8 talán
éS2írevette 6, hogy becsületes ember vagyok Ipelkéian lekevani
pahaa félek, hogy rosszat teszek I te luulettetulelorpme toimeen
ilman palveliatta a2íthiszitek, hogy boldogúltok szolga nélkül
I toivoi kauppiaalta hyvan palkinnon saavansa azt, reménylte,
hogyakereskedőtlll jó jutalmat. kap I Matti sanoi nahneensii
M, mondta', hogy ő (maga) látott.

A p as s i v u m i p a r t i c i Pi u mo k egyes·számi instructi
vusa (-ttavan, -wn) szintigy szerepelhet állitmányi határozóúl,
amelyben egysz.arsmind a verbum dicendiv. sentiendi-llek
tárgya (vagyo pedig az activ értelemben vett participiumnak
alanya) már benne foglaltatik, t. i. határozatlan többes-számi
személy (»man«): pl. kuulen sanottavan »ich höre [sie] sagenc

(aza2í : dass man sagt) I nti'/:n rniestti saatettavan J"oen yli
láttam, hogy egy embert átV'ittek a folyón II htin vakuutti
ahkeruuttansa kiitetyn erősitette, hogy a s2íorgalmát megdicsér
ték I pelkaan hiinUl lyödyn félek, hogy őt megverték (dass
man ihn geschlagen hat).

Maga a verbum dicendi v. sentiendi fölveheti bár, a
tárgynak állitmányi határozása mellett, a passivum impersonale
alakját is (mely voltaképen activ értelmü): sanotaan hiinen
tule"an' mondják, hogy ő jön (dicunt· eúm venire) I nykyisten
kouluin kehutaan olevan entisia paremmat a mostani iskolákat
dicsérik, hogy az elllbbieknél jobbak I sanottiinpa miehen
hűkkuneen rnereen mondták, hogy az, ember bele'reszett a ten-

oi~~l'be rsanottiin jOéksyneesi mar aztlIlondták, hogyelté,:edtél:
- De az állítmányi határozás alanya .. ( verbum dlcendl
tárgya), ha 3-dik személyi, állhat egyszersmin~ mint a passi
vumi verbum dicendi v. sentiendi-nek alanya IS (úgy hogya
passivumi .alakszemélyesragozásúnak és passiv értelmíine~

veendő): rnies sanottiin (dicebatur)hukkuneen mereen I.~y.ky~

súkoulut kehutaan stb. - Szintigy elfogadnak partlelplahs
,<
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mentek I kevlüln tultua }aat lahtevat tavasz eljöttével (mihelyt
a t. eljött v. eljövend) elmegyen a jég; jlllihyvaiset sanottuansa
(-ttuaan) sairas kuoli a beteg meghalt, miután bucaút mondottI pliivlin levattyani laksin taas matkaan miután egy napi~
pihentem megint útra indúltam 1paastyiimme katon alle tult
hanmei:li te1'vehtimiian miután fedél alá jutottunk, eljött II
minket üdvözölni. - Ugyane gernndium ennen :oellltt« névszó·
viszonyitóval (§. 57, b: 7.) pl. ennen rnentyani miel6tt elme
gyek (v.. elmentem) I ennen kesün tultua mielőtt eljön (v. jött)
a nyár.

§. 67. I ufi n i t i v u s r. (vagyis translativus-gerundiulll:
§.30, 4.).

a) C z é l h a t á r o zó gerundium (§. 44, a), külön alany,
nyal mely az infinitivus kopott ragú alakja e16tt genitivusban
áll (§.35.), az ép ragú alakhoz meg szelllélyrag képében járúl
hozzá (s ez rendesen a mondat-alany személyével egyező):
pl. tuo tanne kú-Ja, rnuidenkin niihda hozd ide a könyvet,
hogy mások i.s lássák I rievut viskoi vi1-oran vie~a a pelen~á'
kat eldobta, hogy. a folyó elvigye I ostivat l~lltJa losten le!k.~
kia vettek játékszereket, hogya gyermekek Játszszanak 1\ syo
eltiaksesi ülii ela syödiiksesi egyél hogy élj, ne élj hogy egyélI tule t~nne nahdllkseni vitjat kaulassasi gyere i~e, h~?~.
lássam a lánczot nyakadon I vei kaloJa kaupunk!m, nl!til;
siella myydaksensahalat vitt a városba, hogy ott. eladja I mina
oleskelen t/ialla. paikkakunnan kielta oppJaksem tartózkodom
itt, hogy a vidék nyelvét tanúljam I heidan taytyi m~.~nii kg
lliall .7.twkaa saadoksensa nekik a faluba kellett menmok, hogy
ételt.szerezzenek.

Jegyzet. Megjegyzendő az otta" »venni«. ige, me~y személyragoa
,~ ií:J.kIJ)tivussa1 = .vállalkozni, kész lenni, akal'lll, kezdem«; pl. otan .teli"

d~kseni "\1állalkozonl vmit CBiIl'álnil kissa ottiuskoalcsen~a 7cetunsanoJa a
lÍl.ll.cskakész volt hinni (elhitte) a róka szavait I ot~i nain puhua'ksensa
ke.!ldeigy.beszéllenL ... . ..i, '.b) Tek i n te t .h at aro Zó, - a tanslativus (§. 44, dO)
használata szerint: pl. han oli liian heikko kelvotak!l8nsa rnt·
nulle apumieheksi ő nagyon gyenge volt arra, hogy alkalmas
legyen nekem segédnek (zu schwach um zu taugen ..) I nuora
kestlia lasten 7cWckua a kötél tartós (elég erős) arra, hogya
gyermekek hintázzanak I Ulrna asia on vaikea toimittaa ez
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áUitmányi határozást, mely a formalis mondat-alanyra vonat·
kozik, a naky- és niiyttii- )videri, apparere«, tuntu-l>sentiri«,
kuulu.. :oaudiri« igék: tuolla isa niJkyy tulevan ott az atyát
lehet látni (tkp. az atya látható), hogy jönltyttö. niJyttiiiJ
olevan kaunis a leány, úgy látszik hogy szép (videtur pulchra
esse) I ilmatuutuu olevan kylmJi érezhetlJ, hogy a levegő
hideg Ilceisa1'i kuuluutulleen kaupun1ciin hallik, hogya császár
a városba jött.

Je~yzet. Az ole· »eaae« igétől való állítmányi határozóhoz (olevan,
olieelI) megkivántató névszói állftmány általában úgy tétetik ki, mint
ez igének verbum nnitum.alakjai mellett (§. 39.43, a.);' de ha a verbum
dicendi v. sentiendi tárgya egyes-számi s accusativussal van kitéve
vagy személlyraggal, mely nem a mondat-alany ,~zemélyével egyező,föl
veszen az o evan (olleen).hoz járuló névszó (a mely külömben nominati·
vusban .állana) szintén n-ragos. (accusativus vagy instructi;vus 't). alakot:
luulen pojan olevan ahkel'an azt vélem, hogy a fiú szorgalmas (de; poi
kien olevan ahkerat hogy a fiúk szorgalmasok) Illmlen olevasi kipeilnazt
vélem, hogy beteg vagy I tiedtin hl/vin hitnen olevanviattornan jól tudom,
hogy I) ártatlan 1/ ellenben: .sanoioleva'llsa 7cipeiiazt .mondta, hogy (6
lIlaga) beteg I luulet olevasi oika mies azt hiszed, hogy dl')rék ember vagy.

§. 66. Egyéb, a participiumoktól való gerundium ok:
a) Az activumbeli participium praesentisnek ole- igével

~zerkesztett egyes· vagy többes-számi e s s i v u s a, a mondat
aIanynyal egyező személyragok hozzájárultával, a cselekvés
t ette té s ét jelenti; pl. tyttö on it1cevanansa (v" itkevinansa) a
leány azt tetteti hogy sir (úgy tesz mintha sirna, v. sirást
tett,et) I olin ~skovinani. asian úgy tettem; mintha a dolgot
elbmnéml olzmrne nukkuvinarnrne úgy tettünk, mintha alud
nánk I oltiin ottavinansa úgy tettek, mintha vennének Ipoika
o~ olev.mwnsa (v. olevinansa) oppinut a :fiú úgy tesz (úgy lép
fol), mmtha tudós volna I ei ollut tietilvanansa asiasta rnitiJan
úgy tett"mintha a dologról semmit sem tudna. .

~) .A passivumbeli participium praeteriti-nek egyes"számi
pa r t l t l V,U ~ a gerundiumúl szolgál, melyben megelőzőleg'

.vég!>emenö (Illetőleg végbell1ent v. menendő) mellékcselekvés .
tétetfk k~; külön alanya genitivusban aU vagy ·személyrag
képeben Járúl hozzá (-ttlla és -ttuani, ·ttuasi stb.): pl. ki8san
,,!~.ent,!/a hiiret pöydallti ktlyvata macska elmentével (elmente
utá~t v~Fidőn'lllihelyta m. elment v. elmegy) az egerl;lkaz
II<sz.talolfJ/Írnak jSY9tya rnentiin ma,'ata miután ettek,aludlli,..
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ei siitli ajasta huolinut ukkonsa asioita kylassa ilmoitella attól
fogva eszébe sem jutott, hogy férje dolgait a faluban kijelentse
IIlinnut alkavat laulaa viserrella a madarak kezdenek éne
énekelni, csicseregni lalkoi niiW naitli haasteUa tytön
kanssa kezdett egyről.másról beszéIlgetni a. leánynyal I kun
enniitti tottua jY1'akkiian a mint csak arra ért, hogy meg
szokja a lármát (= mihelyt csak megszokta) I emo ennattí
sanoa az anya csakhamar mondta I e'i han kuitenkaan ennatfa·
nyt tavoittaa sita 15 mégsem ért rá azt megfogni (mégsem
fughattame~. .t:lzintígy áll az infinitivus 1. mint véghatározógeru~d1Um
a "permittere, jubere«-féle igék mellett (melye~ fogalr~llla~ .a
a "posse, velle«-félék causativumai), csakhogy Itt .az mfimtI
vushozalanyszemélyül ez igék tál'gyának személye é~tendél:
pl. anna hanen olla rauhassaengedd őt békében ~e~lll (hadd
békében) I salU rninun sanoa engedd nekem mondanI (e., hogy
mondjam) I kiis/cv miesten istua fölszólította az embereket, hogy
üljenek (er hiess sit:wn) I PyYS1: . meidün antaa kanelle leivan
15 kért bennünket, hogy adjunk neki egy kenyeret (er bat ..
zu geben).

d) Úgy mint a "posse, velle; permittere, juberec i~ék.
hez mint állitmány·szókhoz, járúl a véghatározó gerundIUm
(inf. I.) mint kiegészit15 oly álIítmányhoz is, a mel! ált.al~ba~
a mondott igék fogalmát, habár névszói alakban IS, kIfeJezI:

. pl. pojilla. on lupa rnennii luisti1naan a fiúknal~ engedelmük
van (a fiúknak meg van engedve), h~g~~enJe~ek korcs0
lyáznilmaakerran on valta e1'oittaa mm'ism~es vtrasta a kor:
mányzónak hatalma van, a szolgabirót hivatalától elmozdit,am
Isain kaskyn ottaa varkaan kiinni p~rancsot k~pta~. ( .. JUS'
SUB sum), hogy a tolvajt elfogjam I rntnun on mka lahtea ~o'
tiini ideje, hogy haza menjek (tkp. az id15m van es 1st
zeit fül' mich i >időc itt a. m.az idő haladtából folyó kénysze
rültség, parancs) lisanniin tekee mieli myyda talo a ?azdának.
kedve 'Van (= akarja) eladni a há~at. ~ Efféle, mf. L-val
kiegészitendő . álH.tmányok még pl. saa t~laisuutta alkal~at
nyer I (minun) on oikeus (v. velvollisuus) Jogon: van (v. köte
lességem) I (minun) on syy okom van, m. on a'ikom,us szándé
kom van, rit. on tliytyrnys kelletem van (azaz "nek~m ~ell«~I (minun) on pakko kénytelen vagyok I hiirten onnLstUt nekI
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az ügy nehezen elintézhet15 (nehéz arra nézve hogy valaki el
intézze) l kirjat ovat hyödylliset lasten l1lkéa a,könyvek haszno
sak (arra nézve), hogy a gyermekek olvassák Isepa oli iloista
kuulla ez ám örvendetes volt hallani (erfreulichzu hören)II rnies on tietaakseni ri1ws az ember, a mennyire tudom (tud
tomra), gazdag; luullakseni a mint hisz,em v. vélem (vélemé,
nyem szerint); muistaakseni a mennyire emlékszem; niin sano
aksenihogy úgy mondjam (so zu sagen).

c) Kopott ragú alakjában, külön alany nélkül áll az
1. infinitivus c z é lb a - e s 15 cselekvés kitételére (vagjis mint
ez él- és véghatározó gerundium) - oly igéI,- mellett,
melyek csak valamely cselekvésnek neki irányulást vagy.arra
való készÜltséget jel~ntenek. Ilyenek jelesen a »posse« és
>vellec-féle igék, pl. voi-, jaksa~ bírni; taita- tudni -hatni
(kön~en: vmire ügy~sség?el v. könnyŰséggel bírni)r osaa
tudm, alkalmat találm vmIre; saatta- bírni, tudni, .hatni; saa
posse (alkalmat, szabadságot nyerni vmire) debere' kehtaa
víitsi-: qna~tta- magá.t 'vmire rávehetni; tohti- mer~i I tahto~
a~arm; a.tko~ akarm, szándékozni; kuoli- vmire rágond<?lni,
~aJta len~I (sleh angelegen sein lassen) ; kolee-, koetta- próbálni,
Igye~e~~I; lup~a- i~érni (késznek nyilatkozni); 1lhkaa· fenye·
getm (IJesztve Igérm) I alka~ kezdeni ennatta- csakhamar érni• 11 'vmIre II pe~kaa- félni (= nem akarni), hapee- siégyenleni
(nem merm). PL mina en jaksa kaj,v;;w ja lcerjltta mina ha
pe~n ~em bírok ásni s koldúlni szégyenlek I. minutta ei han
vo~ .t~'III1~e~n tullClnálam nélkül 15 nem boldogú14at I tama kau
pU~~~t. v~'l:daan. q)alloi.~taa ezt a várost meg lehet Mditani I.ert
enaa tatda kauan vttpya nem maraqhatokmár soká' I ú):idan
lukea tudok olvasn~ I kuin TU1'leuun muutti taisi vieda til/lnan
o?pila~n lcanssaan a mint Aboba költözött: vihette (alkalma
SIM vItte) magával ezt a' tanítványt I saanleo menna szabad-e
elmennem ? I olettesaaneet seisoa nektek kellett álÍ~ni (ihr
habt stehen müssen) II huornenna tahdon lahtea kanSSan1M
holnap akaÍ'o~ elmenni veletek I tahtoísin tietaa,rnitiivoin
saada . 1'uuaks~ sz~retném tudni, mit kaphatok ételül I .mitli
nyt OJwt tehddmIt szándékozol most tenni? I aiotaan pítaa
~g&ous .szándékoznak gyűlést tartani I koetetiiin estaa heita
Igy~~~~tek 6ketakadályozni le,?/- kuoU vastata nem akarok i

(esz~m.~g~b~Il sincs) felelni; ala kuoli mU1'ehtia soh'se búsúlj;
.~



sikerült. Ide tartoznak általában a »k e II é s tc jelent{j s z e
m é l Yt e l e n igék (a melyek mellett a logikai alany geniti
vussal tétetik ki: §.37, b. c.): minun tiiytyy lahtea pois
nekem el kell mennem I ?tyt tulee 'Ininun vieW lisata, etta ..
most még hozzá kell adnom, hogy .. IJokaisen ttGlee olla ah·

. kera mindenkinek kell szorgalmasnak lenni I Juomaveden pitaa
alla suolatointa iv6viznek kell 1?6talannak lennie I k,ljlla sita
katsella kelpa(f ugyancsak érdemes azt megnézni I sita ei ta?'
vitse etsia azt nem kell keresni.

Jegyzet. A pitillL »kell« személytelen ige mellett közönségesebben
a -man végű·gerundium használatos (1. alább). - A pitaa, tüytyy, tarvit
nee.kell« igék logikai alanya (mely egyszersmind a véghatároz6 r. inf.•
nak alanya) néha nominativussal vagy partitivussal tétetik ki, ha az
info igéje intransitivum: pl. hyva vuosi pitaa tulla egy jó esztendőnek
kell jönnie (jó esztendő kelJ V. szükséges) I suuria rnUlttolesia taytyy
tapahtua nagy v'áJtozásoknak kell történni I har'lea tarvitsee olla lihava
s?:ükséges, hogy az ökör kövér legyen. (ha jó árt kfvánnakértl}).
Külömbözö értelem: isannan pitíiii olla talossa a gazdának kelJ a Mzban
lennie II isiinta pitiia olla talossa kell hogy gazda legyen a házban (v.
hogy a háznak gazdája legyen).

Jegyzet. Csupa infinitivus I. a .kell. ige kihagyásával, ilyen monda
tokban: tl~87cin tiesiviit mita luulla hÜne.9tii, alig tudták, mit gondoljanak
1'6190 (mitii heidiin pitaisi luulla) J ei tieda lcunne llthtelt nem tudja, merre
indúljon.

e) A cselekvés mint a l a n y 1. infinitivussal tétetik ki 
lelki érzés keltésére vonatkoz6 személytelen állitroány-ige
u tá n meg személytelen névszói (on .est« igével szerkesztett)
állitmány u t á n; szorosan véve ilyenkor az infinitivus csak
ér te l ro e z {lj e az állitmányban benne foglalt formalis (= né
met "es,,) alanynak: pl. rninua ilJettaa nahda hanta utálom
{jt látni (tkp. engem ut:j,latra indit = es ekelt· mich, taedet
me) Ihanta arvelutti léihettaa ainoa pO'ikansa lcaukaiselle mat-'
ka.Ue gondolkodóba ejtette (aggasztotta)dt, hogy egyetlen egy
fiát messze útra küldje I lapsia peloittaa kuulla hirvittavia
8f.1tuJa a gyermekeket félelembe ejti, ha ijeszt{js meséket halla
nak (tkp. es macht furcht .. zuhören) I minua huvittaa.. olla
lelkin johtq,Jana mulattat engem, hogyajátek vezetője legyek
(es ergötzt mich, . zu sein) II sornap'onsotahan kuolla dics{j
aiháborúban meghalni (decorum est .. mori) I parempi (on)
,lehmii l?J'fJsaa kuin tappaa jobb fl, tehenet fejni mintsem ölni
Iparempi kf.J,olla kuin kerjiitli jobb meghalni mintsem koldúlni

Bdenz, finll n:yelvt.

I paha on nah1catointa nylkea rossz (nehéz) dolog, egy böret-
. lent meguyúzni lminun rnielestlilli on su,.keata o~la s~keana
véleményem szerint szánalmas dolog vaknak lenm (hlmd zu
sein) l terveellista on Jtwda vetta aamuisin egészséges reggel
vizet inni.

Jegyzet. Ritkábban vonatkozik az ily értelmező infinitivus az
állítmány-igében foglalt (»es.·féle) tárgyra: rnies ntti tava7csi nule~eua
phivillli! az ember megszokta (szokásúl vette azt), hogy nappa~ aludjék.
_ Más eset az, hogy ha a személytelen állítmány (pl. lJarempt ~n) tran
sitiv igéjű mondatban határozóvá válik: pl. katson parentma}c8t l.eltmltn
liJpsaií lcuin tappaa jobbnak nézem, hogy a tehenet fejjük, mmtsem
hogy öljük.

f) A .v e r b a d e sc r i p t i v ac (§. 59.) mell,e~t haszn~l
tat6 r. infinitivus, a melylyel az általánosb fogalmu Ige tétetIk
ki - t e li: i n t e t-határoz6 gerundiumnak magyarázható:
pl~ tulla keikuttaa szorosan igy. értend{j: )jövésre nézve (jGvé-
sét tekintve) ballag.« . . . ,g) Az ole- :besseC ige mellett az r. mfimtlvus b e á II o-
f é l b e n levő cselekvést jelent: pl. olin kuolla azon voltam
(közel ahhoz voltam), hogy' meghaljak (= majd meg .nem
haltam) I olen monta kel'taa ollut jattaa koko puuhan stlleen
sokszor már azon voltam, hogy az egész mun;kát abba hagy
jaml olen pakahtua mindjárt megpukkadok..

Jegyzet. Meni ma'ata v. pani (paneutui) ~a'ata. •m~~t aludm,
lefeküdt (aludni)« - r. inf.-val (v. ö, a -maan végű n. mfimtlvust).

§. 68. 1. Ih s t r II c t i v U s és r. i n e s s i v U s -g e r II n·
dium (§. 30, 5.).

a) Azi n'st r u c t i v u s-gerundium . (-ten, -den, -er~? f{lleg
m6dhatározó, melynek igéje többnYIre a mondat·alanyra
vonatkozik; de lehet külön alanya is (genitivusban,.v. személ!
ragg-al). Kifejezi, .mint locativ·féle határozó! a kisérd". ~llct,il
ményt vagy alkll.lroat, ~lylyel v~lami törtémk. : :1. tult ~tkten
katihin haza jött sirva 1lapsitult juasten perassa a gyer~ek
szaladva jött utána I mies vastasi, sánoen tiirketlt syy~sa az
ember felelt elmondván fontos okait I ei maatell mal'kat Juokse,
istuen isat j~yvY?Jdet nem fut (kerül, gyill) a, pénz; ~a. az
ember hever nem a nagy jóazág, ha veszteg ülllluk~ kWJeen
kaikkien ku~llen olvasta a levelet mindnyájuk hallatára (~.
hallván = indem es alle hörten) I vasyi juostensa elfáradt

129(l}. 67 - 68.)
(§. 67.)128



131(§. 69.)

lekvés kitételére, a mely n é l k ti l történik valami; lehet külön
alanya (genitivusban, v. személyraggal) : pl. mina tulin Uinné
isaltani lupaa kysymatta ide jöttem, nem kérdezve apámtól
engedeImet (a nélkül hogy e. kértem) I sen mina tiedan sinun
sanomattasikin azt én tudom a nélkül is hogy mondod (ha
nem mondod is) I péiasin kotia kenenkaan nakemütta haza
jutottam a nélkül hogy valaki látott volna I oisin (olisin) kukos
tellut . • namiit kummat kuulematta virítottam volna . . nem
hallván e csuda dolgokat II ole valehtelematta ne hazudj (légy
hazudás nélkül) I en voi olla m~Listuttamatta, etta.. nem
lehet hogy meg ne jegyezzem ( .. meg kell jegyeznem), hogy ..
'l'ransitiv igét6l való ilyen gerundiumnak lehet passiv értelme:
pl. pallcka on viela pojaUe antamatta a jutalom még nincs
adva a fiúnak' minka kerran tele8rnatta jatttia, se useinteke
matta jaakin a mit az ember egyszer megcsinálatlan hagy, az
gyakran marad is megcsinálatlan I yksi seikka on viela mai
nitsemattani egy dolgot még meg nem emlitettem (mintegy:
nincsen megemIítvém) I se kirja Jaa sinulta lu1cematta (ez a
könyv marad t6led olvasatlan) ezt a könyvet te meg nem
olva~od.

c) n. I n e s s i v us-gerundium (-massa) - rendesen a.
locativ-féle határozót kívánó ole- ::.lenni (esse)« és kay- ::.járni,
kelnic (§. 5.6, a.} igék mellett, - a cselekvés kitételére, a
melyben a mondat-alany ::. benne van (vele elfoglalva)« vagy
::.a melyben eljár«: pl. palvelia on vieraita kutsumassa a
szolga abban van, hogy vendégeket hivjon (épen most hi"
vendégeket) I isani on vahastéi paljoa pyytamassa apám most
kevésMI sokat keres (abban van, hogy keressen) J herTat ovat
kéivelemassa az urak épen most sétálnak II ktiyvéit orjat poi
leaa katsomassa mennek a szolgát a fiút nézni (eljárnak abban
hogy .. nézzék) I t.yttö kohta kaví isaltansalu?aakysymassa
a leány mindjárt ment az atyjától engedeImet kérnilmi11.un
isani linnasta onhedelmia kaYllyt varastamassa atyám .várá
ból gyümölcsöt lopott (a várában járt és lopott) II pittiisilcö
minun istua téialla hanta odottamassa itt Uljek.e dt várván?

Cl) E 1a t i v u s-gerundium (-masta) - ablativ-féle határo
zót kivánó igék (különösen ::.eljönni vmibélI, megsztinni, el
állani«.· s ezek causativumai: "akadályozni, eltiltani, meg
óvnic-Úlék) mellett, - a cselekvés kitételére, amelyblll' a

ll.
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futván , lcylla S8 rnin161l tieteni (v. luulteni) on toBi biz' az
igaz, a mint tudom v. vélem (tudtomra).

. Jegyzet. ,Némély ily gerundium (kivált ollen »lévén«) mellett egyik~
másIk író nommativussal teszi ki á külön alanyt : pI, monet yöt p/iív/it

. liipitsells/l laahasimme t'uota aarretta, ollen meiUlt suul'i vastus siita., kl~n ei
oUut meillii l'attaita sok éjen-napon át czipeItük azt a kiricset, lévén
nagy akadékunk, hogy, neni volt szekerünk. "

"b) Az ines~ivus.gerulldium (-tessa, -dessa-essa.)mint
Jocativ·féle határozó, e. g y i d'e j ü mellékcselelr.vés .kitételére
szolgál; lehet külön alanya (geJiitivusban v. személyraggal) :
pl. lasten nuk~tessa voimmelukea a közben hogya gyermékek
alusznak (míg .. alusznak), olvashatunk' talvM tullessa laMi
véU muúttdlinnut muille maille mikor a Ml jön, elmennek a
költöz.6madarak más országokba J iSitMlauloilGi1'vesvartta
vuollessansa~atYám dalolt fejszenyeletfaragv4n (a közben hogy
faragott) '.mka .m~nee aJ'vetlessa az id6 múlik, míg~z ember
meggondolja magat ".kil'kkoa rakenneltaessa tapahtul: 8~tUr'Í
0121/ettormtus mikor (az alatt hoty) a templomot építették, nagy
szerencsétlenseg történt , työtii tekeméitta oltaessa rnaattiin .
míg nem dolgoztak (tkp_ dolgozá~ nélkül voltak), aludtak. .

" .Jegyzet. Megjegyzendők a »mika on . . ·tessanic alakú kérd~
nion~atok: PI.....~ikii on. tulle.ssani tkp. »mi van abban hogy j(5vökc

. m~él't ne JOJJ ek ?I m~7ca on kohta liihtiess(J,mme miért ne indúljunk
mmdJá:l't?

§. 69. A ·ma képz6s cselekvEÍs-p.év-tdl való gerundiumok
(§,\ 30, 6.):

.á) rI. I n s :.1' II c ti v u s-gerundium (-man): csak a p~f(U;i .
és (rItkább.an) taytyy ».kell~ személytelen igék mellett (v. ö. §.
67, df~ ~mt .~.:or~ahs alany.(= német :.es«) értelmezdje:
pL. me~.dan pltaa .a~:~.tam~n to/siam'l11e nekünk kell Elgymast
se~~tenünk , nyt pttaa tetdan "myöskin eléimassaosoittaman,.
~tta.. . m?st nektek kell a~ életben i1 megmutatnotok,' hogy _._
',mzny,n tayt.lJY tulernan teztle nekem kell ti hozzátok jönnöm
~J"s2;en:télyraggal: pitéia '/Jalilla lepéiamasi'kin közben pihenned
lll,kell IIpassiyumi iget6t~l: se työpitaa teht ..... . 'tkát k '. aman. az a mun-

..•.. '. • meg elI tenni;~éita kirjaapitéia luettaman ezt a köny-
'"~t"olY~~ni kén ~mansoll,. . lesen). .
ék!f;h~Ap e ss l V u s-gerulldiUIll (r'matta) -tagadólagos mód.
sO),11Jhl,J~ny,határozó (v. ö. az 1. instr,.-ger.), oly mel1ékcse-



mondat-alany (illetllieg a mondat-tárgy) megváIik vagy a mely
től távol tartatik: pl. tuli viemastéi hevosen laitumelle jött attól
el, hogya lovat legel5re vitte I herkesi (lal~kasi) itkemastli
J)l~gsziínt sirni I ystéivani esti minua pulaan joutumasta bará
tom megakadályozott (megóvott), hogy bajba ne jussak (bajba
jutástól) I pakkanen ei kauan viipynytkaa/n tulemasta a hideg
nem is késett soká (nem maradt el jövéstlll) I etta kansa toti'tti
sipois piispoJa valtWmattömana pitamasta hogy a nép attól
elszoknék, hogy püspököket elkeriílhetetlentU szükségeseknek
tartson I kielsi hanta auttamasta minua megtiltotta neki, hogy
ne segitsen nekem. - lITalálni«-féle igék mellett: hevosensa
kin löysi heinaa syörnasta ntirrnella (§. 56, b.) I rnina tapasin ,
opettaJan lukemasta találtam ~ tanítót olvasás közben (a köz
ben hogy olvasott).

e) Illativus-gerunp.ium v. II. infinitivus (-maan)
...;. lativ-fele határozó, tényleges "indulást, haladást, neki~me

néstc (illetllIeg lIindítást, mozditást, neki-eresztest«) jelentll igék
mellett, ....:.. a czélúI-vetett cselekvés kitételére" a ,melynek a
mondat-alany neki-megy vagy (valamely tárgyat) neki ereszt:
pl. 'mene noutamaan hevonen kotia menj haza hozni a lovat I
han on to#unut työta tekeméiéin hozzá van szokva, hogy dol
gozzak (dologtevéshez) I rupeen lukenwan elkezdek olvasni
(olvasáshoz fogok,. olvasásnak neki-megyek) I islJni liihti nyt
aqrrettansa 1~at8omaan~pám elment most a kincsét nézni I
eihij,'I),piiéi8syt puhetta pitamaan nem jutott ahhoz, hogy beszé
det;tartson Ilahestyi minua ,tervehtimaéin közeledett hozzám
kllsz~:nteni (hogy köszöntsön) I sattui sitte paJa olemaan tien
varrella talált. aztán egy kovács-miíhely lenni az ut mellett
( volt történetesen) I tuli havaitsemaan találta észrevenni;
jumala tulee siunaamaan (fog áldani: §. 63, a.) I tule nyt mi
nulta palkkasi saarnaan gyere most tlllem a jutalmadat kapni
(hogy kapjad) I nousi laivaan}a saipu,rjehtimaan hajóraszállt
s kezdett vitorláznill rauta kohta saatiin tulehtumaan ,a vasat
mindjá",tarra vitték, hogy megtüzesedett (mindjárt megtüzesi
tettél~.)I, isa/da panee poikansa palvelemaan a gazda a :fiát
Bz~lgál~i (szolgálatba)' küldi I poika pani toverins'/, vetia' tuo
m~~na,:fiú a társát küldte vizet hozni (abba tette v. rendelte,
hog:rho~~on) I kehoita ,ystéivéiasi ,tulernaan téinne 'késztesd
(biit~~d,s~.ólitsdföl) abarát?p.at, hogy ide jöjjön Inalka

Lappalaisen ampumaan opettaa az éhség a lapp embert lllni
tanítja I han totuttaa lapsiansa tl/öta tekemaan szoktatja gyer
mekeit dolgozni (dologtevéshez) I tintu on luotu lentéiméihan
a madár arra van teremtve, hogy röpüljön. .,.-: A :..maraa,ni és
hagyni,,-féle igék mellett (§. 56, c. szerint): jaa tiinne vahaksi
aikaa odottamaan maradj itt egy kevés ideig várakozni I hevo
nen jai sateesen seisomaan a ló ott maradt az esőben állva II
tassa tilassa heittivat hanen pihalla makaamaan ez állapot
ban ott hagyták őt az udvaron fekve.

Már az 1. infinitivus (§. 67, c.) körébe vág a II. infiniti~

vus használata, a mennyiben»k é s z ül t sé g e t, neki-irányúlt
ságot« kifejező (lIposse, velle" értelmií) n é vs z ói (melléknévi)
állitmányhoz való ezéI- és véghatározó tétetik ki vele: pl. hevo_
nen on hyva juoksemaan a ló jó futni (jó futásra; >jóc
tüchtig) I koi'!'a on paha puremaan a kutya igen szeret ha
rapni (= igen harapós; tkp. tkp. »gonosz harapnic ; lIgonoszc
praegnanter = >gonoszúl hajlandó«) I han on paha tappele
maan ő nagyon verekedni szerető I mies on valmis (taipuva
v. taipuvainen, mieluinen,halukas) liihtemiían sotaan az ember
kész (hajlandó, vágyó) a háborúba menni l hiirka on sovelias
veUimaan iso kuorma az ökör alkalmas egy nagy terhet húzni
(arra hogy .. huzzon) I pidan sinun kelvottomana tekemaan
tiiman typn alkalmatlannak (nem arra valónak) tartlak, hogy
e munkát megtegyed I sina et ole mies sita tekemliJ.in te nem
vagy [arra való] ember, hogy azt megtegyed.

Jegyzet. Némely i g é k meTlett (Jcas'ke-, pyyta-, takto-, vaati-) mind
az r. mind a II. infinitivus for dúl elé határozóúl, részint némi értelem·
beli külömbözettel (v. ö. §. 67, c.): pl. kiis'kcn poikaa lukemaan paranc~o

lom a fiúnak, hogy olvasson (tkp. parancsolva küldöm v. hivom a fiút
olvasni; de: kiisken pojan lukea parancsolom, hogy a fiú olvasson) Ipyysi
meidiitantamaan hiineZlc leiviin kért (kérve ösztönzött) minket, hogynelti
kenyeret adjunk I tahtoi michet ottamaan r08von kiinni arra kívánta az
embereket, hogy a rablót megfogják. - Hasonlójelentésü igék mellett más
más határozó: a/ka- »kezdeni« r. inf.-val; TUpce-, ryhty- ,.kezdeni (hozzá
fogni.). IL inf -val - Kiilömböző értelem: k·iss(1, on kcZvoton syömiiiin a
macska alkalmatlan (nem arra "81ó) hogy ö egyék (ezt vagy azt), meg:
7cissa on keZvoton syödii a macska nem arra való, hogy őt egye valaki.

Jegyzet. Élénk eléadású elbeszéllő mondatokbaneléford~l a csupa.
ll. infinitivus, rupesi (rupesin stb.j·féle állítmány-ige kihagyásával; pl.
tiistii susi huutamaan erre a. farkas [kezdett] ordítani Iriennii, riennii, huusi
opettaja, ja minlikös juokic'l1wan / fuss, fuss, kiáltott a tanító, s én ugyan·
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csak [neki eredtem] szaladni I lap8et, kun niiki1!iit .. heti itlcemiiiin a
gyermekek, a mint látták .. , min~járt sírni [kezdtek]

Je~yzet. A -ma képzős cselekvés·névnek egyes-számi inessivus-,
elativus- és ilIativus·alakjai esetleg nem is gerundium·félék, hanem csak
olyan határozók, mint egyéb névszóknak ezen casusai: pl. lealastamas8a
on monta temppua mui8tettaVana a halászásban (beim fischen) sok ügyes
fogást kell eszében tartani I lciitos tulemastasi köszönet az eljöveteledért
(azért hogy eljöttél) I opettamaan s01!eliasta miestii ei ollut leoleo . leylá8sa
tanításra alkalmas ember nem volt az egész faluban Isaarnaama8tani
teidiin kirk088anne on vii8i 1!uotta leulunut a ti templomotokban való prédi
kálásom óta (azóta. hogy .. prédikáltam) öt év múlt el.

f) A d e s s i v u s-gerundium (-malla): e s z k ö z li l szolgáló
cselekvés kitételére (§. 53, c. e.); - az ole :.lenni, esse<
mellett, a mondataIanynyal egyező személyragok hozzájárúltával,
e gerundium oly cselekvés kitételére szolgál,. a melynek az
alany ,é p e n a k e z d e t é n~ áll: pl.' rnitii minCl aikaasi kulu
tan juttelemalla semmoisia tur'hampClivClisiéi mit töltsem (fogyasz
szam) az idődet azzal, hogy ily hiábavalókat elbeszélljek I osta
mallakaikkia saapi vétel útján (az által hogy vesz) kap az
ember mindent I pyytamalla pyydan, etta oleUe hyvli .. kérve
kérem, legyen szives .. /I olen j~b~b1"i lClhtemallani épen most
akarok elmenni (azon vagyok, hogy elmenjek v. elmenőfélben

vagyok) I vihollinen oli juuri kaupungin valloittamctllansa,
kun 7'auha solmittiin, az ellenség épen azon volt, hogya várost
megvegye, a mint békét kötöttek I oltiin saamallansa S~bUI'~

'I1ahinko azon voltak, hogy nagy kárt valljanak.

g) A bla t i v us·gerundium (·malta): g á th.>" o k o t tevő

>'cselekvés kitételére(§. 54, e.); - a mondat-alanynyalegyező

személyragokkal, e l ő z ő cselekvés kitételére, a melyre az
ál1ít~ánybeli cselekvés· mindjárt rákövetkezik (§. 54, d.); _
t e k l n t e t-határozó (§., 54; b.· szerint): pl. vastustaJaniriitaa
pitkittamCllta 'en kahteen pClivaan péUlssyt kerlijista attól, hogy
ellenfelem a pört folytatta, két napig nem szaba'dúltam a
törvénygyüIésből/lapsen it/~emaltü en voinut tulla a miatt
hogy a gyermek sirt (a gy. sirásától) nem jöhettem.II,vasY1·~
kohta .rupeemaltasi elfáradtál mindjárt az után, hogy elkeid
tél (ahg hogy kezdtél, már el is fáradtál) Illangat ovat huo
n~t kehr,aamaltiinsa a fonál rossz arra nézve, a mint fonták
(', ,rossz fonású)'
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§. 70. n. Adessiv:us- (-maisilla) és II. ablativus
gerundium (§. 30, 8.). - Mind a kettő csak a. mondatalany
nyal egyező személyragokkal fordúl elé; az a d e s s i v U s
alak, az ole· , lenni, . esset; ige mellett, egészen úgy mint a
-malla gerundium; - az a b l a t i v u salak az im m á r b e
á II ó (kezdMélben levő) cselekvés kitételére, a melytől az
alany t á vo z ó n a k (megóvottnak, szabadulóp.ak) mondatik.
Pl. oUn jiilrveen putoomaisillani már be akal'tamesni a tóba
(beesőfélben voltam); pappi oli juuri kir'klcaon rnenemaisi~

léinsa, kun mina tulin a pap épen a templomba akart meum,
a mint én jöttem II vahingon saarnaisiltansn pelostui han ystii
van avun kautta attól, hogy kárt ne valljon [a mi.hez pedig
.közel volt],m~gszabadúlt ő. egy barát segítsége által (kár-valló
félMl) I menemaisiltansa héin ldiskettiin tokaisin visS'Zaparan-
csoltatott, mikor épen már menni akart.

• 'ji . "

§. 71. A -mise képzős cselékvés·név(§. 30, 7.).

a) Egyes-számi nominativusa (illetőleg partitivusa) al a-
n y i g~rundium, a f o r ID a l i El mondat a l a n y kitétel~.re;
ennek állitmánya az on :oest< vagy kay :.kel (= lesz)« Ige,
birtokos.határozó genitivussal, - s ez altal az alanybeli cse·
lekvés a genitivusi határozóbankifejezett logikai alany. )ta~
tozó vagy lehető dolgán~k< mondatik (§. 37, ,b.): pl. klssa~n

on hiiriCl tappaminen a macskáknak az a dolguk, hogy ege
reket öljenek (a macskáknak kell egereket ölniök)I kissat on
sinun saéistaminen a macskákat neked kimélned kell lminun
on kouluun meneminen nekem az iakolábakell mennem l1Jii7cko
kausi oli hanen kalastaminen, toinen kala~ suolaaminenegy
hétig kellett neki halásznia, egy másikon (másik h.éten). át a.,.
halakatbe,sóznia " kaypihiin minun sita tekeminen hIszen lehet
nekemJ ezt tennem I ei mi'l}un küysita myyminen (§. 3'1, c.).

Je~yzet. lIa a határozó genitivus hiányzik (mint tlib?nyi,re taga,dó
mondatban) logikai alanyúl a hatá.rozatlan többes·száml a~~~y (né~.
»man«) értendő hozzá; tékty. T'auppl/t [01/.] ,kiittilminen a megkoWtt alkut
dicsérni kell I kllyleö niiin 8anominen lehet-e így mondani (g~ht es an so
zu sagen = dass man so sage) II ei lcoiraa ole kal'vaan leat80m~8ta II kutyát
nem kell a szőÍe szerint nézni (becsülni). - Megjegyzendő on helyet~
tulee .lesz. fit« (§. 37, b.): nyt tulee 8elittiiminen most kell magyaráZnI
(8zükségell~é válik, hogy magyarázzunk).



. b) Az álHt:q:tány-igének a -mJ'se képzős cselekvés-név
egyes-számí partiti vu s-alakjában való ismétlése, a mondat
alanynyal egyező s z e m é l Yr a g ok hozzájárultával, a cselek
vés szakadatlan (és valamennyire erélyes) folytatását
jelentő határozóúl szolgál: pl. aamusta alkain olen 1'stumistani
ístunut kirjoituspijydtln atlressa reggeltől fogva e g y r e ültem
az íróasztal mellett /I poikr.t juoksee juaksemistu,llsa a fiú szalad
egyre (és a hogy bírj,a) , m~tsta pilvi kasvoi kflsvllmistansa,
kuwne viimein peau koka taivaan a fekete felhő egyre nőtt,
míg végre az egész eget befedte.

§. 72. A nyomatékosító particulák (§. 3a, A.)
közül némelyek már csak igen gyenge kiemelő erővel bírnak,
úgy hogy majdnem puszta szóhosszabbítóknak tünnek föl,
melyeknek a fordításban nem kell külön aequivalenst keresni.
Esetleg szolgálhatnak azonban ilyen aequivalensüla magyar
ban: :.-sza, ám; csak, ugyan, pedig, hiszen. c

1. -ko, -kő (-kos, -ko-ha.n) : a) k é r d ő particula ; mindíg azon
mondatrészhez járúl, a melyre a kérdés voltaképen vonatkozik .
·(tagadó mondatban csakis a tagadó igéhez) : pl. tuletko (tulet
kos) kotict vai jaatkö 7cyliüin jössz-e haza vagy maradsz a
faluban? I onko se mahdollista lehetséges e az? , isanUiJcÖ
huo'l1lenna kaupuukiin lCihtee a gazda megyen·e holnap a vá
,roBba? 'sanaa sanolltattako han ?1ieniúgy mentee el, hogy
egy sZót' sem szólt? I hevosiako vai lehmia ostelet lovakat
veszel-e vagy teheneket? I kylankö lcraata1'itéii:illa työssa on
a falub eli szabó Van-e itt munkában? / oletteko jo ntlhneet

.!.Il.11iJ,' lá,tt4tok-e? / sekö olet, jonka tykö lij,hetinpalveli,jani az
:!.agy e,a kihez a szolgámat kUldtem? " eikö se ole hyvanem
Jóe az?letk~!s niie nem látod-e?/ tuletko vai etkös'ft en jössz· e
vagy sem? nem én / sana suoraan: liihdemmekö vai emrnekö
mondd meg egyenesen: megyünk·e vagy nem (tkp. nem mi)?

etköhan heittaisi koko asian ugyan nem hagynád-e abba az
egész dolgot? " kérdő névmáson, feleletül ismételt kérdésben:
pl.mi~~1i olet ollut'ft missakö olen ollut hol voltál? hogy hol
voltam [azt kérdezed]? / m1:kiikö nimeni on hogy mi a nevem?

: b) Erdsen b i z o n y it ó (~bezzegc): tastakÖs nyt poika.
k.~vi.hy/)illensa bezzeg ezért jókedve lett a fiúnak l I sekö
,~llo1,n. huut(Jmaan bezzeg az kezdett akkor kiabálni I I siitCikös
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Fahlander pahaan pulaan joutui, jott'ei tien nyt a miatt
bizony F. csúnya bajba jutott, úgy hogy nem tudta .. I l!ih
doin .yrifys onn'Ístui, multa nytkös vait,a alkoi végre az igye
kezet sikerült, de most ám kezdett a baj.

Jegyzet. Dubitativ alakú ltérdésben (ko-val) a >8 o k - e?- esetleg
.m,ennyi?- értelemben veendIl: pl. paljonko kalaJa ostU [8ok halat vettél-e]
.mennyi halat vettél?c I kauanko Botaa kestí meddig [tkp. sokáig-e] tar
tott a háború? I vanhako8 olet mily öreg vagy? I jaka vanhalcin olet mily
öreg vagy már?

2. -ka, -ka nyomatékosító, kérdő és relatív névmásokon
(lásd §. 17, c.): kuinka hogyan? milloin. v. milloinlca mikor?
stb. 1/ -s szintaz, főleg kérdő névmásokon : mitiis tahdot [ugyan]
mit akarsz, mistas aineesta mi[csoda] anyagból' némely más
nyomatékosító végén: -ko-s (I. az előbbi pontot), -pa-s (l. alább),
-ka-s: rnitenkéis [ugyan] miképen, Icukas se on kicsoda az? II
-han, -han (néha »ám, hiszen«):vaan olenhan miniikin seppii
ja nii'inhan mina, m1:ten he tekivat de hiszen vagyok én is
kovács s [hiszen] láttam, miképen tettek ők; kY8yacij.~ viaas
muutakin'ft montahan silla oli kysyttlivaa kérdezett-e az idegen
mást is? sok [ám] volt annak kérdezni valója j keifiihűn 'T'1tO
kasi valmiiksi csak főzd meg az ételedet" -pa, -pa: tulivat
muutamaan kyléitin; .. olipa siinii kylfi.ssii kaksi taloa jöttek
valamely faluba; .. volt [pedig] abban a faluban két ház;
oli kiirkas kaikkein kanssa sanoja vaihtelemaan; senpa krLUtta
k.ysyikin kohta . . szeretett minden emberrel szót váltogatni;
[épen] azért kérdezett is mjn~iárt .. ; va1'aS vei rahat, veipa
ynna kukkaron7dn a tolvaj elvitte a pénzt, elvitte [ .. ] egy
szersmind aZ erszényt is' -pa-s, -pii-s (főleg imperativus
alakon):katsoppas nézz csak, tuoppas hozd-sza, hozd csak I
-pa-han, -pa-han: onpahan sillanenii, silmat ja suu van ám
annak orra, szeme és. szája.

3. -kaan, -kaan (kérdő mondatokban :.csak .. isc):
oletko ketakliiin nahnyt láttál·e csak valakit is? tehtiin7cöpaa
tÖstli yhdessllklitin lcysymyksl'ssa hoztak·e határozatot csak egy
kérdésben is? I f1tskin fi.ita t·ietoa mísflilcaan kirjasta sC/a bajo
san szerzi e tudást bál'melykönyvbül/ (tagadó mondatokban:
§. 17, f. 4. kulcaan, kenkiian, mikiian, jokaan): ei kukaan ole
tullut senki sem jött; enka SIlnl) sitli minakaan mielelliini s
nem mondom azt én Bem szivesen ; toiset eivat olleetlcaan viela
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kotona a többiek még nem is voltak otthonn ; lilkiili olko así
asta millannektitin ne törődjetek a dologgal (tkp. ~ne legyetek
semmitekkel se«: se jó se rossz kedvvel); tilkiiatte yr'itttikö
kaéin nousemaan ne is próbáljatok fölkelni; kenenkaan nlike
mafta a nélkül hogy valaki latott (úgyhogy senki sem látott) ;
ei yhdellakaan ole niin hyvaa hevosta hLin minulla egyiknek
sincs oly jó lova, mint nekem van. - Gyakran, kivált tagadó
mondatokban, -7wan (.ka-ha??) helyett az egyszerü ·han (-'an)
járúl a névmási alakhoz (ha ez kéttagú és a, a végü): mitlian,
ketéiiln, missailn, minaan, koskaan, yhtalin stb.

§. 73. Szóhoz simuló c onj u n c t i ók (§. 33, A.).
a) -kin (-ki, -i) »is<: pl.minakin oUn siella én is voltam

ott; senkin téilulen azért is;' kO'l'keimmatkin vUO'l'et a legmaga.
sabb hegyek is; niinse on minU1ikin mielestéini úgy van az
én véleményem szerint is; ltihetin sanan ja isa tulikin izen
tem saz atya el is jött; toinen onyhtahY1)1i kuin toinenkiri
az egyik épen oly jó mint a másik [is]. - Ugyanezen ckin
vel alakúlt határozatlan névmások : §. 17, f. 4.

b) -ka, a tagadó és tiltó igéhez járuló (enka, etka,eika
stb., alakllstb.) kapcsoló conjunctio (»é8, s«): en nae, enka
kuule nem látok, se nem hallok; enka nae,enka kuule sem
látok, sem hallok; emme syö, emmeka juo nem eszünk se nem
iszunk j tule heti, alaka vitk,asÚle jöjj mindjárt, s, ne késedel
mezzél.

fi· 74. Példák némely különálló c o.nj u n cti ó k (§. 33, B.)
használatáról (fdleg azokról, a melyek használatköre a fent
adott magyar aequivalensekével nem teljesen megegyezd) :

1. ali (eUkka) és tai (taikka "V. tahi, tahikka) megvai
(» vagy c): pl. minun on jano eli minua janottaa szornjam van
vagy (avvagy: azaz, vagy más szóval mondva:) szomjazom II
isam: muuttaa HelsinkiÍlt taikka lahtee Ruotsiin atyám Helsing
forsba költözik vagy pedig elmegy Svédországba I taikka
mennaantaikkar'uvetaan työhön vagy menjünk vagy fogjunk
hozzá a munkához I joko poika tai (ta/kka) tytéi'l' saa talon.
vagy a fiú vagy pedig a ,leány kapja meg a házat " kuoleta
pahat himosi, taikka ne Sttrmaavat sinun nyomd el rossz'
vágyaidat, külömben azok ölnek meg tégedet I tuliko sa,de 'I
taikka lett·e esd? Dehogy I IItuletkQs kotia vaijaatkö8,kyllUjn '

haza jösSZ-El vagy maradsz a faluban? I hevosíako vai lehmia
ostelet lovakat veszel·e vagy teheneket? I olet7w 'lJasynyt, vai
mika sinua vai'vaa elfáradtál·e vagy mi a bajod? I kotoako
tulet vai kylasW hazulról jössz-e a vagy faluból? I tuletko vai etkös
jössz-e vagy nem? I vai niin vagy úgy? I nyt taytyy ruveta
työhön. Vai vielakö lienee liian varhaista? most hozzá kell
fogni a dologhoz. Vagy talán még nagyon korán volna?

2. ja és saka; meg seka •. atta: pL minél ja sina én
és te; na'in hevosia ja lehrnia láttam lovakat és teheneket I isa
tulee ja poika menee az atya jön s a fiú megyen i sina itket
ja mina nauran te sírsz s én nevetek II Matti oli hiukan p1:'
tempi veljea7!sa seka viikevampl: M. volt valamicskével hosszabb
a testvérénél meg erősebb [is] Ifiiti kehraa seka laulaa lap
sellensa az anya fon s egyszersmind dalol a gyermekének I
isanta toimitti heille ruuan seka vuoteen a gazda adatott nekik
ételt és ágyat Isiella ostetaan paljon seka maksetaan hyvin
ott sokat vesznek meg jól fizetnek II mina olen myynyt seka
ütloni etta Íl,taimen omaisuuteni eladtam mind a házamat,
mind ingó birtokomat I seka kU1Llin ettéi na'in mind hallottam,
mind láttam (hallottam is, láttam is).

3. atta és jotta (»hogy, dass«): pl. naen kyllli, etta olet
pahoillasi 'látom bizony, hogy rossz kedvben vagy I se on
hyva, etta tulit jó, hogy jöttél I hel'ra kaski samoa, ett'ei han
nyt saata tulla az úr azt üzente, hogy d most nem jöhet II moni
hyörii pyö'l'ii paivakaudet, etta (v. jotta) saisi ihmisilta kl:i
toksen sokan sürögnek.forognak napokon át, hogy az emberek
től dicséretet nyerjenek I cliii laulaa, jotta lapsi .nukkuisi az
anya dalol, hogy a gyermek elaludjék I jott'ei t07'kku taaskin
valtaa saisi, rupesi poika laulamaan hogy a szunnyadás megint
er<'lt ne vegyen rajta, kezdett a fiú dalolni II han oli sairas,
ett/ei kyennyt työhönő beteg volt, úgy hogy nem volt képes
munkára I mies juopui, ;"otta Zankesiselallensa az ember le
részegedett, úgy hogya hátára esett I sina olet niin köyha,
etta sinun tliytyy toisilta pyytaa apua oly szegény vagy, hogy
másoktól kell segítséget kérned.

4:. JOB meg alla v..jolla (eW, jolZ') és kun (kuin) : pl.jos
sina jatat minun avuttomaksi, niin menetan itseni ha. engem
segítség nélkül hagysz, elvesztem magamat I jos eléimaa rakas
tat, niin ala tuhlaa aikaa ha az életet szereted, ne pazarold
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al' időt , Jos lmllu taitaisi vaiti olla, niin uSéin viisaana
pidettaisiin ha a bolond hallgatni tudna, sokszor bölcsnek
tartanák , jos et anna suosiolla,niin otamme vakisin ha nem
adod jó szerivel, elveszszitk erőszakkal" elret Uoll'et) sina
mhaa saa, niin saat Jotakin parempaa ha nem kapsz pénzt,
kapsz valami jobbat' ell'ette (Joll'ette) ota pahaksi, niin luu
len . • ha nem veszitek rossz néven, úgy azt vélem .. " kun
sen tehned, sctat palkan mielUlsi myöten ha ezt megteszed,
kapsz jutalmat kívánságod szerint' kuin olisit nahnyt enem
man, sina et puhuisi niin ha többet láttál volna, nem beszéll.
nél.így , kun (kuin) työ loppuu, loppuu leipakin ha (a mint)
a munkának vége szakad, a. kenyérnek is vége van.

5. kuin és kun: pl. laki on niin k~bin luetaan a törvény
úgy van, a mint olvassák , miJ1un kavi samoin kuin sinun oli
kaynyt én épenúgy jártam, m:int te jártál volt' han p~bhu~b
kiivaammin, kU1:n asia vaatii hevesebben beszéll mintsem., ,.
(hogysem) a dolog kivánja I ei hanen edessaan ollut m~buta

kuin avara lumi-meri nem volt előtte más, mint egy rengeteg
hótenger " sen sijrban kuin (kun) mina olen saanut nahda a
helyett hogy én láthattam (mig én o . Iáthattam).; sm' aikaa
kuin (lcun) . . az alatt hogy . . ; siita kuin (k~bn) saivat olla
yh~essr.razért hogy együtt lehettek; doka kerta, kuin (kun)
tul~, valahányszor (mindenikszer hogy) jött" kun (kuin) rik.
kaat riitelevat, silloin köyha rauhaa saapi midőn (ha) a gazda
~ok veszekednek, akkor a szegényember békét kap 'kun
~Zta ...tulee, liihtee koko luonto levolle midőn. az este jön, az
egész természet nyugalomra megyen" heti kunkevat tulee . .
mihelyt (mindjárt· hogy) a tavasz jön I miés kun kiven pudotti
síita tuli kolmas lepayspaikka kokolla (fent 101. 1.) " kun (kuin)
asia .niin on, .. minthogy a dolog úgy van I kun (kuin) mökki
palot köyhalta miehelta, taytyi hanen. o mivelhogy a szegény
embernek elégett a kunyhója, kellett neki .. 'kuin alkorania
eí saa lukea m~tuten kuin sen alkuperaísella kieZellaminthogy
a kóránt nem szabad másképen olvasni, mint az eredeti nyel
v~~ l.! tule~ k~tn tule.l1k~n eljövök minden bizonynyal (tkp.
eljövok, mmthogy el IS Jövök) , han myönsi kuin myönsikin
ett~. . ő csakugyan megengedte, hogy . . I no, mene poika~
sent kun menet, ota talosta evasta no, már csak menj, kedves
:fiam, végy a házból útravalót,stb.

Jegyzet. Látni való, hogy az irodalmi nyelv még ingadozó a kui,..,
és kun alakok használatára nézve.

Jegyzet. A k1tin, mely tkp. relativ módadverbium, gyakran >80

milyen«-féle l'elativ névmás helyett áll; minii annoin 8inulle 8emmoi8en
kirjan, kuin hiinellekkh~ adtam neked olyan klinyvet. mint a milyent
neki is [adtam] laemmoinen talo kuin 1í~inulla on olyan ház, a milyen
nekem van I 8emmoisen, ?niehen toimi; kuin 8ina olet olyan ember munkája,
mint a milyen te vagy I hiin joutui yhtiiliii8een tila.an, lwin 8iniilcin li
ugyanoly helyzetbe jutott, mint a milyenbe te lS.

6. niin - következtető utómondat bevezetésére, kivált
föltétes vagy okhatározó mondat után: pl. kului muntama
viikko, niÍ1~ tuli isantéi kotia elmúlt néhány hét, hát a gazda
haza jött , an~as isa tulee kotia, niin saat nakda, kuinka
sinun kay (§, 63, bo) , ei ailw,akaan, niin kuoli isa nem soká
(tkp. nem [mult v. telt bele sok] id<'> sem) meghalt az atya
II ;'os o .. , niin (lásd a példiikl.ít Jos alatt) II kun oli talvinen
aika ja tiet ;'aúet ;'a koZeat, niin putosi hevosen ;'alasta kenka
minthogy téli '. idő volt s az útak jegesek és rögösek voltak,
[tehát] leesett a ló lábáról a patkó.

7. saatikka: pl. tanssi vanhat ukotkin, saatikka sitten
nuoret Ja Jaloiltaannopsemmat tánczoltak az öreg emherek
is, hát még (v. annyival 'inkább) aztán a :fiatalok és serényebb
lábuak Iei mieskiian, saatikka lapsi, sita kiveti rwsta. egyemher
sem, nem hogy (v. még kevésbé) egy gyermek, emelj alOt a követ.

§. 75. Jelző és határozó-féle· alárendelt mondatok heve
zetésére a :finn nyelvben épen úgy szolgálnak a r e l a t i v
n é v m á s o k, mint a magyarban is (vagy más nyelvben, mely
relativ névmással él). Egy kis eltérés abban van, hogy a
relativ módadverbium kuin ~mint« némely esetben az ~a

milyene helyett áll: §. 74, 5., jegyzet. - Ezenkivül meg kell
jegyezni, hogya Jo (Joka) relativ névmás, úgy mint a magyar
ban az ~a mic, esetleg egész mondat tartalmára vonatko
zik, még pedig ugy is fordul elé, hogya magyarban helyette
mutató névmást és kapcsoló (~ése) mondatkötőt kell használni:
pl. kaikkein ;'okien Ja kanavain ;'aitataidettiin hevosiZla kul·
kea, Joka siellti ylen hafvoin tapahtuu valamennyi folyó és
csatorna jegén lovakkaljárhattak, a m i ott igen ritkán törté·
nik , Meidan Herramme tuU havaitsemaan, etta toisetkín koZme
kenkali olivat huonoJa, jonka vuoksi leikkasi ne kolme jalkaa
hevoseZta Ja toimitti niihinkin uudet kengat, jonka ;,alkeen.
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sovitti taas hevosen jalat paikoillensa a mi Urunk észrevette,
hogy a többi három patkó is rosSz volt, 's e z é r t elvágta a
lónak azt a három lábát s szerzett azokra is új patkókat, s
a z u t á n megint helyUkre illesztette a lónak lábait I silloin
otti pullonsa ja ryyppasi .. , }osta hyppasz' }o hevoiselleen sel
kaan akkor vette a palaczkját s húzott egyet belőle . . , s
a z t á n már fölugrott a lova hátára I Voguuli sytyttaa useasti
senkaltaiset paikat tuleen, josta ne monet metsavalkeat ovat
selitettavlit a vogul ember gyakran az efféle helyeket meg
gyújtja, a m i bő l azt a sok erdőégést kell m~gyarázni.

Jegyzet. A relativ névmás és a főmondatbeh mu.tató névmás
correlatiojának esetei közül megjegyzendő a comp~ratlvus-határozó

71titü (v. 7cuta, v. jota) .•. sitii = .mennél. .. anuál. (§. as, f.) : pl. mitli pi1cem·
min työsi pliiiüit, sitii pa'l'empi mennél hamarább a dolgodat elvégzed,
annál jobb. .

Jegyzet. .A relativ hévmást kisérő hyvansU, v. tahlLnsa (tahtonsa)
v. iktlna, ikina (ikU,nilnsil - illetöleg a mondataianynyal eg~ez? s~emély

raggal : ikilnilni stb.) a vonatkozás á l t a l á n o s í t á s á t feJeZI kl (.akár
-ki -mi. stb.): pl. hiln aína ilZysi kunnon, oUpa se mínkil-Zaatuinen hy
VU,I:sil Ő mindig észrevette a derékséget, akármilyen-nemű is volt I tuZ·
kool} mitii. tahtottsa (v. hyvii.nsii.) akármi jöjjön Iota naista 7cumpi tahansa
vedd azok közül akármelyiket II joka 'ilcii,nitnsli tahtoo autuaaksi tuUa
valaki (wer immer) üdvözűlni akar I kussa íkanlini oZen akárhol vagyok
I miUoin ikina kirkon7ceUot .oivat, siUoin ajattelen 1cuoUutta ystavailní bár
mikor harangoznak,akkor :meghalt barátomra gondolok.

Szintén á l t a l á n o s í t' o t t vonatkozást nyer a relativ névmás,
a .mely két·azonos mondat közül a másodikat bevezeti: pl. teki isll, mi/a
teki, poi1ca heti hilntii. jilljitteli akármit tett (v. tehetett) az atya, a fiú
mindjárt utánozta ,őt (der vater mochte tun, was er wol1te, ...) I sanoi
opettaja, mitű sanai, oppilas ei parantanut tapojansa akármit mondott a .
tanító, a tanítvány nem jobbította szokásait.

§. 76. Két azont15vil., de külömb15ző ragú határo
z a tI a n n é v m á s-alak, melyek utóbbikához a ekin szócska
járlílt (pl. mika missakin, kulloin kullakin, ;'os ;'onnekin stb.)
- két ellentétes határoiatIan és mutató n é v m á s-P á r nak
értelmével bir (pl. ~egyik itt ....másik otte): vz'eraitC1J tuli
kuka kustakin (v. mikéi mistakin) vendégek jöttek, egyik innen
másik onnan (v. ki innen ki onnan) Ilah}ojaannetiin, mika
millekkin ajándékok adattak, kinek ez kinek az I han kokoeti
rahoja. milloin milléikin keinolla ő gyil.jtött pénzt majd ilyen
majd olya;o. m6don I kayda huppuroi sinne tanne, jos Jonnekin
találomra ide-oda járt; majd erre m~tjd arra.

OLVA.Sl\fÁNYOI{.

Kettu ja kalastaja.

Olipa kerran ukko, Hlin sai erlilinli talvi-paivlina niin
paljon kaloja, kuin mahtui hlinen laituriinsa. Hyvin iloisena
llihti han kotiinsa, ajaen isoa kuormaansa. Siina lauleli hll.n
ilomielin. Mutta .miklihlin tuo on, joka makaa tuol1a keskella
tieta? Kuollut kettupa se on. Taman piti ukko hyvitna saa.
Hina. Kaunis turkkisi, kettu kulta, sattuikin minulle hyvltltn
tarpeesen. Nostipa ukko ketun taka-puolelle kuormansa paalle.
Mutta itse istui han etu-puolelle. - Eipa se ilkea1uoninen
kettu ollutkaan oikei'n kuolleena. Oli vaan niin olevinaan I).
Hitn tiesi kylla, miksika han nHn oli. Ukon havaitsem~ttta

nakkeli han kuormasta kaikki kalat tielle. Sittehypplisi han
itse pois re'esta. Rupesipaheti kokoamaan ka10ja tieita ; muu
tamat saasti han, toiset söi hUn suuhunsa. Niin hyvlia atriaa
ei hll.n ol1ut saanut kaukaan aikaan 2). - Ukko, joka ajeli
iloillena eteen-pain,ei havainntit tlitlt ollen~aan. Viimein tuU .
han kotiin kuormiheen. Vaimo tnli hanta vastaan. Missu olet
viipynyt. niin kau'an, ukkoni. Alii ole millasikaan 3); akkani r
nyt pidetll.ankin J) iaot pidot. Laita pata tulelle ; minulla on reki
tfiynna kaloja. Niinkö, úkkoseni? Se on tietty 5). Minulla on
viela llitte komea" kettu, Jonka löysin tielta kuolleena. - Akka
tuli re'elle.Voi kuinnarraat, ukkoseni l Eihltn tltssa ole yhtaan
kalaá ;. vfellt vlihemmin tassli on kettua.. Ukkoa hyvi:q havetti 6).
Nlien sen kylla; akkaseni;. kavala kettu on tehnyt minuIle
aika kolttosen.

.1.) LáBd. §. 66, 8. - ') §. 61, f. - ') ei ole millúnsitkiliin nem
gondol vele, föl Bem veBzi ll. dol~ot - ') §. 61. - I) tietty e h. tiedetty

(tietii-) i - ~) i~ GO.



Mies sanoi toise11e, jaka suuresti kehui oppianBa: joe
mina tietaisin kaikki, mita et sina viela tieda, niin oliBin
oppinein mieB koko maan piiriBsa. .

Talonpoika löi lapio11a naapurinsa koiran kuolijaksi,jonka l
)

tahden han joutui oikeuteen. »Mita varten olet sina naapurisi
koiran lapiolla tappanut?« kysyi tuomari. »Se puri minua,c
vastasi talonpoika. »Miksi et sina tuota varrella rangaisnut?c
Banoi tuomal'i. »Eipa hankaan minua hannallansa pUl'rutc, oli
vastauB.

Asian-ajaja, joka ihmisten riidellessa 2) oli rikastunut, teki
testamentin ja lahjoitti kaiken omaisuutensa hu11uille, mai
niten: »hu11uilta mina Ben saanutkin olen.c

Arka·luontoinen herra kaupnngissa sai haavan sormeensa.
ja antoi sum'ella kiiree11a kutsua laakarin verta sulkemaan.
Laakari tnli ja, nahtyansa pienen haavan, lahetti kutsujan
samalla kiiree11a apteekista laakitystlt tuoxp.aan. Tamltn tahden
kysyi haavoitettu: »onko haava aivan vaarallinen?c "Ei suin
kaanc, vastasi IltlLkari; "vaan JOB ei joutua tehda, niin Be
paranee laakityksetta. c

Varkaan yölllt tultua S) köyhan miehen majaan ja nurkiBBa
etsien ,jotakin saadaksensa, mainitsi köyha yuoteeIta: »mitas,
veikkonen, sie11a' pimeaBsaturhaa etsit, kUBBa en mina pai
va11ltkai:Ln mital:in Iöydi:L lc

Helpompi asia. Joku valitti, etta eras hanen ystl:l.vanBa
ei tuonut hltnelta lainaksi otettuja kirjoja takaisin. - »Sekö
kummac, selitti veitikka; »onhan paljon heIpompi asia pitltii.
"ltse11een ki1jat 4) kuin niiden sisltllys.'I:

Kohtelias kaiku. Muutamassa seurassa kehui eras herra
kaiktla syntymapaikassaan, joka muka 6, 7 kértaa toisti mitii.
huudettiin. »Ei se mital:inc, kerskasi toinen, »mutta minunpa.
kotipaikallani on vasta oivallinen kaiku ; se, nii.et, kun: sille
huutaa 5): »Mita kuuIuu?c kohta vastaa: »FaIjon kiitoksia, ei
mitiÜLn liikaa lc

8e onnistui. Palvelijan Iuoksi, JOKa talon ulko-oven edessa
ha~jaeIi isii.ntansii. nuttua, tuli vieras, antoi hiinellekirjeen ja

l) §. 75. - 2) §. 68, h. - S) §. 66, h. - 4) §. 38, c. -,-. l)§. 61, jegyzet.

kiiski kiireesti vieda herralle. Tama, saatuaan 6) kirjeen kiiteensa,
avasi sen ja naki siina ainoasti sanat: »Jos onnistuu, niin on
hyvll.; jos ei onnistu, niin mitl:ts siita?" - »Jaakko, kutsup
pas kirjeentuoja 7) sisltiLn.« - Jaakko meni ulos ja tuli kohta
takaisin. »Kyllii.pa se onnistuic, sanoi han, »silla se IUl'jus
poissa-011essani vei teidan nuttunne Ic

Vanhaa viiniii. »Tait S) se on oikein aika viinialc sanoi
muuan kerskailij~t, taljotessaan vieraillensa yhta pu11oa. »Se
on oikein el1:tma-juomaa, joka voi ihmisen ikl:tlt pidentltii.!
Se on saatu luostarin kellarista, jossa jo on seisonut puIlossa
200 vuotta l" - »Kylll:ihan mar se nakyy ikaa pidentavan 9)",
muistutti muuan pilkka-kirves, »koska tuossa pullossa yksi
karpanenkin, joka 200 vuotta takaperin siihen suljettiin, viel1:t
kiivelee aivan pirtell.sti.«

Kiiskettya työta. Kolme aviomiesta, juotuaan ravintolassa
vlihll.n liiemmliltiL 10), tekivll.t poisIahtiessltltn semmoisen pMtök.
sen, ettll. he kotia tuItuansa ehdottomasti tekevat kaiken, minkit
muijat kaskevat. Joka ei voi tayttaaeukkonsa kaskya, laitta
koon nUn ja niin monta putelia pöytaan. Toistensa reheUisyy
desta he olivat vakuutetut. - Huomenna he tulivat jalleen
yhteen, ja nyt kukin tilill. antamaan 11) töistansa. Ensimmainen
kertoi: »I1laUa kotia tu11essani satuin, kumma kylllt, kompas
tumaan taikina-altaasen. Muija tuiskasi tuohon : :»meue nyt
suin pain 12) altaasen, juopporalli. c Mina tottelin, niikuin puhe
oH, mutta onneksi ei ollnt sielIa taikinaa hin vll.han pohjalla
vaan. Tukka kumminkin kavi takkuihin 18).« - Toinen jutteli :
»Satuin minakin) ihmeellistii ky11a, pitaneeksi 14) vahan jyrylt
kotia tuIlessani, ja kuulin eukon aljasevan : :»Sll.rje nyt se Iasi
kaappi, mokoma.« Yks·kaks oli lasi-kaappi sirpaleina." -- Kol
mas vaikeroi: "Hiljaa minlt tavallisesti kotia yöllii. tulen,
mutta miten lie 15) oUut eilen, niin luiskahti jaIkaja mina menin
'VahlLn kellelleni. Muija tuohon : »taita nyt niskasi samalla,
juomari.« ~No, no, mammaseni, ei viela kiirettit 16), arvelin ja
niinkuin naette, en ole lupaustani tayttiinyt.c

Nyt vasta kysyttiin. Nuori tyttö oli vihittltvlt yhteen van
han ukon kanssa. Koska pappi tavallisuuden mukaan kysyi:
') §. 66. h. - ') §. 38, c. - 8) tM e h. tamU: »tüii. (viini), S6 (ln .•. C 

iD) §.65, végén; - ~O) §. 19, h, 5. - ~') §. 69, e, 2. jegyzet. - 12) tkp.
szájjal-fejjel, t. i. esve, = hanyatt-homlok. - ") §. 48, b. - 1<) §. 44,a, 2. jegyzet. _ ~5) Ue e h. líenee. - 18) hozzáp6tland6: ole.
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tahtoiko 17) han ottaa lasna-olevan miehen avioksensa, vastasi
morsian: »Enpa huoli, enka tarvitse, vaan te olette ensimai·
nen, joka sita minulta on kysynyt.«

Elatuskeino. Ylioppilaan,jolta 18) rahat olivatmuihin tarpei
sin kuluneet, taytyi pantata lain·opilliset kirjansa, saadakseen
ruokaa. Samana paiv11na, kun h11n khjoitti is11Ueen, .pyyt11en
rahaa lisaan, saattoi han siis aivan valhettelematta kehua, etta jo
alkoi lain-opillisten kiljainsa kautta saadajokap11ivaisenleipans11.

Erehdys. Kaksi herraa istui vierekkain rautatie-vaunussa
ja toinen, lmn ei löytanyt nena-liinaansa, rupesi kohta syytta
maan toista sen ottamisesta. Tarkemmin katsottuaan löysi
han kuitellkin liinansa lattialta 19) ja pyysi anteeksi. »Ei se tee
mitaan«, sanoi toinen, »se oli vaan molemmin puolin pieni
erehdys; te luulitte minua varkaaksi ja mina teita sivisty
neeksi mieheksi.«

Rakasta viha-miehiasi! Pappi: »Palo-viina on sinun pahin
vihamiehesi, Pekka!« Pekka: »KyUa,herra pastori, ja sanoohan
raamattu, etta meidan tulee 20) ra.kastaa vihamiehiamme!« 
Pappi: »Aivan oikein, mutta ei se miSSaall kaske, etta ne
tulee niella suuhunsa.«

Varas, joka oli varastanut hevosen, julistettiin vapaaksi,
kun han toi oikeuteen todistajan, joka vannoi, etta hanella
oli tama hevonen ollut jovarsasta asti 21). Vahan myöhemmin
haastettiin sama mics oikeuteen pyssy-varkaudesta. Silloin as
tui sama todistaja esiin vakuuttaen, eWt h~LneUa oli oUut tama
pyssy jo pistolista asti.

»Matti, itlli. unhota herattaa :niinua huomen·aamuna kcllo
kuus 22),« sanoi eras upseeri palvelijalleen. »Olkaa huoleti herra
luutnantti, kyllli. herat!Ln. Vaan jos unhottaisin, olkaa hyva ja
soittakaa vaan«, vastasi Matti.

Nuori sota-mies oli maaratty vartioimaan kanuunaa, mutta
kun aika tuli siina pitkaksi, laksi han matkoihinsa. So.
ta-oikeudessa, johoil hanet vedettiin, antoi han seuraavall se
lityksen: »Eipa olisi ketMll hyödyttanyt, vaikka olisin sieUa
seisonut; silla yksi mies ei voi kuljettaa kanuullaa mihinkaan
ja useampia vastaan en mina taas olisi voinut mitaan. Sen
tli.hdell laksin minli. pois.«

'ry §. 63, a. - 18) §. 52, b. - ") §. 56, b. - '0) §. 67. d. _ ") §. 19,
Q. - ") kuns e h. kl11lsi.

1Iuutamassa seurassa oli maalta tullut hiljainen, vahan
yksinkertaisen naköinen pappi. Apteekkari, joka oli olevinansa
sukkela, tahtoi tehdli. pilaa h~inesta ja kysyi siis haneItii:
»Sallokaas 23), herra pastori, mista se tuli etta patriarkat ennen
aikaan 21) tulivat niill ihmeell vanhoiksi? - »Taisi olla syynli.«,
vastasi pappi, »ett'ei silloin viela oUut apteekkia 1«

Samalla mitalla. Talollpoika toi kaupullkiin voita eraal
le kauppiaal1e. Tam1.i punnitsi voin ja havaitsi, etta joka leivis
kast1.i puuttui pari naulaa. »Kas kummaa!« ihmetteli talon·
lJoika, »ja olinhall mina toki punninnut voin, minulla kun ei
puntaria ole, teilt1.i ostetun leivisk1.iisen kahvi-sakin avulla.«

Vahva-lupauksinen. »Te 1'ikoitte lupauksenne«, moitti
e1'as herra kerran toista. - »Alkaa olko siita millannekli.an«,
vastasi toinen, »kylla teen toisen yhta 25) hyvan.«

Ilman apua. Muija tuIi papin luoksi ilmoittamaan mie
hensa kuolemaa. »Voi, pastorí kulta, tata Ollnettomllutta!«
voivotti muija. »Sepa sangen ikavata kuuUa«, lausui pappi.
»Oliko vainajalla laakarin apua?« - »Ei ol1ut, pastori kulta;
mieheni kuoli aivan itsestansa«, vastasi llluija.

Omant~tnnon mitta. Tuomari, joUa ei oUut partaa ja
joka ei muissakaan karsinyt tata miehuudcn merkki1.i, lausui
kerran syytetylle, joUa sattui olemaan tuuheat poskiparrat:
»Omatuntosi on luultavasti yhta valja lmin poskiparÚtsi ovat
tuuheat.« - »Jos parta«, vastasi tlima) »on omantunnon mit
tana, ei teilla ole sita laisinkaan.

Kohteliais~Lutta. Varkaan 26) onnistui kerran saada kauppa
puodista siepatuksi kymmenen naulall pussi kahvia. Juuri
kun han oli menemaisillaan puodista uIos, tuIi hanta vastaan
ovessa puodin omistaja, joka Iuuli varkaan ostaneen 27) jotakin
ja lausui sen vuoksi kohteliaasti: »K1iykaa toki toistenkill,
kun j otakin ta1'vitsette.«

Vasenkéltinen. Kerran oikelldessa laski eras vie1'asmies,
kun hanen piti tehda todistajanvalaa, vasemman kaden 1'aama·
tu1Ie oikean asemesta. »Panc oikea k1.itesi«, muistutti tuomari.
»Antakaa anteeksi, ko1'kea oikeus«, vastasi todistaja, »mutta
mina olen vasenklttinen.«

") sarwkaa-s, nyomatékosító s-vel (§. 72, 2.) - 24) §. 51, f. 
25) §. 38, f. - 26) §. 37, c. és 67, d. - 21) §. 65.
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,
') Az egy toise .másik«, a mondat-alanynak "megfelelő birtokos

személyragggal, kifejezi az »egymás (einander)«-t, pl. rakastalnme toisi
amme szeretjük egymást. - ') mita-hiin §. 72, 2. ') §. 54, f. 
') §. 65,. végén. - ') §. 59.

Olin kerran huutokaupassa, jossa myötiin erlULn tuttavan
herran taloutta. Muutamissa hetkisslt 'oli kaikki se ylpelt talous
hajoitettu satoihin eri kltsiin. Kullat ja hopeat, sametilla kate
tut sohvat ja tuolit, seinilllt rippuneet kuvat ja lattian kirjavat
peitteet, j otka ennen olivat ystltvyydelllt katselleet toisiansa t)
sen vainajan herran komeissa huoneissa, olivat revityt eriIleen
ilman armotta. Ne eivltt itse virkkaneet, taikka mina en kuul
lut niiden virkkavan mitaan. Herran leski ja lapset olivat
ainoat, jotka itku-silmin sita katselivat ja jattivat hyvltsti
jokaiselIe eri kappaleelle.

Mitahan 2) sanoisivat nuo kapineet, jos ne voisivat pu
hella? arvelin mina. Ja eivlttkö ne todellakin mitl:t puhele,
vaikk5. niiden puhetta ei kuulla? Tuossa oli viela vanha kansi,
taynna lmllattuja virkanappia vainajan virkatakista. Minusta
tuntui, kuin ne voisivat puhella, niin jarjelliselta ne nayttivltt B).
Niista par'aikaa kaksi oli seisattunut vastakkain, ja ne nayt
tivat 4) nyt katsovan toinen toisensa silmiin. Toinen oli viela
kirkas ja kullattu, vaan toinen kulunut ja tumma. Niiden
késkuus nlLytti aivan selIaiselta lmin ylpean esimiehen ja talon
pojan. Mika ylpea katsanto oli tuolIa ki1'kkaaIla napiIla, lmin
se katsoa tuijotti 5) yli olkansa vieressl:tl:tn seisovan silmiin!
Todella kuulinkin pian seuraavan puheen.

•\Toit sina seisoa vithltn etempanl:t«, sanoi se kirkas nappi.
.Tiedatkö, mika sina olet ja missa sinulla on paikka?«

.Mika mina sitten olen?« sanoi se tumma nappi; :.eikö
tassa ole toinen yhta hyva kuin toinenkin?«

»Mitakaikkia sina tohdit! Eikö sinulla ole hapya? Tie
dlttkö sina, kelle niin puhut?«

»Kellenkö? Enkö mina ole sellaisia herroja nlthnyt! Ja
onko nykyaikana enl:ta niin suurta eroitusta kansanluok~ain

vltlilllL? Eikö kaikki ala tulla yhdenvertaiseksi?<:

Kliun tarinoita.
Johdatus.

Yhtena iltana sattui kitteeni Tanskan sulosuisen tarinoit
sijan, Ande1'sen'in, kirja :. Billerbog uden billeder <l). Mit 2)
ihastuin jo ensi-sivuihin ja mitit edemma 3) paltsin, sita enem-

0) §. 72, 1, a. ') §. 57, b, 5. - 8) ette[n] és -pa,
1) »Képeakönyv képek nélküle. - ') má e h. minii. - ') §. 19, b, 1.

149Kaksi nappia.

:tSinakinkö' ehka yhdenvertaiseksi? Huuti! Jos se ei
olisi t1tllaisessa tilassa, niin - 1\1utta mita sin1t ymmitrrat? <:

.Mina ymmitrran sen, etta tallaisessa tiIassa toinen on
yhta hyvit kuin toinenkin. Miti!. parempi te nyt olette?

.Mitakö 6) parempi? Kuin olisit nithnyt vahan enemm1tn,
sina et puhuisi niin. Sina ymmartaisit, missa seuroissa mina
olen elltnyt, ja missa sina. Sina olet ikasi istunut herran se1
jan takana, etka tiedit mitaan, sen sijaan kuin minit olen aina
etunappina saanut nlthda kaiken sen kunnian, jaka herralle
tuli elin-aikanaan. Mitl:t sina tiesit kaikista pidoista, joita
her1'a piti korkeilIe vieraillensa? NlL'itkö sina, miten kaikki
joivat herran kunniaksi, ja kuulitko sina ne koreat puheet,
joilla he1'1'aa ylistettiin ja kiitettiin sita loilltoa, jonka h1tn
1evitti ymparilleen? Luitko sina ne sampanilasit, jotka juotiin,
niin etta se ankara juoma valui pitkin 7) minun kirkasta naa
maani? Ja na'itkö sina, miten kaikki ihmiset olivat ihastu
neet siita, etta herra oli iloisin isanta talossaan, jossa jokai
sella oli hauska viipya ja nautita ? Mina arvaan kylla, kuinka
kaikki nyt itkevat ja valittavat hanen kuolemaansa.<

.Antakaa anteeksi, hyva herra etunappi I Paljon te olette
kylla nahneet, mutta ettenpa 8) nahneet sita, jonka mina na'in
samaan aikaan. Mina, joka olin herran seljan takana, mina
na/in aina toista lmin te hanen edessaltn. Ne samat herrat,
.ne samat ihmiset, jotka hanta silmain edessa ylistivat, neirvis
telivat hltnelle seljltn takana, ne pilkkasivat ja nauroivat hanta
ja sopottivat toisillensa, sanoen: »túota on aika narri. Sillit,
jonka han naissa juomissa ja ruuissa havittaa, han voisi kas
vattaa lapsiansa, jotka aikanaan kunnioittaisivat hanen muisto
ansa ja tulisivat kunnon ihmisiksi ja isanmaan kunniaksi.<

(Hannikainen).

Olvasmányok.
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') = kuin; - 6) §. 56, f.

roan se minua miellytti. Jo oli myöhaan kunkirjan sain loppu
hun. - Mutta en viela ma'ata pannut; kauan istuin viela
ikkunan edessa, muistossa uudestaan ihaellen noita utuisia,
puolih!imaritisia piirroksia, jotka hiLamöittavat kuni 4) ihana
seutu kuutamossa, puoleksivalaistuna, puoleksi pimeydeu
peitossa. Mita ei selita silma, sita mieli kuvaelee, ehka paljon
kauniimmaksi, viehattavammaksi kuin todella onkaan.

Nain istuessani juohtui minulle mielehen, etta kumma
han se on, kun ei meiIla kuu kellenkiutn ole ruvennut tari·
noimaan nali:.emiansa. - Kumottaahan meilla sama kuu kun
Tanskassakin! - Lieneekö nailla poloisiIlaPohjanmailla pak.
kanen hltnelta suun hyytanyt kiinnI? Vai onkos kuu siita
a'issaan, kun kesan kaullehimpana ollessa, ei auringon valolta
paase ensinkiUin nakyviin? ~ Vai pitalleekö hankin Suomen
kielil'aukkaa niin halpana, ettei siHa huoli huuliaan pilata?

Naisslt miettein 5) kohotin silmani taivaaIle, johon kun
paraillaan oli nonssut. En tieda, lieneekö oUut mielihairaus
vai totta, - vaan minusta oli ikMn kuin olisi kuu nyykayt
tltnyt. paittaan minulle ja samassa vieno Mni kuiskahtanut
kOl'viini: »Nuol'ukainen! Kerkelit olette aiM te ihmiset muitá
moittimaan, kun itse olette syypMt. En ole ma pakkasesta
mykka, eiklt kateudesta aaneti. Ja ihan olet vaal'assa, kun
minun luulet kieltanne. halveksivall. Tieda, etta mina maan
kiertelija, joka kaikki maat ja mantereet olen nahnyt ja kuul
lut kaikkein kansojen mUl'teita, tuskin tunnen yhtakaan 'sen
vertaista rikkaudessa ja suloisuudessa. Josko sen onkin kau
an taytynyt korvissa kuhnusteUa kaukana mahtavien saleis
ta ja oppineiden kammareista, niin muista, etta kultakin ai
koja venyy maan mustassapovessa ennenkuin ilmi saate
taan ihmisten ihanteheksi. - Teissa itsissa vaan on syy, jos
ei se viela vakikoskena kohise ja lempilauluna helise! 
Teissa on syy, jos ei maailma viela tieda, mita Suomennie
mella on ihanaa, on suloista ja jaloa. Teilla on karvat ja ette
kuule, teilla on silmat ja ette nae, teilla on aani ja ette laula!«

Niiin lausui kuu innoissaaJi ja peittaysi sitten pilven taa.
Mutta seuraavana iltana, kun nakiharrasta haluani hanen
tarinoitansa kuulemaan, se leppyi, ja on siita paivin usein

Ensi1niiinen ilia.

llHKUUll tarilloita.

kaynyt minulle juttelemassa, mita retkillansa on nahnyt, mil
loin asköisia tapauksia, milloin muistelmia muinaisista, jo kau
an unhotetuista ajoista. Mitü Inm km'too, sen pauen papel'ille.
Kuun omia sanoja en kerkiakiian tarkalleen panna; kyhaanpa,
ruiten paraiten muistan ja osaan. Mutta jos ei lukija talla ta
voin saakaan naitii kel'tomuksia niia viehiittavassiL muodossa
kuin ne kuun omasta suuata kuuluvat, niin se kuitenkin on
lohdutuksenani, eWi ~kun ei muut !ihavat laula, minii laulall
laiha lapsi.« Tulkoon toinen tarkempi korva ja suloisempi
kieli l Kylla kuulla on tarinoita, kun vaan olis 6) kuuntelijoita.

.) _ olisi; - ') = .menneenU (menny t). - ') sil e h. ,ina.

Sovittuaan minun kanssain alkoi kuu tarinoida : Mennit 7)
yönii Iuikertelin aitrettöman valtameren ylitse; aalloilla keik
Imi yleten aleten sumi laiva. Se p/jyhkeili valkeissa pmjeis
saan ja iloisesti liehui lippu maston huipussa. Kansi oli taynna
ihmisiii: vanhoja, nuoria, miehia, naisia; kaikkien silmisUL
loisti iloa ja toivoa. - Erillaitn muista seisoivat nuorukainen ja
neitonen kasi kadessa; nuorukainen painoi palavan suukkosen
armahansa huulille ja lausui : »Huomenna olemme Amerikassa !
Siella saamme rauhassa elaii: siella ei meita tunne kukaan. Mina
olen k/jyhan miehen poika, sina mahtavan kreivin tytar; vaan
siellii me vaan olemme mies ja vaimo. JumaIa tulee siunaamaan
katemme ty/jtii !« - Toisessa paikassa istui vaimo, polvillaan pieni
lansi i kaksi suurempaa seisai vieressii. Vahan matkaa siita istui
hopeatukka vanhus; hanen edessit vereva mies. Mies virkkoi :
»Huomenna olemme Amedkassa, huomenna onnemme perillit !
Siella on ty/jlla palkkansa; siella saattaa köyhiikin e1aa, kun
vaan on ahkera. Voi niitlL onnen paivia!« Vaimo nosti veti
set silmiinsa luoitamuksella haneen, joka niin puhui; lapset
karskuttivat kovaa leipakannikkataan toisillensa kuiskuttaen:
»huomenna saamme vehniiista.« Ja ukko pani katensa ristiin
sanoen: »Amen, suokoon meille Jumala sieUaparempaa onneate:

Aivan kokkapuun nenahiin oli kiivennyt yksi nuorukai·
nen ja katseli sieita lanteen 'pain, eiköhan jo ruvenne naky
maiin mannerta. - "Huomenna. olemme Amerikassa Ic huusi
han riemuiten. )Terve, tuhannen terve saS) vapauden kultai·

Olva,smányok.150
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nen koti !Toista on sieIlli ehili kuin vanhassa, ellihtlineessli
Europassa; sielIa saa kenenkli~n estamattli ~ay:t~~ vo.imiaan
ihmisveljien hyvaksi! Sielllt el .sanota. kapmOlt.slJ.~ksl, .ken
yrittaa vaaril.t lakeja kumota ;slella el ole halhtslJata, Joka
k!insan vapautta pelkaisi kuni omaa surmaansa. Terve sli
toívoni maa!« - Pimeassli nurkassa seisoi synkeannliköinen
mies . han huokasi syvaan ja ojensi itsensa suoraksi: »Huo
men~a olemme Amerikassa I Siella ei tunne kukaan minua
eika rikostani. Kotimaassa paasin vankiudestava.paaksi, vaan
kaikki minua kammoivat; eihan kukaan tahtonut palveluk
seensa murhaajaa! - J a kuitenkin olen niin syvaan katunut,
mitli vimmassa tein! - SielIa saan ruveta uuteen, parem·
paan elamaii,n. Jumala 011 antanut anteeksi rikokseni! ihmiset
sita siella eivat tunne!«

Nii'u kuulin toivon ja riemun sanoja joka paikasta. Yö
kun tuli puoleen, alkoi vaki kannelta vahetii; toinen toisensa
perltitn meni kannen alle makuusijalleen. Kohta oli kansi
tyhja; ainoasti peritnpitajit ja muut yövartiat olivat enitli
valveella. - Kaikkia tata katsellessa en ollut alynnytkMn
mustaa pilvea, joka alkoi nousta itaiselta taivaan rannalta;
se kasvoi. kasvamistansa, kunne viimein peitti koko taivaan
ja esti minunkin n1l.keml.tsta. Hirmuisesti rajusi myrsky nHn
kuin niissa seuduin tavaJlisesti tekee; salamoita leimahteli
yhtenaan ja ukkonen jyraeli, kuin olis taivas ollut puhkea
massa. Sita kesti kaiken 9) yöta; ei ilma asettunut eika t~i.
vas selinnyt jalleen ennen kuin aamua vastaan, koska jo
olin alas menemallain 10). Mina hetikatsahdin merelle : taan
noista laivaa ei nakynyt enali l Se jo on tainnut kerita sata·
maan, arvelin ma ja loin silmlini rannalle. Siella missa Amerika
ylpeasti kohottaa kivirintaansa valtameren hyrskya vastaan,
na'in jotain mustaa aalloilla keinuvan; ma katsahdin tarkkaan
-se oli laivan hylky! mastot poikki, kansi tyhjii, runko
yha syvemmal1e aaltoihin vajoamassa; ei kaukana siitii ui
parsi, parressa vaate, - se oli laivani lippu!

Huomeisaamu oli tullut, jota odottivat toivottelivat;
he olivatpaasseet toivonsa parilla ; - he olivat siina maassa,

") :>szemeit. = képét, arczát. - It) §.69, e, 2. jegYlet.

153Kuun tarinoits..

Toinen ilta.

Kuu nousi tavaJliseen ai1caansa, tervehytti minua ja
jutteli sitten:

Kerran tulin yksinaisella matkallani perimmiiisehen Poh·
jaan, siihen maahan, jonka paljas nimi jo hirvittaa -'- Sipel'i
aan. Ma n~,'in Obi·virran viertelevan illlltaisia ycsiiHin ja
rient!tvlin JiUimeren kylmaan povehen, jossa hanUi odotte1i
kuolema Rannalla seisoi yksinainen Samojedilaiskota eli jurtta,
puoleksi maahan uponneena. Koko seutu oli kolkko ja kuol
lut. Surkeille puuttomille soille ja kanervikoille oli lumi levit
tanyt valkoisen peitteenslL ja leikitteli, pyrytteli pohjan tuu
lessa. Elavalt ei nakynyt, ei kuulunut; yksin vaan nalkaisen
suden ulvonta yhdistyi pohjoistuulen valitusvirsiin. - Tassa
oli kuoleman ja yön valta. Aurinko oli jo aikoja sitten paen
nut paremmille maiIle. Pimea olis ollut alinomaa, jos en mina
olisi v!tlista kaynyt kumottamassa ja l'evontulet toisinansa
val1l.hytelleet monivarisia satehiüan.

Ma katsahdin kotaan, josta valkeata valkkyi: lampun
himeassa valossa istui, paa k1l.den nojassa, pöydan aaressa
nuori kalvakas mies. Kasvonsa olivat laihat, otsahan oli liika
työ ja vaiva piirtanyt syvia, kurttuja. Silmissa paloi tandin
tuli ja siuhoten kulki henki vai1ceasti kipeassK rinnassaan. Hlin
kohotti paatiian ja tartüií taas kyn1.ian. lYra vaan viIaukselta
na'in hanen si1miansü ll), vaan kuitenkin juohtlli heti mielecni,
etta hanta ennenkin joskus olin nahnyt. - Mutta se oli kau
kana tasta, se oli Suomen paakaupungissa Helsingissa. Jl.fata
lasta katon alaisesta kammarista. silloin loisti kirkas valo, ja
riemu ·kaikui ulos kadulJe, Mina tirkistamlUin 12) sisalle. Karn·
mari oli taynna iloisia nuorukaisia; loistavin silmin ja hehku
vin poskin puhuivat armahasta kotimaasta, toivoistaan ja
riennoistansa. Kittta katehen lyöden vahvaksi Iiitoksi he
lupasivat kukin taval1aan uhrata elamll.nsa Suomen edistymi
selle, kukoistamiselle, eika vaivoja, ei kuolemaakaan peliWL,
kun vaan olis Suomen onneksi, Suomen kunniaksi. Sen teh-

missU ei ole eroa, el köyhyyttii, ei vakivaltaa, eI katuvaiselle
armottomuutta.

Olvasmányok.152



(S1Gonio [1. Krohn]).

aina mindig, mind, egész (-ig),egyre
aillee, -ne' anyag, tárgy.
{Linoa egyedűli (unicus), egyetlen

egy; ainou8ta1l8a csak; ailloasti
csupán, csak,

aisa szekér- vagy szán-rúd.
aita kerítés, sövény.
aitta tárház, szerkamara, élés·k,
aivan igen, nagyon, egészen, tel·

jességgel.
aja- hajtani, vinni (pl. ügyet) i

ajele fr.
ajattele- gondolni.
ajatukse·, us gondolat.
ajo hajtás, űzés; szekerezés} kocsi

zás.
akkaasszony, öregasszony, feleség;

akkaae, -anen dim. akka.
ala al, vmi alatt levIS tér, álló vagy

ilo,lto hullám. I
aumu reggel (reggeli idő) ; aallmisin

reggel, reggelenként.
aarte, -Tl'e' kincs.
ahjo kohó, tHzhely.
ahkera szorgalmas, buzgó, mun

kás j ahkel'uute, onus szorgalom.
ahnee, -ne' mohó, kapsi: ahneute, -us

mohóság.
ahtaa, -hdas szoros,
aika idő ': ailcaan suada létrehozni;

véghez vinni; tulla aikaan boldo·
gúlni, ellenni vmivel

aika (§; 34.) meglett, derék, igazi,
nagy.

aikaise, -ainen időbeli; kora, korán
való: elin-a. holtig való.

aiko· szándékozni, akarni.
aikomukse, -us szándék.

Olvasmányokhoz és a Mondattani részben

eléforduló példamondatokhoz való

Az

, ,
SZOTAR.

Ellljegyzet. Névszók és igék teljes tőalakjukban vannak föl hozva ;
amazok nagy része mellett, rövidítve, az egyes-számi nominativus is
van kitéve: pl. aartee, -1're' I al'maa, -mas Ivarte, orsi i vagy néha a
genitiYus, pl. lUh'kit, g. -rjiln, 'l'iin; a -ttOlna, ·ttörnu' végüek (g. 10, 1.)
nominativusa -ton, -tön v. ·toin, .töin; - szintígy némely igék mellett
az 1. infinitivus, pl hiipeii-, info hiiveUt I alene-, info aleta I hlliritsf', inf
-ita vagy az ind. praesensbeli egyes·sz. 1. személy alakja, pl alka•

. (alun) I hake- (ha'en) I anta- (annan). - Egyéb r ö v i d í t é s e It: tb.
= többes·számi nominativus (oly névsz6knál, melyeknek főleg vagy
csakis a többes·számi alakjuk basználatos) ; dim. = diminutivum; fl'. =
vel'bum frequentativum ; mom. = verbum momentaneum; caus. "'CC vel'.
bum causativumj rejl. = verbum reftexivum.

Olvasmányok.

tya he lahtivat, mutta kámmarissa asuja seisoi viela kauan
iklntnan vieressa; hanen huuliltaan kuului rukous: »Anna
Jumala voimaa tayttamaan, mita olemme luvanneet 1«

Mina silloin na'ill lupauksen, - nyt se oli taytetty. Se
rakkauden kipina, jonka silloin olin nahnyt syttyvan, oli kas
vanut sammumattomaksi tuleksi; se hanen oli vienyt kauas
kotomaasta ventovierasten majuille; se hanen oli tuonut tahan
vihattuun kammottuun maahan Suomen kunniaa enentamiilin.,
- Ulkona oli kylma talvi ja pimea yö; hanen syd.amessaan
suloinen suvi ja valoisa pliiva! - Sina joarvannet, ken se
oli! - Ymparí maailman maine kannattaa, kotimaa. lukee
parasten poikainsa joukkoon nimen - Kastrén.

154,
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elo . élet; eleség, élelem; vetés,
gabona; elo-kuu augusztus.

-" ela,;. élni; elliva (élö) állat.
eliihtli- egyszerre föléledni ; megéle-

medni.

elllime, -iiin állat.
eliimlL élet.
eliittii· életben tartani, eltartani.
emo = emil,

-emii anya, BzUle.
emiintii háziasszony, gazdasszony,
enem1'ii, ·m1'i (compar, enii) több.
enentii· öregbíteni, nagyobbítani,

növelni.

enimmiten többnyire (enimpa).
enim1'ii, ·nin legtöbb, legnagyobb.
enne'll l. enie.
ennusta- jövendölni.
ennnstnlese, ·tus jövendőlés, j6s1at.
enniittii- megelőzni, elérni, utólérni,

csakhamar érni vmire.
ensil.si I. enie.
ensimiiise v. ensimmiiíse, -iiinen első,

legelső.

enJ/in; ei-kiiiin ingyensem, koránt
sem.

ente, -nsi első, legközelebbi; ennen
előtt (időről); ez e16tt, az ellltt.

entise, -inen előbbi.

eniili, eniilln többé.

epii: epii-nsko hitetlenség, babona;
e1'ii-toivo reménytelenség, kétség
beesés; epii-arvoinen kétséges be
csű, tiszteletvesztett ; e1'ii'selvlL
nem világos, sok értelmű; epii
slLiinnöllinen szabálytalan.

e1'iiile- kételkedni, megkételni, gya.
nuba venni.

el·eMy· tévedni, hibázni.
erehdykse, -ys tévedés.
eri külön (§. 34.) : el'illiiiin (§. 19, c.)
el'ilaise, -ainen különnemü, külöm-

bözll.
el'Íniiise, -iiinen külön való, különös.
el'inomaise, -ainenkiváló, különös.
erinomattain kiváltképen, rendkivül.

a.ukkaa, ·ukas lakos.
ateria, atria ebéd, étkezés, lakoma.
aukaise- nyitni, megnyitni.
aukea nyilt, tárt.
lJukene-, info auet.a nyilni, megnyilni.
lJuraeke.
a.urinko nap (sol).
autio puszta, lakatlan i pus:i!ta föld,

pus.ztaság.
aulla- segíteni; auttele- fr.
autuaa, -uas boldog,
a1!aa- nyitni.
avaime, -ain kulcs
avaro. kiterjedt, terjedelmes, tág
lJ1lio házasság; hitvestárs: a.-mies

házas ember,
avo: avo-jaloin mezitláb.
avoime, -oin nyitott, nyilt, fedetlen.
av'U erkölcs, tulajdonság, tehetség:

hyuiit avut erények; hyvii-aunisB,
-ínen jó erkölcsű, jóra való, eré,
nyes.

avuttoma Regitség nélkül való.

E- v. neg. (1. en, 2. et, 3. ei; lásd
§. 32.).

edellise, -in671 előbbi (I. eie).
ede8elé, előre (e. ja taas előre hatra) ;

legalább, még csak (ei e. Bittileiiiin
még csak azt sem).

edisty- eléhaladni, elémenetelt tenni.
ehell ép, épséges; jeles, szép.
ehka ámbár, bárcsak; talán.
eho ép, egész, ~rlls.

ehti- ráérni, odaérni (idejében),
sietni.

ehto föltétel; ehdottoma föltétlen.
ehtoo este.
eiZe'll tegnap.
eilise, -inen tegnapi
einee, -ne' reggeli (frühstück).
eksy. eltévedni; eksy7cse tévelygő

.állapot.
eleskele- éldegélni.
etatukse, -us eltartás, élelem: elatu8

keino keresetmód.
elime, ,Un: eZin-aika életid6.

a1'1'e, -1'pi ip,ipa.
a1'teekki patika, apteekkari patiká-

rus.
apu segítség.
a1'ulaise, -ainen segéd.
arka érzékeny, könnyen sérthető.

arkki ív (árkus).
armaa, -mas kedves, drága, szeretett.
armelíaa, -iaB kegyes, irgalmas.
al'mo kegyelem, irgalom.
armottoma kegyetlen
armottomuutc, -U1bS kegyetlenség.
ara alant fekvő gyepes föld. völgy.
ar1!aa- becsülni, hozzá vetni,gya.

nitni, vélni, gondolni; al'vattava
gyanítható, gondolható, hihető.

arvele- gondolni, gyanitani, sejteni;
meggondolni, fontolni.

arvelutta-. gondolkodóba ejteni,
aggasztani

al'vio becslés.
"arvo becs, ár, érték.

arvoise, -oinen becsű (kallis-a.)
arvollisc, -inen; becses, becsült, tisz

telt.
arvostcle- biráini.
aruottoma becs nélkül való. értékte-

len.
asec, -sc' eszköz, szerszám, fegyver.
asema hely, állapot.
aseme, -sen hely; asemesta helyett.
asetta- helyezni, állitani, tenni

vhová; alapítani.
asettu- belyez6dni. helyére ülni v.

állni j ülepedni, lecsillapodni, le
nyugodni.

asia ügy, dolog: asian-ajaja pró·
kátor, ügyvéd.

asiallise, -inen dologheli.
askerBe,-re' foglalkozás, házi dolog,

munka.
asleelee, ·le' v. askele, -kel lépés.
luti, -ig (usque, §. 19, d.).
astia edény.
astu- ·.lépni:
asu· lakni; asuskele- fr.
aSl.mto lakás.

fekvő hely, tér (melyet vmi be
fed, elfoglal) : alla, alta, alle,
alatse v. alitse (108.1)

• alaise, -ainen vmi alatt való, alsó.
alaisime, ·sin a mi vmi alatt van,

ülö (ambosz).
alammaise, -ainen alattvaló.
alastoma, ·toin meztelen.
alene-, info aleta alább szállni, eresz

kedni.
alhaalla alant, lent; alhaalle le, le·

felé; alhaalta alulról.
alhaise, -ainen alacsony, alant való.
alimmaisc, ·ainen alsó, legalsó.
alinomaa mindig, egyre, örökké,
alinomaise, -ainen szünetlen, szaka·

datlan.
"allea- (alan) kezdeni.

alleee, -lje' kezdet, kezdöféI.
alleu kezdet: alku·kieli az eredeti

nyelv.
alotta- elkezdeni.
altaa, -!las teknő.

aUii, ·ltis kész vmire, rendelkezésre
álló, odaadott,

alukse, ·us alj. alul való vmi, alap,
talapzat, béllés.

ammatti hivatal, mesterség, foglal-
kozás.

ammunta lövés, lövöldözés.
am1'u- Wni.
ani igen, nagyon, leg-.
ankara buzgó, erősen ható, derék.
0.'110- kérni, megkérni, kérelmezni;'

anele- fr.
ansio érdem.

•• anta- (annan)' adni; engedni,hagyni:
a. kutBua hivatni.

antautu· adni magát, megadni ma.
gát, bocsátkozni.

antee, anne' ajándék, elengedés:
antaa antee1csi megbocsátani, 1'YY
tlilL anteeksi vmiért bocsánatot
kérni.

antoisa bőven adó, sikeres, jöve
delmes.

apaja hálóhúz6hely.
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erili, erii· elkülönödni, különválni,
eltérni.

ero elválás, búcsú, elbocsátás,
eroa- elválni. eltérni, külömbözni.
eroitta- elválasztani, elbocsátani,

eltávolítani.
eroitukse, -tus külömbség.
erii iz (ízben), -szer, -szor.
el'liii, ·rlts bizonyos, egyvalamely,

némely.
esiin l. ete.
esinee, -ne' tárgy.
esittii- eléterjeszteni, eléadni, be·

mutatni; esittele· fl'.
estee, ·te'akadály.
esty" akadályozva, gátolva lenni.
esta· akadályozni, gátolni.
ete, n. esi elő: edesslt, edestlt, eteen;
. edellll, edeltil, edelle j editse (109.

1.); - edeltli·pltin előre, eleve;
edellii (adv.) eiül, előbb; esiin elé
(pl. lépni).

etelii dél.
eteliiise, ·Uinell iléli.
etenkin kivált, főleg (ete).
etsi. keresni.
Bttéi hogy (§. 74, 3).
etu elő (l. ete); előny, haszon: etl!

puoli előrész, et-u-jallea első láb.
etl!ise, -inen előbbvaló i hasznos, elő

nyös.
etumaise, -ainell elülső.

etitlt: etalillii messze, távol; etiUiltlt,
etiliille (§. lll, a, 4.)

_eukT,o aggnő, anyus; ük.
eversti ezredes.
evlt úszószárny.
evliéL, -viis útravaló élelem.

Raahte, -hti (v. haaTesi) hajó.
naamoittele- gyöngén fényleni, csU-

lámlani.
naapa nyárfa.
naam ág, elágazás; tájék, irány.
naamise, -ainen ágas, ágú (elága-

-zott).
naaskaa- elrontani, tönkretenni.

naasta- beszélleni ; idézni.
huastele-. beszéllgetni.
haava seb (vulnus).
haa'IJa íz (izben), -szer: tállii haavac!

ez izben, most; yhtii haavaa egy
szer, egyszerre

haavoitta- megsebezni.
haikea csipős, éles, keserves.
haira tévelygő(állapot): h.-tietév-út
hail'aa- vaktábap hozzá kapni, hi-

básan fogni: hairal!lese,-l!S n. act.
haise· szaglani (-lik),
haitta akadály.
haittaa- akadályozni, gátolni; ártani.
haja széjjelvaló, elszéledtség (h.-mie-

linen szórakozott): hajalla, .lta,
-ZZe §. 19, b, 3.

hajoa- szétmenni, elszéledni.
ha:ioittaa- szétbontani, -szórni, szét·

vetni.
haju szag, illat.
halee- (ha'en) keresni.
halekaa-, info haleata vágni.
hakoise, -oinen: vasta-h. ellentörekvő,

makranczos.
halleaise· hasítani, repeszteni.
halleea- hasadni, széth., megrepedni.
hallei kGtté, szét, meghasadva ; -n át

(hosszában) (HO. 1.)
hCllleo hasáb (fa).
halla fagy, éjjeli f., dér.
hallitse, info -ita igazgatni, kormá

nyozni, uralkodni.
hallitukse, -us kormányzás, kormány,

uralkodás.
halpcl olcsó, kevésbecsű, silány.
halu vágy, kívánság, kedv vmire.

hajlandóság.
halua· ohajtani, vágyódni.
haluTc7caa, ·ukus vágyó.
halveTesi·kevésre becsülni, megvetni.
hama (egész): hamasta 97. 1., ha-

maan99. l.
hampaa, -mmas fog (dens).
-han, -hlim hiszen, ám, esak : §. 72, 2.
hankala nehézkes, bajos, alkalmat-

lan.

hankki- fölszerelni, -készíteni, ké
születet tenni; szerezni, meg
szerezni

happame, -allan (-apain) savanyú.
happane- savanyodni, erjedni.
hapse, -si haj (hajszál, -fürt).
harja sörény, taraj, hátserte ; kefe.
harjaa-, harjaele- kefélni.
haljantee, -nne' hátas emelkedés

kisebb hegyhát. '
harjoitta- gyakorolni.

o;. harmaa szürke, /jsz.
harmi bosszús9-g, bosszankodás.
hartaa, ·rras buzgó, szorgalmas, so.

vár, áhitatOi.
hartea felső hát, váll.
harva ritka. .
hassI! hóbortos, bolondos.
haukTcu- ugatni.
hauli srét (svéd: hagel).
hauraa, -ras törékeny, porhanyó;

fajtalan, feslett.
hauska mulatsflgos, kellemes.
hauta gödör, verem, sir.
hautaa-, info haudata temetni.
hauto- meleg által puhitani, melegí.

teni; tojáson iilni.
hav.aitse., info -aita észrevenni.
he (g. heidiin) tb. h/ln.
hedelmii gyümöles.
heh7cu- izzótűzzel égni; fényleni,

ragyogni; égni (vágytól).
heikko gyenge.
heikiililise, -/linen Ő közűlök való,

saját emberük.
heimo nemzetség, atyafiság.
heimolaise, -ainen rokonságbeH,

atyafi, rokon.
heina széna, fű: heinii-kuu julius.
heUtli- vetni, hajitani, dobni: h.

henlcensii lelkét kiadni.
helei' tisztán hangzó, csengő; tiszta,

fényes.
helise- csengeni.
hellil érzékeny, gyönge, lágy, sze

líd, jószívű.

helma ruhaszegély, fölkötött ruhaalj .

helme, -mi gyöngy: helmi-kuu feb·
ruárius.

Heluntai pünköst
hempeil puha érzékeny, kényes.
helppo könnyű (facilis).
henfJellise, -inen lelki, szellemi.
henke, -7ei lélek, lélegzet.
hepo ló.
hel'ee éber állapot, ébrenlét.
herkeii-. info -rjeta, -retii. szűnni, meg-

szűnni.

he1'7c7cu jóizű étel, nyalánkság.
her7eullise, -inen jóízű, finnyás; ké-

jelgő.

herra úr.
herra8ÍJ: herras-viiTei úri nép
hel"attii. ébreszteni, föl-é.
hel·liii· fölébredni.
heti mindjárt.
hetke, -ki pillanat, percz; kis idő

óra.
hevoise, he1'ose, n. -oinen, -onen ló.
hieno finom, vékony.
hiel'O- dörzsölni.
hieta homok, futóhomok.
hiha ruhaujj.
hihna szíj.
hUle, -lí szén, parázs.
hiippa süveg, püspöki s
hiippaTcunta püspökség.
hiil'e, 'l'i egér.
hiite, .iisi rossz szellem, ördög, manó

(mene hiiteen eredj pokolba, a
manóba).

hike, -ki izzadság.
hilja halk, lassú, csendes; adv,

hi/jaa.
hiljaise, -ainen halk, csendes; lassú,
késő; szerény.

himea homályos, fénytelen.
himo vágy.
himoise, -oinen vágygyal való, vágyó.
hinta ár (pretium).
hio- (v. hijo-, hivo-) köszörülni, fenni,

súrolni.
hipeii bőr, test bőre; test.
hirmu rettenet, rémség, iszonyat.
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hiiiimöitlii. gyengén fényleni, homá
lyosan látszani.

ltühöttii- hehengeni, száraz hangon
nevetni.

liünkl/ riilHltés.
hünkü szelW, gyenge széljárás.
höy7tene, ·hen toll.
l!/jyty gőz.

lhacle- gyönyörkUuni. élvezni.
ihan egészen, épen, nagyo ri.
iluma gyöllyöríi, szép.
ihantee, -11116' gytiJiyGl'iiség, eszme

kép
ihastu· tiriilni, lllég-ií., gyönyörUsó-

get lelni vmiben.
UUL$llbk .•e, -n.s gyönyörk()Ms, öl·öm.
ihm ee, -me' csoda.
ihmee7lis6, -ll/nen csodús, csodáhlos
ihmise, -inen ember.
i/IO bőr, teB~bör (hant).
iki: iki-vanha ősrégi.

ik7culln alJlak.
i7c1i életkor (aetas) : ileinii valnha;

ikiWnkuin épen úgy mint, mintha;
i1c/l,.~ (ikiius/i): i.·kuin épen úgy
mint.

ikiiniinsii (§. 75, jegyz.)
ikiiíse, -liinen korú.
ilelivii unalmas, e]Jedéstlll kedvetlen,

kellemetlen j unalom, epedli v.
restellI! állapot (minun on i.)

Ujettd- = ilkeyttii-,
il7ceii csúnya, gyűlöletes) gyaláza-

tos.
ilkeyltii- utálatl'a inditani (§, (;O).
illallise, ·inen vacsora. '
iln~a le"egií, ég; idő (wetter).
ílman (§. 4G.) nélkül
ílmau., il.nautu- megjelenni.
ilmí nyilvll.l1, világra, k(),llrc (-bocs4-

tani).
ilmoitta- nyilvánítani, jelenteni.
ilmoUukse, -U$ nyilvánítás. jelentés.
ilo öröm, vígság.
íloist, -oínen víg, örvendezI!.
iloitse.) info -oita örvendezni, örülni.

11

hyVli jó: hyvin (adv.) na~onJ igen;
hyviinsii (§. 75. jegyz.).

hl/vlilellY· jónak tartani, jó,,{llwgyni.
h;1f"iiUe· jóságRal illetni, szeretni,

czir6gatni.
hl/Vaise: tb. hl/viiiset (tkp .ia,j-h.)

lJúcsú: ,jiittiiii h1Jviiillct elbúesuzik.
h1J'}) dér, zuzmal'a, sZllj (vékony jég)
hmJlll· bczajzani, befagyni; fagyasz

tani.
hyüdyllise, -inen hasznos.
h1/ödylta- haszonnal illetni vkit,

hasznúlni vkinek:
h1Jö7c7ciiii. l'átámadni, rúrohanni.
7Ll/iit1J haszon.
hl/iid- süriigni.
hi/ijy ross7., hitvány; gonosz
hliiritse·, info -Wi zavarni, hhhorgatni
hiiil"iö zavar, háborg'Íts i túnluús
hii?nmii.~ty- mcgz:warodni.. megdöb.

bcnni
hlimrnii.~tyt!il· zavar1la hozni, meg

döbbenteni, meglepni.
7U:nllthaHi pók,
hlil1liírii homályos; szürkülct, alkony.

homály.
hiirn iiriíise, -iiir'Ml sötétlő, homályos,

alkonyuló.
hane, n. hiin I!; tb. he ök.
IUinw. fark.
ltalJcií szégyen.
hiilJp.li., hlillee-,inf. havetii szégycnleni.
hiilJY szégyenúrzet. szégyenlet. sze·

mérem.
hib'lea, g. .r:jiin, -riin ökör.
hiityytUi- sietésre szoritani., szorúlt·

sligba hozni.
haw. SZOl'últság. veszedelem.
havetlii-: lIIinua have/tlW pudet me.
hiiviWi- ellJusztitani.
h/l,vitykse, '?JS pusztitás.
hi/viii., info hiivitii elpusztúlni, tönkre

menni.
hiiviö romlás, rozzantság, pllsztulas,

veszteség
hiiii, tb. hlili.t lakodalom, menyegző:

Mu-v/Uci násznép.

Dlldonz, fiDJl nyolTt.

huoleea könnyű (nem bajos); enybe j

01cs6.
huole, -li gond; huolcti gond nélkül.
huolettoma gondatlan.
huoli- gondolni vmivel, rajta lenni,

eszeágában lenni.
huomaa- észl'evenni.
huomio figyelem, ügyelet, észrevevés.
hlbOmene, -men reggel; holnap, hol-

napi nap; huomcnna holnap (cras),
másnap reggel; ylihuomenna hol
napután.

huomeise, hllOmisc, -.inen reggeli,
holnapi (másnapi).

huonee, -ne' ház, lakóépület,s2:oba.
huono hitvány, rossz, nyomorú.
huppuroi- kapkodva (tétovázva) mo-

zogni.
hltl'ja I!rűlt, veszett j szilaj, vad.
hurjapiiise, -liinen őrltlt, eszeveszett
hurskaa, -7eas igazlelkű, igazságos;

jámbo!', istenfélI!.
huuhto- = huhto-.
7mule, ·li ajak.
hUlbta- kiáltani.
huuti (elkergetll, elutasítá indulat-

szó).
huutokiáltás.
huvi mulatság, kedvtelés.
huvitta- . mulattatlli, mulatságossá

tenni.
hyljeksi- megvetni, megutálva ott

hagyni.
hyljiiil-_ hyllcéiii..

hy17ey elvetett ember v. tárgy; hajó-
rom, törthajó (wrack).

hylklili- elvetni, elcsapni, megvetni
hymy mosoly, mosolygás.
hymyile. mosolyogni.
hyppi- szökdösni.
hyppiiii-, info hypiitl/, szökni, ugrani.
hyl's7cy sziszegés, szuszogás.
hyryttele- csendes surogást hallatni,

dúdolgatni i it7eeii h. csendesen.
sirni.

hytlise V. hyttyse,-incn, ·ynenszúnyog.
hyvyytc, ·y'!JS jóság; jószág, birtok.

hirmui$c, ·inen rettenetes, iszonyatos.
hirte, orsi szálfa, gerenda, akasztófa.
hirttii- fölakasztani.
hirvc, ·vi jávor szarvas, szarvas.
hirvittii- írtóztatni, iszonyítani, ijesz-

teni.
hitaa, -idas lassú, rest.
hiu7caa-, info hiuvata éhséggel gyö

törni (§. 60); hiu7caise- id.
hiu7cka kis darabka (morzsa, pe

hely), kevéske.
hiukse (v, hivu7cse), ·us haj (erinis):

tb. hilbhet.
hohta- fényleni,ragyogni,csillogni
hoikka vékony, kal'csú, sovány.
hoi7c7~.ene-, info hoiketa karcsúIni.
'!QUa- őrízni, gondozni.
hoito őrzés, gondozás.
hoksaa- észrevenni, észlelni.
holho oltalom, gondviselés, gyámság.
h~mee, -me' penész.
hon7ea erdei fenyű.

hopeo, ezüst
hoppu sietség, hamarság.
horjahtu- tántorodni, megbotlani,

elcsÚszni.
horju- tántorogni, ingadozni.
housu nadrág',
h'uhta Ü'továny, irtásföld,
huhti-7euu aprilis.
huhto- sujtani, erővel ütni; suly-

kolni (ruhát), mosni.
huikahutta- kurjantani, rivallani.
huima szilaj, féktelen, vad.
huippu csúcs.
huivi kendő j nyakravaló.
hukka veszedelem, vész, elveszés.
huk7cu- beleveszni, elveszni.
hullu bolond.
hullutla- bolondítani, bolondozni.
humala komló, részeg állapot.
humina zúgás, búgás.
huojenta- megkönnyebbíteni, enyhí

teni.
huokaa-, info huo'ata sohajtani, pi

begni, megpihenni; huokaile- so
hajtozni.
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hátra, utána, kés6bb: jii/keen
piiin utóbb, kés6bben.

jülkimmáise, -iiinen utóbbi, leg-u.
jálleen megint, újra. .
jiilte, .lsi háncs. belhéj (splint).
jünilese, -is nyúl.
jiintee, -nne' ideg.
jiirjellise, -inen eszes, értelmes, okos.
jiirjestykse,-ysrend, elrendezés, rend-

szer.
jürjestii- rendezni, elrendezni.
jiirke, -ki ész, értelem, okosság.
j ü?'ve, -vi tó.
jiisene, -sen íz, tag.
jüttilitise, ·iiinen óriás,
jütUl·hagyni, elhagyni.
jiiylckü merő, kemény, llajllthatatlan.
jiiit- maradni.
jait jég.
jiWhty- lehűlni, kihűIni.

jiiiihyviiiset: 1. hYvaise.
jitiity- megjegesedni, befagyni.

11*

.kaan, -kiiiin (nyomatékosít6 s.72, 3).
kaappi szekrény.
kaare, -?'i ív, íval!.ikú fa, hajóborda,

bóJsony.
kaasu köd, ködös g/)zölgés.
kaata- dönteni; önteni, tölteni (po

hárba).
kaatu- eldölni, ledőlni, elesni.

. leadotta-, elveszteni.
kahaleka zenebona, csetepaté•
kahda ketté.
kahdeksa, ·san, nyolcz.
kahlee, -le' lálicz.
kahmalo összemarok.
kahte, -aksi kett/): kahdesti kétszer; .

1cahtia kétfelé, ketté,
kahvi kávé; kahvila kávéház.
kCli'kke, -leki minden: leaikkiaZla,

mindenütt, .kailckialta mindenün
nen, kailekialle mindenüvé; 1cai1ceti
mindenképen, egyáltalában, telje
sen; val6ban, bizonyára; mégis
csak, legalább.

kaiku ekhó, viszhang.

ju17cea nyilvános; merész.
julkí nyilván, láthatólag.
julkise, -inen nyilvános.
j?blma rút, rettentő, kegyetlen.
jumala isten: epü-j. álisten, búlváuy.
:juna vonal, sor; vonat (vasuti).
juo- inni.

, juoTttu- = johtu-.

juokse·, info juosta folyni, futni;
juoksentele- fr.

juoksu folyás, futás; folyamat, me-
netel.

j-ltoma ital.
juoma?'i iszákos, réazeges.
jl.tomil!lci ivás, duska,
,iuone, -ni. sot, hosszú rend; csiny,

esel, ravasz fogás; juonise (adj.:
juone-val való).

juoppo részeges ember: juopjJo-lalli
v. -ralU részegcsap (saufkerl).

""'juopu- lerészegedni. .
juojJumukse, -mus részegedés. része·

gesség.
juotta- itatni (j?to-).
júotta- forrasztani.
* jUl·tta (or. jurta, votj. mord. jUl't,

jurta) lakás. ház
juttele- elbeszéllni, beszéllgetni.
jutlu elbeszéllés, mese, historia;

•. peres-ügy.
juu?'e, -?'igyÖkér, t6.
juu?'i épen, teljesen [úgy).

. j1J,Ul·tu- gyökeredioleni,.meg.gy.
juusto sajt.
juuttu- megnyuvadni.
jykea vastag, nehéz, tömérdek,
iylfha sötét, zordon (erdő, felhll).
jyrkkii- meredek, makaes, durva, ke-

mény.
jyrydörgés, híl'ma; jyriUc7cit id.
jyrii(i·, fr. jyriiele. dörögni.
jyva. gabona. szem ; (tb.) gabona.
jaise, -in6n jeges.
jiiljittele- utánozni.
jiillce,. -ki nyom Cvestigium) j jitljessii,

jaljestii, jü17eeen után (109 1.);
jiiljelle v. jll.lélle hátra;. jll.lkeen

jatka· hozzákötni, folytatni.
jatlcee, ·ke' hozzátoldás, folytatás.
jauha- 6rleni: jauho liszt.
jo már.
jo, n. joka a ki, amely; comp.

jompa, n. -pi melyik a kettő kö
zűl (uter) : jompa·lcwnpa alteru
ter, valamelyik.

johdatta- ·vezetni, vinni.
johdat?bkse, -us vezetéff, bevezetés.
johta- vezetni: johtaja vezet6.
johtu- kerülni, jutni.
jolca minden. (§. 34.)
jokapiiivliise, -iiinen mindennapi.
jo-leann: ei jókaan semmi.
jokaise, ·ainen mindenik, mindegyik.
joke, -ki folyó (fluvius).
jokin valaki, valami, vmely.
jo·lcu valaki,' valami, valamely.
jolloin a mikor; j.-kulloin némely-

kor, hébeMba.
jonne a hova; j.-kunne valahova.
jona vonal, sor.
jopa már; sőt.

jos ha; joslca habár, vajha.
joslco vajjon.
joskus hébehóba, néha.
jolen [úgy] hogy; a mint, miképen.
jotenlcin, jotensakin valamiképen, va-

lamennyire; .joten-le?bten valamiké
pen.

jouklco csapat, rakás.
jO?blu karácson: j.-kuu deczember.
jouse, -si íj, kézíj.
joutava dologtalan; haszontalan,

szükségtelen.
jouto l'áérkezés, dologtalanság.
jouta- ráérkezni vmire.
jo?ttse, -si = jouS6.
joutsene, -sen hattyú.
jO?!tu sietés, sietség.
joutlt· sietni, jutni; kerülni, hele-k.
joutui.~a gyors.
juhla ünnep, ünnepély.
juhía igás marha.
julista- nyilvánítani.
ju17caise- hirdetni, közzétenni.

Jaaklco Jakab.
jahlca mihelyt; habár, hacsak.
jaka- (ja'an) osztani, elosztani.
jakau- oszlani.
jaka osztás, osztály.
jaksa. bírni (vermögen).
jakso sorozat, folyam.
jalka, g. jalan láb.
jalkaise, -ainen lábú (neli-j.)
jalleinee, -ne' lábravaló, lábbeli.
jalo nemes, kitűnő.

jano szomjúság.
janotta- szomjaztatni (s. 60.)

ilta este.
ilvee, -M', tb. ilveet tréfa, bohóság,

csinytevés.
imarrukse, ·u~ hizelgés.
ime- omni, szopni, szívni.
imettil· szoptatni.
imisit szoptató nőstény, emse.
impe, -pi szűz (virgo).
inho utálat, undor.
inhoa- undorodni.
inhotta- undorítani.
innolc7caa, -okasindulatos, nagyhevű.
innostutta- lelkesíteni.
insenöri inzscllér, mérnök.
into lelki erő, buzgóság, ltllld hév.
irta :i?'I'aZ!(b szabadon, nem· kötve.
irtaime, -ain kötetlen, ingó (jószág).
irti szabadon, eloldva.
irvistele· vicsorogni, gúnyolni.
is7ce- ütni, vágni: isleu ütés.
iso nagy.
istau· leülni.
i.tu- ülni; istutta- ültetni.
iltuime, ·uin szék.
isa atya: esi·isü előd, 6s.
isantii gazda, háziúr.
Uara fösvény.
itilclca szúnyog, rovar.
itke- sírni.
itku sírás.
ilse maga (§. 17. (}.).
ilii kelet, napkelet; itilise keleti.
itU- csirázui: ittb csira.



7wu[lunlci város
7caup!!llki/"ise, ·"ill en \·ú,ro&hcli.
kau/e, -ausi (ambítus temporis"l:

aika-le. korpzak, kúu ko hónap,
piiivéi-k. egész nap, lllwr·o-!c. egy
24 óm, éjnap.

1caulta által, -n át (110. 1.)
lcavahla- hirtelen f(jJktilni, fölszökní.
kuvala ravasz
!ca1Jio lóköl'öm. pata
kehittéi· fölfejtcni; f"jl<!Rztcní
keltkeii-, kehldii-, info -hiUi föloldódni,

kífesleni; fejlődni.

lcelmo hitvány, haszontalan, rossz.
1cehoitla- buzdítani, biztatni, un

szolni, késztetni.
kehoilt,lese, -ttS ösztönzés. indítás,

unszolás.
lceltrtl orsó: kehrl!!i- fonni
leehlaa- mágát riwehetlli vmire.
kehu- dicsekedni vmivel, dicsérni

vmít.
7ceihiW, -hiis kopja.
keik7cu- hintázni, ringuni ; ugddni.
keilcutta- baJlagni l§ 50.)
!cei/ase, tb. -sel kuglizás.
keino eljárás, út, mód
7eeilm· himbálódní. bánykolódni
!ceisCtl'i CSáSZÚ,l', CZlÍl'.

!ccitt!)· fözni.
kelcsi- kitalálni, észrevenni.
heH Bzán-út.
lcellari pineze.
7cel/o harang, óra (nap órája. pl.

!cella lcU16si hat óra[kor];. óramű
(uhr).

lceI1uI,a-, info -l.vata ulkalmus lenni.
kel1elli; leelpaa (impers)' lehet.

leelpa jóravaló, kelll.ís. c1erék.
leelta, keltaise, -aine" sál'gll
leelvallise, -inen jóravaló_
leelvottoma, -otain vmire nem való,

alkalma~lan, rossz.
kene, n. 7cenki, a ki; ei 7een7ciiiin

senki.
!cengi/tii- megplltkolní (lóvat)
7eenka ezipő ; patkó.
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kt!,'l)"- ll:Jlll, rlÖveketlni, teremni;
tere/llni vmit.

1casvaU(J,- ncvelni, llöveszteni.
1c,tSVClt:i növendék,
1ca.~vatu7cse, ·n·~ nevelés.
1casl'o orcza, pofa.
!crts,,?t nöyé~: 7ea.nmi"e növósű,

leateltle, -ns iJ·így~ég.

!catentlO?I1(J, bánattalan nyu~odt,

lc'lt1cllise· elsznkítllí, le-sz., elvágni,
(;'~otlkítani.

J,;"tkea- elszakadni, szét-sz.
lcatlee?'a kesel'U.
kaloa- elveszni.
7eat8ahtc'- egyet nézni, oda 11., te-

kinteni.
katdnto tekintet.
katsastll-. rilorri. katso-.
katsele-, fr. lcatso-.
katso- nézni.
kattct- fcdni,hefedni.
7CflUre, -(,te' fedó, takaró.
lcatala katlan.
katto fedél, ház-f., háztető.

lcatu ÚCZII. (utcza).
lcatt, megbánni.
7catn1Jai.~e, -ainon bánatos, bitnbltnó
lWUOEJ, "mlUn, 1. kanTa,.
k'l~,ha llICl'Ő kanál, m. edény,
lcauhM retteneteR, iszonyú
leatlhistu· iszonyoclni i kCllIltistulta-

iszonytat Ili (§ 60).
"kllulea távol, messzevaló: lcuu!CC!dll

,ailcaan (hoss.zú időbe) régen;
.kauleaa messziről, lcaulcana messze,

. 'távol, lcrt'uas messzÍl'e (comp.
kauem'parí~, kaue~''patt, kaueJn
rJ,alcsi V. -mina8, -mma'); kUlPin
sole ideig,soká

lCMJ,kaise, -ainel.lmcsszevaló, távúJí.
1ca#lc, nyak.
7~uiilukse, -Us ga.llé~-.
k;~wte, -eUR szépség.
kf.lu),ii, -ni8 szép (sup, !ca!tneimpa).
kMtppa vétel,vásár1at, alku, adás·

vevés: 7wuto-le. árve'l.'és.
kiiuppiaa, "ii.<s kel;éskedő

lcanniklca szél, vég, l(!l.raj.
leansa nép, nemzet. '
lcclnsalaise, -aínen nél}társ.
ka?wsa -vel együtt.
!canta sark (lábsark) ; kiálló vég,

szöglet
I.ante, -nsi fedél, fedő; hajófedóJ.
kanto ,fa~l.íIw, törzsök,
7eanu!tna ágyú.
kapa7c7cc! korcsma.
kapea szűk, keskeny.
kapina Utza:dás,' zendíílés
lcapinaUi,se, -inen lázadással "aló,

lázadozó.
kapinec, ·ne' holmi,
lcapinoit.se- lázadni, láza.,dást támasz-

tani.
lWPlJa mérlj, véka.
kappalee, ·I~' elnlhb; tárgy,
!cápteeni ,knpitány.
lcapua-, info leavuta fölmászni
kMh'u ·meel,-n.
7cari kŐ'zirt.

kcwja nYHj (főleg SZIU'vllsmarha)
ka?jai8e, -ainen nyájjal, ma.rhával

bíró; legelNI'e járó: ylcsi-lc. első

évben lege1!íre járó (másollfii.)
ka?'kaa-, info kal'alangl'ani, ,szrtladni.
1cM'1cea durva kemény; vastag
lea?'le?t futá,s. szaladás:
lcarlew'i sziil<evéllY.
learsaa, -rStrs ferele', giJrbe: kancsal.
karsrt.~tele-gijrbén nézni.
karsleutta- r0l'0gtatni.
!carlano nemcstelek, udvar, úri húz.
7ca?'le, -1'sifiisti j]gl.í .üsziJkgycrtya~'

hamú; fÜ8t~~ag, égésszag,
lem'itcL- elkel'illlli
ka?'itu., nÖI-eknc1ni, gyarapodni
leM'va ször i 8zín(eolol').
karvM, -vaRkcscrű,>fanyal'.
learoctise,-ainen szl.írös.
1caRlce,-7cíirtott erdő, ii·tásföld,
kasta- nedvesítni; keresztelni i kas-

tatta- cailS.

lea~tee, -le' liarmat; keresztség.
1c(!,~tn,- )l.e?vesedni, meg'áZTJi, '
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,,7caik!,I- hangzani, visszahangzani.
kai~rtlo Mn, hÓn-nJ.
7caipaa-, info kaioata nélkülözni;

rnel!:kívitnni. szükségleni; panit
szolni.

kaislc! káka, nád.
/crtita,kaitlL'ise, -ltinell szűk; keskeny,
7caUse- órizni: kait,~(ia pásztor,
kaiva- ásüi, túrnj, vakarni. '
7caivo kút.
lcala haL
kalasta- haHlRzní;/calastaja halászó,

halász
7Cltlasluk,~e, -ns ha!:íRznt.
7caljame, -jain V, kalju. sikos, síma;

kOl}asz.
kltIlii, -Ilis elrága.
ka/lio' szikla, klJszíkln, hegy.
kallu kopon.l'1l
kallJea ,=== kalvea.
/ealtaise, -ainen-féle. -ázerí.í: Rel/-Ic,

atl·éle. 01)'n.1I

lwlte (félrehajolt, félrehanyntlott):
Icallella, kr,l/elle f h. helyzet.
ben; -he.

1cc,ln szersz{lIn. holmi: huone-!crtlu
házi bútor

lwlol/Heaa, -.aka.~ lallovány, sápadt
képi!.

kalvea halovány, fakó.
!ca,lvo hlntya, hályog.
l.:amari, 1carll1nal'i luimara

. lcamiini kandnlló.

karrtí'nlo-, le({l.lmoa- Irtózni vmiWl
iszonyodni ' ,

Icarnmotla- iszonytnt,lli' (§. (iO,)
kamlJela,kaIllIJlt1'{/. ferde, görbe
hnc!·tyúk
kanava esatol'l1a, kanáUs.
kn'!lel'va hangnfü.
kaneroilclco lt.ll1gás (mező).

I,'ankaa, -ng·,. vászc)ll.
Icankaa, "ngM hom okos mezl.í.
1~ltnleea merií (mer<!l'ou), feszes
kimlcuri takács.
lea.'n·11atta; ]l()rclozili j fönntartani.

megbírni.



7eohteliai8uute, -uus udvariasság.
kohti, koMia felé (112. 1.)
kohtl~ méh (uterus).
leohtuullise, ·inen mélt6, méltányos,

illő; mérsékelt, módjával való.
koi hajnal, virradat.
leoi moly.
koipe, -ili láb, lábszár (állató).
lcaka kutya, eb.
koil'akse, -as hím.
ltoitta- hajnalodni, vin'adni.
koivu nyírfa.
7eoke- (ko'en) kísérteni, meg-k., igyc

kczni; tapasztalni.
kolelect csúcs, kiálló vég: k.-P1!!~

hajóOl"l·.

k07eleo sas (kotka).
koko rakás; termct, ua,gyság; egész

(§. 34.): kokonansa egészen; koleoo1~

öszve, ko'oua együtt.
7colcoa-, kokoo-, info ko'ota gyűjteni,

összerakni ; kokoele· fr.
leokoise, -oiner> nagyságú.
kolconaise, -ainen egész, teljes.
1coleoont!!- összegyűlni.

lcoleoukse, -U8 gyűjtemény, gyűlés.

7eolahutta- döngetni, koIlintani.
kolea rögös (út), zord (idő).

kolileko ezüstrubel (tallér).
kolleleo liiordon, kietlen, komor.
lcolkutta- kopogtatni.
kolmante, -mas harmadik.
kolme három: lc. kymmentii harmincz.
kolll!iaháromfelé.
leolo bevágás j odu, üreg.
kolttose, -onen csiny, csinytevés.
komea ékes, csinos, pompás, díszes.
komero fülke, czelIa.
7eompastu- botlani, meg-b.
Iconee, -ne' gép, szerszám.
konna béka j galiiember.
konsa,7consana n:úkor : ei konsa71aan
. soha; 7eonsanansakin. akármiko:r

is, egyáltalában.
ko'olekaa, -oleas termetes.
kopea büszke, kevély,
kopeíkka kópéka (ONSZ pénznem.)
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leirjasto könyvtár.
kil'java czifl'l1, tarka.
lcirjee, -je' lcvél (bricf): todistus-k.

bizonyítvány.
kil'joiUa- írni.
lcirjoitukse, 'U8 írás.
kMekaa, -j·ka.~ fényes, ragyogó, tiszta.
kirkasta- megdicsőítcni.

kirlcko egyház, templom;
leil'leollise, -inen cgyházi.
7eiroo- átkozni.
kirplJ!L bolha.
kil"Vee, -ves fejsze.
lci8ko- kiszakítani, le sz., kihúzni.
ki8SC~ macska.
leíta torok, száj (rachen).
kit!!- nyikorogni, fájdalmasan· sírni.
7eiukkl~ harag.
7ci!!leleuise, ~inen haragos.
kiur!~ pacsirta.
kiusa bosszantás, gyötrelem.
kiusáa- bosszantaní, kisérteni.
Idusaukse, -us kisértet (versuchung).
Icive, -vi kő. .
Muistele- fájni
kivuloise, -oinen beteges.
lclasi üveg (l. lasi).
lcoetta- igyekezni, próbálni.
kohden (112. l.)
leohise- zúgni.
kohrnelo mámor.
leohoa-,leohoo- földagac1ni, emelkedni,

fölszállni.
koholta- emelni.
kohta átellenben való hely, irány i

körülmény, nézőpont, tekintct:
leohdalla, kohdalle, kohdalta (l1Q,
1.) j 7eohtaan (112. 1.).

kohta mindjárt.
kohtaa·, info -hdata szemközt. találni,

találkozni; (veic) bánni; (iránta)
viselni magát; kohtele- fr.

kohtalo sors.
kohte, -ti irány, irányba esll hely:

tassit kohdej! e helyen.
kohtele- 1. kohtaa-.
leohtel-iaa, .ia8 udvarias, módos.

leeviW, -viU tavasz.
kÚhkuI'a koszorú.
kiekura tekergő vonal, ()sigavonal,

karika.
kielaa, -lc!s V. leieleva nyelves, fe

csegő.

Idele, -li nyelv: sata·k. csalogány,
fülemile,

kieltii- tiltani, eltiltani, meg-t., ,meg.
tagadni.

lderta- (1eierj'lin) , forgatni, sodorni ;
kerülni, körüljárni.

7eieto- bonyolítani, behálózni.
kihise- sziszegni; hemzsegni.
kiihoitta· buzdítani, nekihajtani.
leiihko buzgóságI' heves igyekvés.
leiikku- hintázni.
ldiltit- (-ltiit!) fényleni.
kiima koslatás, bakzás.
kiinni erősen' tartva (fest):, ottaa

megfogni (fest nehmen), hVVWit
befagyasliitani.

kiinnitW- megerősitenivmihez, meg
kötni, odakötni.

kiipea-, info ,kii'vetii mászni, föl'1Il;
kiiree, -re' sietség, adv. kiireesti si~i-

séggel.
kiiree, '1'13' fejtető.

kii8tlt- veszekedni" vitatkozni.
7ditokse, -os köszönet, hála. '

, IcU/ta- kÖsliiönni,dicsérni.
kiitii- sietv~ 'menni, röpülni.
kiivaa, -vas heves, bUliigó, UUJL"U!!;US,

kitju- élesen kiáltani, sivítani.
kitpa verseny, vetélkedés.
kijnpp!~ köteg, nyaláb:

kun ki'l1ippuun valakivel "'U,"VCUl,"

vkit megtámadni, olta ?ICI~n Icvm"
17!!S8a vkivel

-7cin, -ki is (§. 73.).
kipeit fájós, beteg.
7cilJinit szikra.
leil'ise- nyöszörögni, sí8e~'Elgnj.

leirja czifraság ; irat,
kirjallise, -inen

írásbeli, irodalmi.
kirjallisuute, 'UUS íro1daloIu.-.

..... 166 -

kepeU, könnyű.

kera :kerassa, keralla, km'a -vel
e-gyütt (lll. 1.)

kerj iiliiise, -iiinen koldús.
kerjiiii- kéregetni, koldúlni.
kerkeii serény, hama,r kész vmh-e.
kel'keii-, kerlcel3', info kel'jeW v. keretii

sietni, elérni, odaérni, ráérni.
kerkia·, info -rjitii, -1'itü = kel·kea-.
leemaa, -nas készakaratú, leel'naasti

készséggel, szivesen.
kerj'an l. 'kerta.
kerskaa- kérkedni, dicsekedni.
kel'ta réteg, emelet; ·szer: kerran

egyszer.
kertaise, -ainen -szeres, -szerű; kes'

kin-k. középszerű; leaksin-k. két
szeres j monen-k. sokszoros.

kerto~, ke1·too-, info ke1'I'ota ismételni,
elbeszélleni ; leertoele· fr.

lcej·tomukse, -us elbeszéllés.
keritja gyűlés, törvénygyíílés, tör-

vényszék.
keraytv- gyülni.
keriiii- gyűjteni.

-ki köz, közép: kesken, kes.
kenu" keskellil, keskeltii, leeskelle
(110. 112. l.) .

keskimmiiise, -iiinen középső.

keskiviikko szerda.'
keskustelu tárgyalás,értekezés. '
keskuute, -uus közép; egymásközt

való érintkezés (találkozás, tár·
salkodás, viszony).

kestii. tartani (dau:ern), kitartani.
kesu, ke'sy szelid, kezes (zahm).
kesJJltöma 'szelidítetlen, vad.
kesa nyár: kesii-kuu junius.
kete, n, kesi hártya, felbőr, hám.
kettu róka.
lceuhko tüdő.

keula orrtőke (hajón) jszántalpnak
felnyúló ellirésze, szánon.•

keveii, kevye, -vt könnyű. 
kevU,ime, -ain tavasz.
kidulta- kínozni, gyötörni.
kevaise, .iii'rlen tavaszi.
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kurilnk,ve, -n,v fenyítés, megf
baja nyomorú, rossz.
kur!ee, -kí daru.
klll'7cku torok.
7clll'ttll ráncz.
7wl'fln'l'ánczosodn i,ösBzezs ngOl'Ol III i
kuse, -8i húgy; kusc- lJúgyozni
kU.,tllll1l1lk8l', -n·. költség
kli8!rmlu- ](ültsége!ui, IdHtségét vi.

sdni: klMtfUltnjtt kültségvise!ö,
[könyv]-kiadó,

kuten hogYlUl, mint
kulistu· összes.zorúlni, I!ll)gilziik íi1l1i
kutkntta- csiklándozni.
huto- szőni; kötni (hálót, harisnyttt),
IwtBn· hívni.
7entl1 ívás (hal ívás).
klt1~ hold, hó (luna, mensis) : Minii·

lc1mjulius; elo·lcTlll augusztus; IWIl
kaus! hónap, hós:mk.

knudente, -des ha todile
lwultl (kUIJla) hólyag
kun/a golyó.
kltule., info fwuUrt hallani.
lw,'~liaise, -ainen szófogadó. enge·

delmes.
7CltUlo hallás,
kuultele- L 7cnuntele-.
kuulu (n mi hallik) hír.
kuulu- haIlatszl1ni, hallani (·ik), hír

leni (hírlik); tartozni vmihez.
kuulltÍ8a, híres.
7w1l1nc{ meleg, hő.

k/mntele.;, iuf. kUllnnell{~ hUllglttui,
rá-h, meg·h.: kU1ll1teUjl! II ag.

kllU/'(l dél',
kum'o süket
kuu8e, -si fenyít flt: teltti-íc. vöröll

fenytt; 7Wpe{l-k. lúez·f
k1l1l8ilcko fenyves (erdö)
kltUtamo v. kuntama. 'hold vilúg.
7cllute, ll.. 7causi h'l-t.
lmua kép (bild).
kuuaa- ábrázolni, leképezni
lcuuaele· képzelni.
lcuvert{l' kivájni.
kuvituk8e, -us képzelet; mieli-k. id.

kltlntt{{- clhusználni, e1fogyasztltni,
elkölteni i elrnúlatni (idöt)

kumarttl- hajolni, magát megha}
tani.

kwnl1w csoda
k1l1nrnalli8e, -inen csodálatos.
knrnrniukin akárhogy is, rnr.gis.
kurno: 7dumoon, 7wm088a §. l U, h, 2.
ICU1noo- ledönteni.
kllmotta- fényleni (gyengén).
7cumpa, -pi melyik It kettő közül

(uter) : "·7caan vlllamclyik, l)gy ik
vagy másik.

kumppalí társ.
kun l. 7win.
kuninkaa, -ngaB király.
knnin7wullise, -inel! királyi.
kltnlle, kunnes meddig, míg, hova.
kunnía tisztelet, tisztesség, becsület,
7cllnnioitta· tis.ztelni.
7c1l1mioit~lkBe,"tns tisztelet.
7wnno1lise, ·inen derék, jóravaló.
kunta (csak összetételben) egész

(-ság, -ség): heil/w-le. nemzetség,
törzs, .esa]{td; kymmen-lc. tizes
csapat (decas) i peT·he-7c. család,
háznéJ? i piil'i-lwnta kcrület; Vh~
dys-Ic. egyesiilet, egylet.

kunto testi-lelki erB, derékség.
7cnohll habzás, buIlámvérődés.
Iwo7c7w kapa, 7wokki· kapálni.
7cu{)kki· kapálni.
lellola tajték (geifer).
kuole-, info ·Ua halni, meghalni:

kuoli.Jct halott.
7cuolmna halál.
7cuoleltu- ölni, megölni (halatni).
kuolo halál, kimúlás.
Icuono orr (ítllatoké: schuauze).
7woplJa verem.
7cnore, ,,'i kéreg, héj.
kUOl'mc~ lw esi- v szán·teher; terhes-

kocsi.
KUIJeB, '1l'l:6"lágyék, oldal.
kupo kéve, köteg.
kur'i módj eljárás, fcgyelem.
kUl·itta- .fenyiteni, megfenyíteni.

krOlW;, korcsma
!c,'nn1L1l korona.
k'I~, n, ku7w (§. 17, e) ld. nwl,}'; fm

lwa,n vulald is, d lwka.'n senld' ;
kuki!> minden. mindenki, kiki,
ukárJd is: -, kn',,/! hol kllllt'l
honn:lu. 7"",lmll hovlt

7mhn?lsltl-, fl'. lwlwustelc- Iézegn i,
lézen geui.

!elliMIt· oIsorvadni, hervac1 ni.
lwin mint; minthogy, mivelhogy;

a mint, midőn, hogy, ha (§. 7t
5); kninka hogyan: k. :[itt/jo mily
sok, mennyi.

km·ska{'· suttogni; lelbÍskahta· (mom ).
knis7wlta· snttogni
lwi/en: 7cnitenkin mégis. [ei] lmiten-

leaan mégsem.
knit'lt ro~t,

kniva száraz.
kni'ta· száradni, megszál'ac!ni.
leni'l!aa· l'zál'itani.
leub·tieB talán (ki tuclja)
leu7cistn- ledönteni, leverni
leulclea virág,
knkkal'O zacskó, erszény.
lcll7cleo kakas.
ICllk7C1l1'll V. leule7Cllla csúcs, kúp.
kulcoi,ta- virágozni, virítuni ; lCllleoB-

tele- .fl'
7culjeB7cele· járkálni, sétálni.
lelt/jettll- szállítani, vinni.
kulke· járni, haladni.
knllell járás, menet
kullo'ill mikor, a mikor.
7cnll1W kiálló szöglet; silrnii·le. ha

lúnték.
kulo avarfű.

kltlt,t arany; (appositióúl) kedves,
drúgu.

7wlt",,·,inf. -Uatcl urltnyozni
kllltaise, -ainen aranyos; drága, sze

retett, kedves.
7wlu kopás, fogyás, költség; clhasz

nált, kopott holmi.
7C1~tu- elkopni,elhasználódni, el

fogy ni; elmúlni (idő).

korea ékes, csinos, pompás.
kOI'eltte, -us ékesség.
km'iHla- ékesíteni.
7corisluTe8B, -u8 ékesítés, díszités.
korjtlll- összeszedni, föl-szedni, el-

hordani, elrak ni, betakarítani;
rendbeszedni, megigazítani, meg
csinálni.

korjalltttl- kijavíttatni. igazíttatni.
Teorlcea magas
leorIco magasság; kamat.
kor1clli8e, -inen magmlságú.
kOl'pe, -pi vadon erdő.
Teor87cu- büszkélkedni, büszkén járni.
kortteeri kv:'trtély, szállás.
koroa fül.
koroenta- leperzselni, égetni, sutni.
k08i· leányt kérni.
kosija kérő, leánykérő.
kos7.c~ mikor j minthogy.
kos1ee, -ki vÍ2;esés, sebesfolYI1ID.
Icos7ee- metni, érinteni.
kasa dús, bllséges.
kOBta- viszont adni, visszl1fizetni,

megf., megtorolni, b()sszút állani.
kOBtomegtorlás, bosszuállás.
TeOstll- nyirkosodni j gyarapodni.
kata kunyhó.
Teoti ház, lakás: 7wtiin, kotitl haza
kotTea sas.
lcoto ház, honnVIlIóság : lcotocl hazól,

hazulról; kutunu honu (domi).
lcotva némi idő.

koulu iskol a.
koura marált.
kraatal'i szabó.
kOllristu- összegÖrblilni.
kova kemény, erös: kovin erősen,

nagyon.
Tcovuuk -uus keménység.
Icreivi gróf.
IcriBt,j: kri8tin-oppi lreresztyén hitis

meret, k. vallás.
kri8til/i8e, -inen keresztyén.
Teri8tit8e·, info -stitii lrer l)sztelni, ke

resztyénné tenni.
Kl'iBtllkse, ·us Krisztus.
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leyhky galamb.
kyhiiil- csak amúgy összehányni,

öS8zecsinálni, -tákolni.
kykene-, info 7cy'eW erőben lenni,

bírni (vermögen), képességgel b.
kyky tehetség képesség vmire.
kylke, -ki oldal.
kyllin l. kyllil.
kyllyyte, -yys elégség, jóllakottság.
kyllii. elég; (adv.) eléggé, ·ugyan-

csak, bizony, ugyan; kyl/iiksi

eléggé.
kyllii8ty· beleúnni, ráúnlli.
leylmil hideg.
kylpe- fürödni; 7eyllJY fürdö.
lcylvr;~ magot vetni (serm·e).
kyllt falu.
kymmene, -enen tíz.
lcynil tollszár, írótoll.
lcynte, -nsi köröm.
lcyntti/il gyertya.
kyntil- szántani, kyntö szántás.
lCYIJ86, -si érett, megfőtt.

7eypsy- megérni, megfőni.

7cysy~ kérdezni, kérni, követelni:
kysele- fr., kérdezni.

leysymylese, -mys kérdés.
leyte- égni (láng nélkül).
leyUee- nyŰgözni.

leyy kígyó.
kyykky-, leyleley- guggolni, guggon

ülni.
7eyynele, -nel köny.
lcyyni'tril sing, rőf. •
kYY1'y görbült helyzet (állapot).
7eakeil-, info leli'etil igyekezni.
killce, -ilki kakkuk.
ki'tmmene, -men tenyér: karlmn-k.

medvetalp.
kilPJI toboz, fenyű-t.

kii1'ke, -ki hegy (spibe).
kal'kilii., -rIclis hamar kész,serény,

igen hajlandó.
kal'mee, kaliI'mee, -me' kígyó.
kli1'PPil hölgymenyét.
leilrpiise, ·pilnen légy.
leilrsi-tih"ni, szenvedni.

kaJ'ventil- perzselni, megégetni, sütni.
kilsitW- megfogni, fölfogni, elérni.
kliske- parancsolni, fölhívni, idézni.
kasky parancsolat.
lelite, n. lcilsi kéz: on kiisissa jelen

van. megérkezett; lci'tsin felé (§.
19, d.): kodista k. ,hazulról.

lciitise, -inen kezü.
lelit/ce- elrejteni.
lciillcye, -Jlt bölcső.

lcavele- járkálni, sétálni.
lcliy- kelni, j árni, menni.
kilynti, kliynty járás: metsiin·lc. va

dászat.
kilyrii görbe.
lcliytta. járatni; ráfordítani, hasz-

nálni vmire.
1ciiyWkse, ·ös magaviselet, használat.
kiliinnökse, ~ös fordítás.
lci/i/nty. fo~·dúlni.

lciilintii- fordítani, megfordítari1.
1ciWl··í- begöngyölni.
köyhty- elszegényedni.
1cöyhyyte, ·yys szegény.ség.
7cöyhii szegény.
lcöyte, -öysi kötél.
lcöyttii- kötéllel kötni.

Laahaa-. czipelni, hurczolni.
laaja széles, kiterjedt.
laakea lapos, sík.
laalcso völgy.
lao.ti- alkotni, csinálni, szerzeni.
laatu rend, mód, minőség, nem, faj:

laatui.se, -inen .nemű, fajta.
lahja ajándék. .
lahjoitta- ajándékozni.
laldco osztály, párt, szakadék, nem-

zetség.
laho rothadt; lahoa" rothadni.
lahte, -ti tengeröböl.
lai (laji) faj, mód: aika lailla de-

rék módon, derekasan.
laiha sovány.
la'illiae, "inen törvényes.
laimea csendes, enyhe, langyos.
laimi: laimiin lvödá elh.anyagolni.
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(pilivU laskee) ; laakeu-· ereszkedni,
leapadni. ,

lastt~ forgács.
l{ütia palló, szoba földe, padozat.
I{Ltva csúcs, fatetö: jo'en latva fo-

lyónak felső része, kútflHájéka.
lau7w lágy, enyhe, szelid.
lanhtn- lanyhúlni, cnyhülni.
laukea-, laukelle., info lattt'eta meg-

ereszkedni, engedni; esappalllli,
sovállyodlli, hervadui; cllövődllÍ,

clsiilni (puska).
laula- énekelni j lalllele- fr.
laulu dal.
lanma nyáj, falka.
lausee, ·se' mondás,. mondat,
l{~Ual~' szólani, kimondani.
lauto. deszka: lauta-mies eskiidt

(bírótárs).
lo.uvantai szombat.

1avea széles, kite1jcdt, tág, hossza-
dalmas.

lavitsa Iócza.
lehmii tehén.
lehle, -ti levél (falevél).
leikkaa· metszeni, vágni, szabni j

leiTcTcele· fr., metélni.
leil~itBe:, info -itü játszani; leikit-

tele. fr.
leilc/ci játék, tréfa.
lei1c1c'i- játszani.
leimahta-. villanni ; leim.ahtele- fr.
leimu láng.
leipo- kenyeret süt/li.
leipil, kenyér.
leiviskii lispund (20 font) : leivisTciiise

20 fontos.
lelu játékszer.
lempe, -pi szel'etet, szerelem
lemlJeil kegyes. szende.
lempi- szeretni: lemmitty szeretett,

kedves.
lenniitt/i.- röpí~ni.

lenBeii langyos.
lenti/- röpülni.
lepo nyugalom, pihenés.
leppea = lempelt.

-$



lrfaa föld i ország j vidék, falu (el.

lupaulcse, ·us igéret: lupaulcsise -inen
. é '19 retü.

lurjll1cse, -UB pimasz, gazember.
luai/eka kanál.
lutee, -",dc' poloska.
lltu esont.
lUltle- vélni.
luulo vélés, gyanítás; vélemény,

hit: epii-I. gyanú, gyanakodlts,
llluta seprű.

lU1tlnantti hadnagy.
lyhye, -yt rövid,
ly7ckltii- lökni, taszítllni.
lymy rejtek
lypsa- fejni.
lyö-, info lyödlt ütni, verni,

, liíhe, -hi küzel, kllzclva1ó: liiltellii,
liiheltll, liihelle (110. 112. 1.); lühes
közelbe. kUzelitőleg.

liiheisc, -cinen közelvaló, közeli.
liihene "inf -hetii közeledni.
liihe8ty~ közeledni.
liihettii- ktlldeni.
liihte- elindúlni, elmenni: tiistii lah

tein ettól fogva, ezentúl'
liihtee, -htle' forrás, kútfö.
liiik7cy- csapkodni, hulJámzani; fény-

leni, esillogni .
liija rakás.
liiksy leezke.
liimmitt/i- melegiteni, füteni.
liiriLpimlt, n. lamm'in meleg, rnelegség.
/ante. -nsi nyugat, napnyugat.
lape, -pi lyuk: liipi v. liipilse -n át,

keresztűl, által (110. 1.)
l/iSllií közel, jelen: l. oleva jelen levő

laii7cítylcse, 'y.~ orvoslás, orvos-szel'.
laaR:kee, -iUike' orvosság.
/iiii7cari orvos
liWni helytartóság. kormányzóság
löylc/íhtll- bűzleni (-lik),
/Öyly ,meleg gliz, pára; gőtfilrdő.

löyty- taltí.lkozni i található nak lenni,
találtatni.

lőyt/i- lelni, találni.

louna v, lounaa, -nas délnyugat, dél;
déli idő, ebéd.

love, -vi berovás, barázda.
luetla- olvastatni (l. 7uke-).
luettele- eIészámlálni, .elésorolni .
luikahta- csúszni, el·es., be-es.
l'll,ikertele- elsikamlani vmin, végig

sulmnni.
luialcahta- = luikahta-.
luisti- koresolyázni.
luisti v. luistime, -tin korcsolya.
luja erősen álló, biztos.
luke- (lu'en) olvasni; számftani,szám.

,IálnL
1117"co, luklcu lakat, zár
lulcu olvasás, szám: sata-l'lllcu század

(évszáz).
lume1 -mi hó (nix).
lt,moa-megigézni, megbüvölni.
lU1nolllcse, ·u.~ bíívölés, igézés, varázs.
lanasta- ki"últnni, megváltanL
Tuo: luoksi (v. luo) -hoz, l'IlOlla -nál;

luota -től (J Of). J)
1110-, info lnod,i teremteni; vetni

(pillantást).
Tuokka osztály.
,lu~la barlang.
luoma teremtmény.
I uomulcse,-u.v teremtett állat, teremt.

méHY.
IMn1wlliae, -illell természetes, ter

ÍlIészetszel'ű

lutmto természet j lUQntoisc, .oinen
,természetű.

-nne' te~mészet,jellem (cha
racter).

,11~opu" elállaIli vmitől, elválni,el-
, " pártolni: '
(h,ostMi kolostor,' klastrom.

/1/()tee, -lWde' északnyugot.
lliotQ kőszirt, kis' sziget.
l?lotla; bízni, meg-b. vmiben.
luclttclmlllklle, -vs bizodalom.
lttQ'vul~ta" elv'álr\sztaEIi, távolitani, el-
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lepll !J' megengcsztellídni ldLéldíln i. lilceise, li1cise,-inen köze1való (-fekvő),

lepp ii égerfa, közeli.
lepyttii- megengesztel ni: kihtíldten i. lilcMnplt, ,-pi comp. lilei.
lepiii-, illf.lel'lttii nyugodni, pihenni. li1cistii- nyomni, összenyomni.
lese- mewzitillni, sl.itára őrleni li7coa., inf. liota, !íjota ázni,
le.~lw, -ki özvegy puhúllli
letittii- fonni (hnjntl (jotta· enus. liIcoa-.
letti fonadék (fleehte). 7inlw parittya.
lenlea áll: 1.-IU1t állcsont, állkapezlt. ,línna vál'.
leuto lágy, enyhe (idő). lintn madár.
levene- szélesedIli, terjedni. lípca lúg
leve!ite , -11s szélesség. 7i1Jcii, csúszós sikamlós.
lereri széles. líppaa, -i1}(l.~ .láda.
leviii.-, illf, levit(i, elterjedni. lippu lobogó.
levitt ii- elterjeszteni, kiteriteni. lisa fölös, hozzáadás
levottM/W nyugtalan (lepo). lisult fölibe adni. hozzáadni, hozzá-
leviihtii- egyet nyugodni, pihenni. toldani.
lichalcoitse- hizelegni. litlcli ,lapos, tertyedt.
lielltl-Iebegni, lobogni. lilllca(lta- elesúszni, kimarjúlni.
lielcH llí.ng. liuklcaa, -iulcas csúszós, sikamlós i
lieme, -mi lé, leves. hajlékony, iígyes.
licnc' eoneess. lie- (§. 31). lills7cahosszukáslap,szelet(papiros).
lienteii. lágy, enyhe. lohdutla- vigasztalni: lohdutulcse -ás.
liepee, -ieve' alsóruhaszél i szél, old~LL lohe, -hi lnzaez
liete, . iesi tűzhely. lohkea-. info -hjeta darabokra sza'
lima petyhiidt, gyöngén kötött (v.' kadni.

sodort). lohko darab, töredék, szakasz.
liha hús. W/ava húsos, l~övér. ~loihti- igérni, varázsolni.
lillOitta- hizlalni. ' IZoilltu igézés, ráolvasás.
liika fölÖs, szerfölött való j különös 10ilc7cu- lógni, lóbálódni.

(ei mUiiiin lii/wa); Wan y. liioin loista- ragyogni.
szel'föIött, nagyon. loisto ragyogás, fény.

liikahta- mozdúlni, meg m loitto messzevaló, távol.
liikcthutta- mozditani. lolcct sár :Iolca-kuu október hava.
liilcee, -ii/ce' mozgás, mozgalom 1071La hézag, üres köz.
liikku- mozogni. tonlclca csipő: 1.-IUlt. "
liilmnto mozgás, mozgal(}m. 'lonkleaa- 'bie~egve, járni,. sántítani
liina len i vászon, vászondarub lopen vég~épen.

(kendő, törülköző, kötény). 101Jetta- végezni; el v, bevégezni j

liitto szövetség. fdgy. elkölteni (ételt).
liittii. összekötui, összeereszteni lopplt vég.
Hitlayty- szövetkezni. loppu- végződni, véget érni.
liivi mellény: Iom/teTeo, dlldoln i.,
lika sál', mocsok, szenny. 10ulclca(L- megütni, sérteni.
lilcaise, -ainen sáros, szennyes. loukkal~kse, -us megütés, sértés.
lilee, -ki közelvaló (v. ö. t!ihe): l{kellii, loulcko hasadék, lyuk, nyílás.

lilcellcl likelta, (llQ. 112. l.) loulcku kelepcze, fog6,tőr.
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muisto emlékezet, emlék.
muistutta· észbe juttatni, emlékez

tetni,figyelmeztetni, megjegyezni.
muka ugyanis.
muka: (lll. 1.) mu.os.!a -vel egyiitt;

'Ilm7caan -vel, szerint.
rnu7eua-, fr. rnukaile· utánozni.
mukaise, -ainen vmi szerint való,

alkalmas: toden-m. valószinű.

·multa föld (porhányó f.), por.
rnulista-: m•.!ilmllnsit ámulva nézni',

szemet mereBzteni.
mulli tinó, tulok.
rnuna tojás; rnlmakse, ·as vese.
muoto alak; arcz, kép; m6d.
muotoise, -oinen alakú, képű, vmi-

hez hasonló .
mUI'ehti- búsúlni.
murha gyilkolás, megölés.
murhaa- gyilkolni.
murhee, -he' bú, gond.
mU!%ína reggeli; ebéd.
mUl'ta- (m'Úrran) törni.
martee, -l're' törés: kielen m. nyelv-

járás, tájszólás, dialectus.
muserta· apróra törni, zúzni.
musta fekete.
mustalaise, -ainen czig-ány.
muta iszap:. mutaise iszapos.
mutka hajlat, györbtilet; körülmény,

cselfogás.
multa de.
muumás, egyéb: muutama V. mUIl

ame, n. mltuan egyvalamely, egy
némely;muualla másntt, muualta
másunnan, muualle másllová.

muukalaise, -ainen idegen, máshová
való.

muulloin máskOr.
mUU1'aa· falazni, kövel rakni.
muuri köfal.
muuten másképen.
muutokse, -os változás, változtatás.
muutta~ változtatni; más helyre át-

tenni; költözni.
muutto költözés (m.-lintu),
muuttu- változni, megvált@zni.

előljáró, fönök, elnök,kormányzó;
kauppa-m. kereskedő; liha-m. mé
száros, velka·'Il~. hitelező.

miehuute, -uus férfiasság.
míekka kard,
miele, ·Zi ész, elme; kedv; gondo.

lat, szándék: mieZi tekee §. 58.
mieZi- akarni.
miellyltii- kedvet (tetszést) okozni,

vonzani: minua miellyttlW tetszik
nekem

mielty· kedvet kapni, beleszeretni.
mieluise, -inenszeretll, vmire kedv

vel való.
miettee, -iele' gondolat, elmélkedés.
miUoin mikor, midlln; milloin-kulloin

néha, hébehóba.
milt'ei majdnem, esaknem.
rnirnmo!se, -oil/en milyen, a milyen.
miniií meny.
m,inne hova,
minu, n. mina én (§. 17, a).
miten mint, miképen.
mitta mérték
mittaa- mérni.
m.ittlwi mérll (messel') : ?naa-m.
rnoitti- gáncsolni.
mokoma olya.n (olyan nagy, derék);

(szid6Iag) ilyen meg olyan, sem
mirekellő.

molernpa, -mlii mindkét, mind a
kettő, monnó.

mone, -ni nehány, nem egy, sok:
~iin m .. annyi i monesti sokszor.

mo~enmoise, -oinen sokféle.
rno1'siame, -an menyas6zony, mátka;

mOI'siuTcse, -us id.
muassa 1. rnnka.
rnuija aggnö, anyóka.
mui7cea savanyús, fanyar.
muina hajdan. régen,
muinaise, ·winen hajdani, régi.
muinoin'= muína.
muista- emlékezni, meg·emlékezni i

muistele- fl',
muistelma emlékezés.
muisti emlékezet (mies>rn.).

masto árboez.
mata· másznL
matcila alacsony.
matTea út, utazás.
rnatkusta· utaznL
matTcustavaise, ·ainen utazó.
mato féreg.
Matti Mátyás.
me (g. meidiin), tb. 'Il~inii.

mehililise, .lJ,inen méh (biene)
'Il~eiTciiliiise, -ainen mi közülünk való,

hozzánk tartozó.
me17eeii vmennyire való, meglehetős,

j6kora; melkein jóformán, majd"
nem.

melleoise, -oinen tetemes, me!!:lelletlls.
mela hormánylapát j meloitse-, info

•oita kormánylapáttal evezni. .
me!u lárma.
'mene-, info 'Illenna menni.
menesty-jól haladni, elllre menni;

sikerülnL
menettii· elveszítenL
meno menet; eljárás, szertartás'.
'Illere, ,r'i tenger.
'IlwrTei!lise, -i~en megjegyezni való,

neyezetes,
'Ilwr/e/ei jel, jegy: esi·m. példa.
merTeitse, inf ·ilii jegyezni, jelenteni.
mertavarsa (reuse).
lnessu mise.
mestari mester.
mete, n. mesi méz.
metso erdlIsz faj d, sük~t f., faj dtyúk.
metsa erdll.
metsaise, -ainen erdös. ,
metsiístyTese, -ys vadászat.'
metsástá- vadászni.
mi, n. mikií (§. 17, e) mi, a mi;

mikli . . m~kiiaz egyik .. á másik,
ki ... ki; mi-ku, n. m.ikil-TeuTea egyik
vagy másik, itt is egy ott is egYi
miTe/iiin csak valami, valaki is:
ei miTelliln semmi, senki; - míssii
hol, mi.!til. honnan.

miehe, n. rnies férfiu, ember: maan-m.
földi, honfi; sota-m.katoná ; esi-tn,

leutét : város): isan-rnaa haza,
?I!ko.maa külföld.

maaherl'a kormányzó.
maailma világ (welt).
maaTGunta vidék, tartomány.
maaZis-Teuu mnrclIius,
maa!!ise, -in en: isan-m. hazai, honi,

hazafi-o
maanantai hétfll.
rnaha has, gyomor
mahdolUse, -inen lehetséges.
mahdottoma lehetetlen.
mahta- -hatni, -h;tni.
mahtava hatalmas; hathatós.
mahtll- férni, beleférni.
mainee, -ne' hír, híresség.
mainio hír, hírhedt dolog; híres;
ma,f,nitse-, info -ita említeni, meg-

említeni.
rnaisteri magister.
maista- izlelni, meg-ízlelni.
maistu· izleni (-lik).
maíto tej.
maja kunyhó; szállás.
majava 'qód (biber).
rni't7eaa" info rna'ata feküdni, he-

verni; aludni.
makea édes, jóizíL
maTeeise, tb. -set édességek.
maTcsa- fizetni; belekel~űlni(pénzbe),

érni'(wert sein).
maksu fizetés.
makuu fekvés.
maltta- bírni, visszatartsni ; birni,

magát rávehetni; maltappas várj
csak, hadd.

mamma (gyermek.szó) mama ;rnarn
mase dim.

mana!a alvilág, halottak. országa.
mantere,·nner v. mantene, -re' száraz-

föld, kontinens. .
mar (ebbIlL: maar, maar'ian) bizo-

nyító szó (» biz isten«).
rna1'ja bogyó.
markkamárka (pénz - 1 franc).
markkina vásár.
marl'as-7euu november.
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Odotta- várni, várakozni: adottele· fr.
ohdakkee, -a7ce' bogács.
ohe, -hi mellék, oldal :'ohessa, ohelliN ;

olieita, ohe8ta; oheen, ohelle; ohits6
(109 l.). •

ohimo, tb. -mot test oldala; halánték,
ohja kantár, fékszár.
ohra árpa.
ohue, -ut vékony.
oikea igaz, helyes; jobb (d~xter):

oikein igazán, helyesen.
oikeute, '6US igazSág, jog, törvény,

törvényszék.
oiko igaz, egyenes, helyes (írás).
oikoise, -oinen egyenes.
oiva, oival/ise, ·inen derék, erős, ki
tűnő.

aja árok, patak.

nylcy mostanság: n••aika.
nykyise, -inen mostani.
nykiii8e· rántani, megrántani.
nylke- (nyljen) nyúzni.
nYl'kki ököL
nyt most.
nyykllyttii. meghajtani (fejét), bő.

Jíntani.
nai, tb. tö, L tii (§. 17, d.).
nilin így.
nlike· (niien), info niihdii látni.
nU,ky· (nii'yn) látszani, meglátszani.
nii7cö látás, tekintet, kinézés, szín;

niiköise képű, színű, kinézésŰ.

niillcii éhség: nilllcU,ise éhes.
niippi ujjhegy.
nilppiirii fürge.
niiyttele- fr. niiyttlf,.; eléadni, ját

szani (színpadon): ·lija. színész.
nu,yttii- mutatni j valaminek mutat.

kozni, látszani (§. 54, fj §. 55, b.)
niiiilii sógor (feleségnek fitestvére).
niiii'llty. erőtlenül összerogyni, ele-

pedni.
naiitii nyest.
nöyril engedelmes, alázatos.
nöyryyte, -yys engedékenység, aláza..

tosság.
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nisiiesees, emH>.
nilo· kötni, bekötni,
niukahta· kifiezamodni, kimarjúlni.
niukka szűk, szegény j fukar.
nivele, ·el íz, csukló.
noita bübájos, igéző, javl\s.ember.
nai, tb. tő, 1. tuo (§. 17, d.).
nain úgy, amúgy; körülbelüL
noja .rátámaszkod6 helyzet (no.ialla,

nOJasBa); támasz. .
n07ce, -7ci korom: noki·piiiit üszög

(vetésben).
nokka orr (madár-orr), hegyes vég.
nopea gyors.
nopsa gyors, serény.
norea hajlós, hajlékony, fürge.
noro vizes völgy j él' (víz), patak.
nosta- emelni, fölemelni.
n08to fölemelés, keltés.
not7cea hajlékony.
noudatta- követni.
nouse· fölkelni, emelkedni, fölhágni,

támadni;nouBu n. act.: piiiviin-n.
napkelet.

nouta- vmiért menni, elhozni.
nuhtee,' -hde' szemrehányás, feddés.
nuija verő, buzogány.
nuo (g. naiden) tb. tuo.
nuol/:, ·li nyíl.
nuole,inf. nuolla nyalni; nuoles7cele·

nyalogatni.
nuopea levert, kedvetlen.
nuora kötél, zsinór,
nuore, -ri ifjú, fiatal.
nuortea = nOI·ea.
nuol'u7caise, ·ainen fiatal ember, ifjú.
nuoruute, ·uus ifjuság, fiatalság.
nuos7ca, nuoskea nyirkos, nedves.
nuotti nóta, dallam.
nuotta kerítő háló, gyalom.
nurja félre fordúlt, megford~tott,

fonák, visszás; adv. nurin.
, nurkka szöglet.

nuttukabát.
nuu8kaa·· burnótot szini, tobákolni.
nuuski. megszaglálni.
nyhtii- tépni, kitépni.

BndoDz, finn Dyolvt.

nauha szalag,
naula szeg; font.
nau)'{t- nevetni, ki·n.; 'filmre/e· fl',
nalll'ahta- nevetve fakadni.
nam'atta- eaus, nar,'!'c!-.
naurii, -'!'is répa.
naul'u- llevetés.
nautinta élvezés, használat.
nautitse-, info -ita élvezni, élni vala·

mivel.
navetto istálló.
neite, -ti = neito.
ntilee, '6ide' nedv, nedvesség.
neitell nedves, nyirko~.

ne ita, neitose, -onen leány, lJajadoll,
kisasszony; neU,9Y v. neitsJje, -yt id.

neli-jalkais6, -ainm négylábú.
nel.iii négy j ne7jiinte, -.iii,9 negyedik
nel.ilistii- vágtatni (Íó).
nenii. orr; kiálló vég,
n61'o e]l1leerö, értelmesség.
nestee, ·te' nedv.
nellia tű.

nimlo- varrni.
ne1ll'0 tanÍles ; eszköz, szerszám.

készlet.
neu..uo- tanácsolni.
niele· nyelni, elnyelni.
nieme, -mi földnyelv, félsziget.
nieteli =' neiteii.
nii, tb tő, 1. ,li (§. 17 cl).
niin úgy; oly, annyira: niin pn/.io

oly sok, annyi.
niine, ·iini hftrs.
nii/,e, ·iisi nyilst
nWtu, niitty kaszftló, Tét.
'fIiitW· kaszálni.
ni/ja nyltlka. sikossúg.
ním,e, ~?ni név; ni?1tisc, ·inen nevU:

nimis-mie.9 ~zolgabíró.

nimitti:i- nevezni: ,·ttiUn nevezetesen.
névszerint,

nimitykse, ·ys elnevezés.
ni87ca ,nyak, nyakszirt.
niskaiBe, -ainen nyakas, nyakú

UPlli"n. makacs.
nisu búza.

I muutturnattoma változatlan.
myk7cii néma.
mylly malom.
1nyrk7cy méreg.
myrs7cv vihar.
myrskyise, -inen viharos.
myö·, mllY-, info myydii eladni.
myöhii kés/í.
myanti eladás. árulás.
myönty- engedni, beleegyezni.
rnyöntlt- megengp.dni (nem tagadni).
myü8, myöskin szintén .. is.
mr/litil -vel, szerint (111. 1.); rnyüten

szerint, folytában,mentib en, vmit
követve.

miike, -ki balom.
miinty fellYü (erdci f.)
mMehti- kérődzni.

miir'7cii nedves j ev, genyedtség.
rniitWii, -iitiis gyepes dombocska, ho-

porcs I

'!lliitii rothadt, korhadt,
'!lliiWne- rothadni.
milYl'ii borz,
miiiirii mérték, mennyiség; szabott

határ.
miiilriUl· határozni, kitíízui, rendelni.
mölc7ci kunyhó.
NacIIi éjszaki róka,
naa1na kép (vnltus, facies).
naapw'i szomszéd,
1Hlal'a' v, naa'!'aks6. ','a8 nőstény.

naarma sebllely, forradás.
nahka, g, nahan, nah7wn bőr.

1Iai-, inf, naiclcl nőt venni, nősíílni:

nőűl venni: naimatto11la nőtlen,

férjezetlen.
naise, -ainen nő, asszony,
n(titta· kiházasítani.
na7ja tréfa.
nalG7caa· vetni,. dobni ; nak7w/e· do-

bálni.
napa köldök; középpont, sarkpont.
nappi gomb.
narl'aa- bolonclítani, rászedni.
na,'"i bolond.
nato sógorné (férjnek nőtestvére).
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pako repedés, res.
paleoitta· kényszeríteni.
pakf!U vastag; pak8uiBB vastagságú.
pala darab.
pala- égni: palalJa égő, hő.

palaa", palaja., info ·lata visszatérni.
palase, -anen darabka.
palele- fr. pala.; fázni, fagyot érezni.
palelta- fagygyal vétetni (etwas er-

frieren), megfáztatni.
paleltu- megfagyni, megfázni.
paljaa, -jas meztelen, csupa.
palja8ta- meztelenné tenni, lelep-

lezni.
paljo sok.
paljoute, -U8 sokaság.
palkee, .lje, -le' fuvó (blasebalg).
palkinto díjazás, jutalom.
palkitse., info -ita díjazni, jutaI

maznl; megtéríteni (kárt), meg
fizetni.

palkka díj, bér, fizetés.
palkkiodij.
palkollise, .inen béres.
pallea lágyék, oldal.
paUo golyó, labda.
palmi7cko hajfonadék.
pala égés: p~lo-viina égett bor,

pálinka.
'palUa hegyoldal, lejtő.

paluu visszatérés: p.-matka.
lJalvele- szolgálni:· -lija szolga.
palveluk8e, -us szolgálat.
pane· vhová tenili, letenni, rávetni,

rendelni: p. ko7coon!, összetenni,
szerkeszteni ; p. MJjmlLiin járásba
hozni, járásra indítani; pane;'
ma'ata lefekszem., aludni megyek.

paneutu- refl. pane-. - '
pano n. act.panlh
panttaa' zálogba adni.
paperi papiros; papirpénz,bankó.
papistopapság.
pappi pap; pappila paplak.
papu bl;tb.
paraa, parhaa, paraha, n. -raS leg

jobb: paraasta piiastii leginkább, ,

1ll*

hozzá nem szokott.'
Ove, ~vi ajtó.
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Paahta- sütni, pörkölni.
paarma raj 'méh), sereg (hal).
paarma bögöly.
paate, -aas'i v. paatere, ·aader nagy

lapos kő.

paasto bőjt; paastoa- bőjtölni.

paatu- megkeményedni, megrögzeni.
paavi pápa.
paha rossz, gonosz.
pahka bötyök, gumó, kelevény.
pahna alom.
pahuute, -UU8 rosszaság.
paikka hely; folt: paíkaUa helyben,

~zonnal ; paikka-kunta tájék, vi
dék.

paimene, -men pásztor.
paina- nyomni; nyomtatni (köny.

vet); festeni (kelmét): paina'lJa
nyomós, súlyos.

opainatta· nyomatni.
painele., paine8kele- fr. paína. ; bir-

kózni.
paino n. act. paina-; súly.
painolc8e,-osnyomat, könyv kiadása.
paiskaa- dobni.
paista· sütni j fényleni; meglátszani.
paistee, -t~' sütés (piiiviin~p.)

paisti sült, pecsenye.
paistime, -tin sült; sütö eszköz.
paiBu- megduzzadni, dagadni; meg-

áradni.
paita ing.
paítsi, poait8e nélkül, -n kivűl (112. 1.)
paja kq;yácsműhely.

paju fűzfa..
pakahtu- megpukkadni.
paleana pogány.
po,kene) inf.pa'eta megszaladni, meg

futamodni.
pakise- fecsegni, beszéllgetni; 'p a

lcina n. act.
pakkaisB, ·ainen fagy.

. pakkokénytelenség, kényszerítés.
p.ako. futas) menedék: pakoon §. 58.

opetta- tanítani, oktatni j opettele- fr.
opetukse, -us tanítás. .
opi/tise; lain-o~ jogtudományi.
opisto tanintézet: yli-opisto felső t.,

egyetem.
oppaa, n. opas útmutató, vezető.

oppi- tanúIni : oppinut tanúIt; tudós
(gelehrt): oppirnaltoma tanulatlan.

oppi oktatás; tanúItság; tan.
oppilaa, -las tanuló, tanítvány.
01'0, kis fúró.
oraa, ·ra8 V. Ora80" 01'0 kan (disznó),

ártány.
oraa, -ras. kihajtott zöldvetés : on

oraalla füventiben van.
OraM evet, mókus.
orii, ·l·isménló.
orja rabszolga.
orjuute, 'UU8 rabszolgaság.
orpanaounokaöcs.
orpa árva.
orte, orsi pózna (ráaggatásra).
osa rész; osztályrész.
osaa- érteni, hozzáérteni, hozzá-

tudni ; eItaláIni valahová.
08ittain részint.
osoitta· mutatni,' meg-m., jelentcni.
osto,· venni (emere) : 08to n. act.;

ostele- fr.
o otsa homlok.
ota v. otaa, n. oda8 szúró hegy,fu-

Jánk. .
otalC8U" .vhogy fölvenni, nézni vmit.
otava gönczölszekér.
otollise, -inen elfogadható, hasznos,

alkalmas.
otta· venni, elvenni; vállalkozni,

kezdeni (§. 67, a.): vastaan·o. el-.
fogadni.

ottele- fr. otta· j (egymást fogni),' ve
rekedni,küzdeni.

otto n. act. otta-:' otto-lapsi fogadott
gyermek. .

otukse, ·us fogni való állat, .vad.
otuk8e, ,us idegenelleni, idegenkedni

vm.itől.

outo idegen, szokatlan, különös j

,
oJenta- egyenesíteni, igazítani, ki-\

nyújtani.
okaa, n. oas szUka (kalász-sz.), fu

lánk, horog.
ok8a ág.
ole-, info alla lenni (esse): olemat

tomo, meg nem lcvő, létlen ; je
lentéktelen, semmis.

olek8i- tartózkodni, rendesen lenni
vhol.

olento létel, létezés; lény.
ole8lcele' tartózkodni.
oletta- (eaus. ole.) állítani, föltenni;

olettele- ü'.
oleltele- fl'. ole·: alla olettelee.
olka váll.
olkene·, olkea·, info oljeta jutni, ke-

rülni vhova (történetesen). .
olke,·ki szalmaszál, szalma (tb. oljet).
ollen7caan: ei O. sehogysem, koránt·

sem, ingyensem..
olletikin kivált, különöseu.
olo lét, létel, állapot.
olue, -ut sör.
oma .. saját: oma.tunto lelkiisméret.
omaise, -ainen saját, sajátos: el·in·o.

különös, kiváló.
omaisuute, -uus tuh,tjdon, birtok; tu

o lajdonság, sajátság.
omena alma.
omi8ta-bírni, birtokba ve~ni; aján

lani (dedicálni);
omituise, -inen tulajdon, saját, saját·

szerű.

ompele., info olnmella varrni.
on, pr. 3. ole- (§. 31.)
onke, -ki horog.
onn.e, ·nni szerenese.
onnenta- kivájni.
onneltoma szerencsétlen.
on'Rettomuute, -UU8 szerencsétlenség.
onnise; ·inen szerencséjű.

onnistu- sikerűIni ; boldogúlni, sikel·t
nyerni.

onte, -nsi odvas j odu, mély völgy;
ontelo, onteva odvas.

ontu· sántítani.
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pimelt sötét; pillte~/te, "1/fJ sötétség.
pinnista- szorítani, csiptetui; meg.

fesziteni.
pino fa-rakás
pinta külsl> l'ész, fölszin (vedenp.

víz színe).
pintee, -nne' feszültség, szorúltság.
pirahtct. eseppenni, fercsenni.
pil·aa., pi-rioe· csepegni, fercsegni.
pirsta szilánk, forgács.
pirta takácsborda.
pirtea fris, éber, élénken mozg6.
pirtti lak6szfilba; fürdőszoba.

piru ördög.
pisa1'a csepp
pisimpii, .sin, sup. pitka,
pistele·, fr. pistil-.
pistoU pisztoly
pistii. szúrni, be-sz., bedu~ni.
pitee -ide'; mieli.p. vélemény.
pitel~- fl'. pitli·, használni, bánni

vkivel.
pitempit, -pi comp. pitkli.
pitlein hosszában, mentiben (112. 1.)
pitkitta· folytatni.
pitka hosszú.
pito tartás: tb pidot vendégtartás,

lakoma.
pituute, -uu~ hosszuság; pituiae,.inen

hosszuságú.
pitő,- tartani; (személytelen igéűl)

pitlLii kell
pitlija V. pitiijii/i., ·jiia egyházmegye,

fára. .
piukea, piu7c7ca feszes. kemény. .
piulcotta- fesz!teni, feszesre húzm,

szorítani.
pivOlnal'ok, (pivon-tayai).
pOhia fenék, éjszak.
pohjaise, -ainen éjs~aki.

pohmelo mámol'.
pohti roham, neki eredés.
poMi· sz6rni (gabonát).
poi7ca fiú; madárfi, kölyök: talon·

poika paraszt, pór. .
poilc·i. fiadzani, köly.közm. .
poilekea·, poi7c7ce~., lllf. pOt7eeta el·

piele, -li kar6, oszlopfa, árbocz.
piene, -ni vékony, finom, kicsiny,

apr6.
pihlaja berkenyefa.
piha udvar.
pihka gyanta, szurok.
pihti, pihle, -ti fogó (zauge).
pii fog (zacken. zinke: gercblye-,

borona.fog); kova, tűzkl.í.

lJii7ca leány, szolgáló leány.
piik7ci nyárs, kopja; szúr6hegy,

szeg.
piilc7eo dlll'va vászon.
piile- rejtőzni.

piimci aludt tej.
piilo rejtek: pii!;Jon §. 58.
piil~t bárd.
piiperta- tipegni, szökdécselni.
piiri kör, kerület.
l Jii)'itta-bekeríteni, köriilvenni, meg~

szállani (várost).
1Jiir-rokse, -os bevésés, bekarczolh.s,

vonás, rajzolás.
piippu pipa.
piirtii' bekarczolni, vésni, rajzolni.
píiB7ca ostor.
piiBpa püspök.
pilea ~yors, hamar; pikemmin hama-

rább, inkább.
pi1caiBe, ·ainen gyors, hamaros.'
pi7ti (g. pi'in,pi'en,pikin) szurok.
pile7cu kis, pieziny; .
pild. csúfság, tréfa; romlás.
pilaa- elrontani; pilaele· fr.
p.ilautu~ elrontódni, elromlani.
pilkka folt, bevágott jegy, hajk.
pil7e7ca tréfa. gúny: p.-kirves csúfo·

16d6, csúfondár.
pillekaa·, pilkleoa· hajkolni, jegy!3t
- vágni.
pillckaa-, info -lkr:ta ki.csúfolni, ki-

gúnyolni.
pilli síp.
pillo gaztett, erőszák, rontás. .
pilla· erlíszakot tenni., megrontam

-vi felhő.

pwue/G'r~, -veBárnyék, ,ál'nrékos heIr·

penseii lombos, dús lombú.
penselt langyos, lágymeleg.
pere7ity- beleszokni (házhoz-sz.).
perhee, ·he' család, háznép.
peri (l. pera): pel'i·7eato teljes elve

szés, végromlás j pel'i·mies kormá-
nyos,p.-synti eredendő ban.

pel'i- örökölni; perintö örökség.
perillise, -inen örökös.
perimmltise, -jiinen legvégső, leg-

szélső.

perin egészen, tökéletesen.
perintö örökség.
perjantai péntek.
perkaa· kiszakítani, írtani; gyom-

lálni, .tisztítani.
pe:rkelee, ·le' ördög.
permanto padozat, palló.
pe:rna lép (milz).
persee, -se' far, segg.
persu moh6, moh6n kíván6.
perukse, -us v. perusta alap.
perusta- alapítani.
pm'ü háts6 rész, ut6, far j fenék,

alap, :végczél; pe'l'iin-pitilja vagy
pera-mies kormányos; periissa, pe~
l'iista, periiiin után (109. 1.) ; pe.
rati egészen, épenséggeJ.

periiise, -iiinen utóbeli ; vmi utóval
(alappal, eredettel) bíró, .eredeta :
alku-p. eredeti.

periittömii alaptalan.
pese-, info pestii mosni.
pesettime, -Un mos6szer, szappan.
pesi- fészket rakni.
pesli fészek.
peto vad állat.
petolcse, -os csalás.
petturi csal6.
pettli- csalni, megcsalni.
petiijii fenyű (erdei f.)
peu7ealo hüvelyk
pian (1. pika,) hamar,' mindjárt.
pidentii· hosszabbítani.
pidalta- tart6ztatni, visszatartani,

megállítani.
pie7cse-, pi~ksii- verni, virgácsolni

főképen; paraillactn legjavában,
épen (akkor).

par-ai/caa épen (most v. akkor).
parane-, info -rata javúlni, gyógyúlni.
paranta- jobbítani; gyógyítani;

megigazítani; parantu- gy6gyúlni.
paraten, parailen legjobban.
parempa, ·mpi jobb.
pari pár, egypár, néhány.
1Iarka jámbor, szegényke (76. L)
parku· ordítani, ríni.
partao" ·loras szél (margo), part.
parta szakáll.
pal'si'- foltozni (tavel).
parte, -l'si gerenda, szarufa j divat,

.m6d: puheen-p. sz6lás, sz.-m6d.
parve, -vi csoport, csapat, falka.
parve, -vi házhéja, padlás.
pas7ea fos; pasld-, pas7eanta- fosni.
pastori lelkész.
pata fazék.
patik7ea dobogás: jallea-p. szapora

gyaloglás.
patsao" ·as oszlop, szobor.
patto: vala-p. hamis eska.
paula szalag, zsin6r.
pehmea puha, lágy.
peija7c7caa, ·a7cas öl;dc?g.
peiU· tükör.
peittee. ·eite' fedlí, takar6.
peitto fedés; fedő, takar6.
peittli' fedni i peittily- ref!.
Peleka Péter (Peti).
pelasta- megmenteni, szabadítani.
peU játék; 'lIelaa- játszani.
peljasty- meg,félemedni, megijedni.
peljiittii. megijeszteni.
pelko félelem.
pel7cM tiszta (vegyítetlen), merő.

pelkiW-, info -fata, -law félni.
peloitta- félelembe ejteni, elriasztani.
pello szánt6föld.
peni, penikka, pentu kölyök, kutya-k.
peninkulma mérföld.
penk7ci pad.
pen'1;lHpénz, 100 = 1 márka).
pensaa,-nllas' bof.ol'.
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metszeni.
py7citlá rovás, rovátka; fok.
pylviiit, -vits oszlop, támaszfa.
pyrintö törekvés.
pyr7ci- igyekezni, iparkodni.
pyrstö fark (hal-, madár-f.).
pyry hózivatar.
pyryttá- szállingózni (hó); pyryt-

tele- fr.
pyssy puska.
pysty v. pystö egyenesen álló (állás),

fölegyenesedett, fölálló : pystyssii,
pystyyn (42. 1.),

pysty- rajta fogni, belehatni ; érteni
vmihez (§. 51, b.)

pysy- maradni, megmaradni, meg'
állani (helyén).

'Pysahta- megállítani; megállani (ste-
ben hleiben; pysahty- id.)

pyy fajd, császár.fajd, es.'madár.
pyydykse,-ys fog6, kelcpcze, csapda
pyylea tömérdek, nagy, tetemes.
pyyntö fogás (fang); keresés.
pyytií- fogni (halat, vadat); kérni.
pyytö- I. pyyntö.
pyörea kerek,gömbölyU.
pyöri· forogni.
pyörrytta~ széditeni, szédelgést

okozni.
pyö1'ty- szédülni, ájúlnL
pyörtá- forgatni; es:z;tergályozni.
pyöra kerék, karika, henger.
páhlcinU dió, mogyoró.
pain felé (§. 19, d).
pltihty- megrészegedni.
paise, -ainen fejü.
pi1itse, tb; pllitset fék.
páivittele- panaszkodni, jajves:z;é-

kelni.
pltiva nap (különösenJdiese): piii-

1!ineen §. 45.
páivllise, -Uinen napos, napi: pa-

han-p. nyomorg6s, nyomorúlt.
paiviiZlise, -inen délebéd.
pa/eeá, paakeá vastaghús (láb tal-

pán).
paree, -1'13' súlánk; fáklya

részéről, -ra nézve (lll. 1.)
puolise, -inen félbeli ; délebéd.
puoliso feleség.
puolitta- felezni: -ttain fele részben

(részenként).
puolta-, puolusta- vkinek felén (párt

ján) lenni, vkit védeni.
puoluee, -ue' párt.
puoti bolt: 7cauppa-p. kereskedll·

bolt.
puraa, -ras v. purasime, -sin véső,

fúró vas.
pUl'aíse-, mom. pure·, harapni.
pure-, info purra harapni, rágni.
purjee, -je' vitorla. .
purjehti- vitor1á,zni, hajókázni.
purka- v. purlcaa-, info -rata bontani,

szétszedni, les:z;edni.
puro patak, ér j kis völgy.
purte, orsi nas:z;ád,dereglye, cs6nak.
purskahta- fercsenni, szökelleni : p.

nauruun nevetve fakadni.
pursto = pyrstö.
puru n. act. purI3-; p.-tupakka bag6;

sahan. p; fürés:z;por.
puserta- .nyomni, szoritani, facsarni.
pUBke-, puski- öklelní, döfni.
pussi zacskó, zsák.
puteU palaczk.
putke, -ki cső, csöves fűSzár.
putoa-, putoo- esni, leesni.
puu fa.
puuha munka,igyeke:z;et.
puukko gyilok j faragó kés, bicsak.
puulea,puuleva du:z;zadt, teljes, nagy.
puuro kása.
puuska, puusku hirtelen neki-eredés

(harag-, láz-ról).
puutta- összefogni, kötni
puuttee, -ilute' hiány.
p'Uuttoma fátlan.
1>uuttu- Illegragadni vmin; vmihez

fogní', illetni.
puuttu- hiányozni.
pyhii szent; ünnep.
pyhittil- szentelni, föl-sz.
pyki- (py'in) róni, rovátkolni, be- .

reformáczió.
puhee> -he' beszéd, Ilzólalkozl\.s.
puhele- (fr. puhu-) beszélIgetni' pu-

heUaa, -ias beszédes. 1

puhleee-, info puhjeta fakadni ki-
törni, pukkadni. '

puhlcaise- átszúrni, kiszúrni.
puh7ci által, át, keresr6tűl.

pul!tacl, -hdas tiszta.
puhu- beszélleni.
pui-, info puida csépelní.
puiklci- bújni (be- v. el-b,), elosonni'

pui7cahta- id. '
puhuttele- szólítani.
puikko pálczika, faszeg, szilánk.
pl!Ísta- = pudista-.
puisto liget, park.
pujahta- = pwi7cahta-.
pu7ca' bog,gomb, gumó: iatulan p.

nyeregkápa,
lJU7ce- (puen) fölölteni j pukeu- refl

öltözni. . .,
pulcime, -u'in öltörupa, öltöny.
pulcu öltözet.
pula jégnyílás ; szorúltllág baj
puZZi dllzzadtság: pullista- 'duzz'asz-

tani, fölfúni, feszessé tenni.
p~lllo palaczk: p.-poski duzzadt kép"
pulska, pulsleeatermetes'. u.
pun.~ :.vö~·össég. vörös szín; p.-parta

VOrOs szakálú.
punatse, -ainen vörös.
punasta- vörösíteni, vörösre festeni.
punastu- elvörösödni, elpirúlni.
plln61·ta- piroslani (-lik), vörösnek

látszani: plln81·tava vörösös.
punnitse- .mérni, .mérlegelni.
l1uno- fonni, sodorni.
puntari mérleg, csapófont.
puo far, segg.
pllola áfonya (vörös á.). ..
puole, -u fél: mies-p., miehen-p.

férfi-n~m, férfi ember; lJ1!oli-piiívii
dél; ctili-p. mostoha an.ya; _

, lJ!lolel:~: tlllco-1J. -n kivm, sisu-p.
-n belulj pilolen: titllii p. -n innen
toisell{1 p; -u túl (113. '

.térni, letérni.
poikki "n keresztűl, keresztííl át;

szét, el (-törni, -vágni).
poimi- szedni, .összeszedni.
poimu n. act. poimi-, ráncz, össze·

hajtás.
pois el, ~élre. j poissa el (~elll jelen:

~n pOMsa. 1st fort, nincs jelen).
po~sta-. eltávolítani, elhárítani, le

ráznI.
pojintima mostoha fiú.
polke- taposni, lépni ,; alányomni

kevésre becsülni (árút). '
polku n. act. polke-; ösvény.
pólo nyomorúság; poloise, -oinen sze

gény, nyomorúságos.
poltta- égetni: p. tupalc7caa dohá-

nyozni.
polttee, -Ue' forróláz.
poUlo égetés: p.-puut tűzifa.
polve, -vi' térd, hajlat; nemzedék

embernyom, ölto (su7eu-p.):mies-p'
.férfi-kor. .

ponnista-, fr. ponnistele- lábbal tá
maszkodni, ellenszegfílni, rúgol
dozni.

poro "meleg hamú; por (sahan-p.
fürészpor)••

po'/'o rénszárvas.
póro!ta- §. 60.
porsaa, -1'sas malacz.
porstua tornácz, pitvar.
portaa, -l'ras bürü; lépcső.

portti kapu, ajtÓ.
porvari polgár.
poslce, -lei pofa, orcza.
pote- beteg lenni, betegeskeclni·

potilaa, -Zas beteg, beteges; ,
potka csánk. .
potkaise- rúg~i; pot7ci. rúgoldozni,
pouta derii, tIszta száraz idő
pove, -vi kebel. .
pudista' rázni.
pudotta- leejteni.
puhaZt'a, fújni, fuvallaní.
puhltlt.ime, -ZUn. fuvó (blasebal )
pu7tdi~tll7cse, 'us tisztítás,: tls7c~~-:p.
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püte- él'ni vmit, vmire val6nak lenni;
pütő nó act. i piitöise értékií.

piili fej; fB (-ember); vég (matkan
paassa; plillsta múlva); - piUlllii
rajt, püliltet, piiiJ,lle,püiJ,lUt8e {l08. 1.)

pttalle fölibe, azonfölűL
pMtllet'JJsten egymás föll5tt.
piittllikkö főnök, fővezér.
piiiiUi8e, -inen fölűlval6, fölső.
piiiiUyk8e, -y8 föle vminek, fölsB resz.
pttase·, info piiii8tá oldódni, szét-

válni; szabadwni j eljutni, be
jutni, lenni (vmivé).

pli(lsiiii8tl, .·ttintln húsvét.
páiisky fecske.
pattstii- ereszteni (ld·e., el-e.), sza

baditani.
püiittee, ·iwte' végzés, befejezés, te

tézés j véghatározat,· következte
tés; végzet, szóvég.

piiattii- 'Pefejezni, elvégezni; elhatá
rozni.

piliitty- befejezŐdni.
pftlity· kerülni vhova, jutni vmire,

találni (vmit tenni).
pöhna részeg állapot.
pöhö poffadtság, duzzadtság.
pölkTey tőke (fa-t.), tuskó.
pöllö bagoly.

I pöly röpülő por, szállingózó. hó.
pörhá, pörhö, pörrö berzedt, borzas.
pőtki· ügetni: p..paleoon futásnak

eredni.
pöyheii, pöyh7ceii duzzadt, fuvalko·

dott; pöffeszkedő, büszke.
pöyhi8tele·, pöyh7ceile- büszkélkedni.
pöytft asztal.

Raaja tag, végtag.
raaka (g. t'aa'an) nyers, főtlen.
rctmnatt1t szentírás, biblia.
raappaa- megragadni, rántani;
raasta- szakitani, tépni, megkar-

molni.
mata- erővel dolgozni.
raatele- szaggatni: .!íja ragadozó

vad.

raato dög, holt test.
raat8i", raahti· magát rávehetni.
raha pénz; raha8to pénztár.
1'ahi pad, 16cza.
t'ahtu kevéske (csepp, szikra).
1'ahvaa, cva8 nép, köznép.
1'ailekaa, -aika8 fris, romlatlan.
rai8ka aprólék, hulladék j rossz, ha-

szontaian;' szegényke.
rais7caa elrontani; rai8kaantu- refl.
mittii, -aíti8 fris.
1'aivo düh; raivoa· dühöngeni.
raja határ,
t'ajoitta- meghatárolni.
raj1la- dühöngeni, viharzani.
raka8ta- szeretni.
1·akast1t· beleszeretni.
1'oleee, -ae' szem (darabka: korn):

me-8ade jégeső..
r{tleenta- építeni j raleennutta- eaus.
ralcennuk8e, ·nnus építés, alkotás;

szerkezet.
raleettu e h. ra1cennettu (rakenta-).
t'alcleaa, -alea8 kedves, szeretett.
ralekaute, -{tUS szeretet.'
mle1ci kisebb fajta kutya, eb.
ra7cleo hólyag.
rako rés (j'aollaan kissé nyitva).
rale81tttele- ropogtatni; CSlj,ttogni

(madárhangról)ó
rantpa sánta, béna.
rangai8t1tlc8e, -tU8 büntetés.
ranleai8e-.biintetni, fenyíteni.
t'anale aZai8e, -(tinen franczia .
mnta part, szél (margo).
1'antee, -nne' kéz-tő, kéz-csukló.
t'apea porhanyó (föld).
rapea erős, duzzadt.
1'alJpio szakadozó, rozzant állapot
)·a.~itt{t- terhelni.
ra8itule.~e, -UOY megterhelés, nyomor-

gatás.
1'aslecla, -lea8 nehéz.
t'a8lci- rávehetni magát.
rata út, ösvény.
ratleai8e-, 1'atlcase- szétválasztani, el·

intézni (peres ügyet).
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lóhát ezérna1'atBaa, -tsa8 lovas, as. riihe, -hi Bzll.rltó eslir v. pajta.rat8a8ta' lovagolni.
rats1t hátas ló, paripa. riippu- = rippu- .')'attaa, .ata8 kerék, tb. -aat szekér. riiBta készlet (gabona]; metSttll-r.raudoitta- megvasalni. elejtett vad.. .I'iistlt- leszakítanI, fosztam.rau7ut béke.

l ll. ). leszakadni, rii8U- levetni (ru l t 'rau1cea-. összerogym, l d'riitu. vesze.e· es, per.bomlani. riite!e- veszekedni.1'au1c1ca szegényke, nyomorúlt. ériitte, -iite' vékony j g.raunio, tb. -niot romok. ríitteZe- vékonyan bejegedzenirauta vas. riittii- bevonni, befedni (vékon!ravalclca gyors, tüzes, eréls. , 'é 1) t 1 )' vmI're elég lenm.dé l ~ J gge ; e n ',...
~a1Jinto eleség; ravintola ven g \I. l áh t rn
•

riivaa- mcgzavarni, I on am; •ravit8e· táplálni, etetni. vattu veszett (dühös).rehelUse -inen becsületes. d ., , ri7ca8tu. gazdago Ul.Mehellisyyte, -yys becsületesség, d 't .,
riTcastutta- gaz agi am.1'ehentele· büszkélkedni. drilcleaa, ·ilea.9 gaz ag.rehetttt· buján nőni, díszleni. rilelea'tue. -aU8 gazdagsá.g.t'eileii lyuk, nyílás. rátartó, \ 1'ilclci sZéttö.rve (i1tv.e. repedve). ,reippaa, -eipas serény; rilcleo- szegni, meg sz, bíint tennI.büszke.

k bű)'ilcolcse, -os véte, IIt'eite, -ei8i ezomb. rinta mell: vasta.r . elleutállás ; -:relee, -lei szán. . )'innalla mellett, rinntt1ta mellol,renlcaa, -ngas karika, gyűrű. 11é (109 1)1'in7lalle me . .ren7c-i szolga, béres. ripeii gyors, serény; csinos.renttu fityegő, rongyos; 1'. ember.á rippu- függnirepalee, -Ze' rongy, foszl ~y. t'ip8e, .si szempilla (8ilma-r.) ..r epeii·, info revetft relledm, szétsza- . f" temripustu- akasztani, uggesz,. .kadni. ristaise., .ristase- (mom. r.l~tt-): r.repi- szakítani, szét-sZ, snntiansi~ keresztet vetm. •re.po róka. risti kereszt; risli- kereszteln l.retlce, -lei út, járat.. cl) t rivi sor, ren 'reuna szél (margo, par. bá 't .( ~ 1 tör'-"i, roh7eai8e- föl ton am.reutoa- ertnködni er\lve II
,'rohleea bátor.' . . .czipelni, dobni). rohleene-, inf -hjeta bátoroclui. merm.revon-tule,. tb. ·tu1et északifénr ' roh1ci-, t'ohti- gerebenezni, ec~e1rli.• h hta- fölzajdúlni, fölzendulm. 1.t fti gaz' fű"zer.· gyógYltÓ~zer.

rle a .. . f l "d'}" ,rOll. o " f, C ' ..
rie"hu- zÚ;gni, zajlani, ö zaj u lll. rohtu. rühesedni, bibircsósodm.riemu öi'ömzaj, nagy öröm. . roisto hulladék, söprerlékr;em1tit.9tl-, info -uita orvendezm,•

rokleo himlő, esées.öröll1l1~b!en ujjongani. r081JO xabló; )·o.~voa- rabolniigyekezet, törekvés., roteva erös, vaskos; bíLtorsietni, sietve menm. rouhi-, ruhto- apr6ra vágni, törni,rongy, pelenka. zúzni;1'iesku fris (nem savanyodott).. , rouva asszonyI'iettua, -ietas csúnya, ,~u)t.. lenfonál, 1'uhtin~ v. 1'uhtinaa, ·na8 fejedelem,rihma fűző (fonál, SZIJ ;
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satu mese.
satula nyereg.
saukko vidra.
saura serény, szorgalmas.
sauva bot.
save, -vi agyag. sár.
savu füst.
savusta- füstölni, meg·f.
se 1. Bi.
seassa, seasta. 1. seka.
seikeii v. seikee, -eijes v. sekee, n.

sees derű, tiszta, felhötlen.
seilc7ca dolog, körülmény.
seinii fal (wand).
seipllii, -eivlts sövénykal'ó.
seisahta-, seisahta-, seisattu~ meg-

állani.
seiso- állani: seisoal.lensa állóhely-

zetbe (Jahra).
seitsemii, n. •miin hét; seitsemiinte,

-mií~ heted, hetedik.
seitti pókháló,
Be1c,a (elegy, vegyített valami): S6

assa között (elvegyítve), seasta
közfil, se7caan kazé (lll. L)

se7caantu- elegyűlni.
sekaise, -ainen elegyes.
sekoitta-vegyiteni, keverni.
se7cii §. 74, 2.
selittii- földeríteni, magyarázni, tisz'

tán kivenni.
selity7cse, _ys magyarázat.
selkene-, info -ljeta tisztúlni, derülni i

tisztába jönni, szabadulni.
8elkeatiszta, derii, világos.
selkill-, info -!itu, ~ljitii. =;: selkene-.
selkii hát.
silllaise, ~ainen 91yan, ilyen.

, selvene~, inf: -vetii L sslkene-.
8elva, l. sel/ceii.
silmmoiSe, -oinen olyan, ilyen.
sentlihcl en azért.
sepittii- kovácsolni, megcsinálni; se-

pittele- fr.
sepJ!lt kovács.
ser1ckuunokaöcs•
BetQ. nagybátya.

salme, ~mi, tenger-szoros.
salo erdős sziget j erdő, berek.
salpa retesz; salpaa- reteszelni.
salva- ácsolni; kivágni, herélni

(s'alve-) : 8alvokse, -os gerendázat.
sama ugyanaz, ugyanez i sq,massa

ugyanakkor, egyszersmind; scc
moin épenúgy.

samanlai~e, -ainen ugyanolyan,
ugyamlyen.

sccma/en azonképen, szintúgy.
samea homályos.
sametti bársony.
samma7cko béka.
sammale,' -al moh.
sam,malta- megmohozni, mohhal be

fedni v. kitömni.
sammu- elaludni (tüz), elenyészni.
sammutta- eloltani.
samoa- gyorsan menni.
sampani champagnei (bor), pezsgő.
sana szó; hh', üzenet.
sanele- fr. sano,.
sangen igen, nllJgyon.

.aankari vitéz, Ms.
sankea, san7c7ca vastag, sűrű j jó

módú, tehetős.
8ano- mondani: sanomo, hir.
sanomattoma kimondhatatlan
saparo kurta fark (juh-,~gér-f.)
So,ppe, -ppi epe.
sarja lécz, hosszú szilánk; sor, rend.
Barka tábla (szántóföld). '
sar7ca, darócz.
sarve, -vi. szarv.
sata száz.
sata- esni (eső, hó).
iatamakikötö.
satee, -ade' eső.

.einen esőS.

termés; vedlés, hullás.
hozzáérni, rátalálni; történe·

teerin esni, eléfordúlni; t. jutni,
vhová, találni (vmit csele- \

esetleges történet, eléfor
jelenség.

Baa·, info saada kapni' érn'k . ,l, ér-ezm j -hatni, -hetni. "
saaklca »usque, tenns« (§. 19 d)
saalii, -lis fogás, zsákmány.' ..
saappaa, ~aapas csizma.
saapu- kaphat6nak le' .l . . . nnI, mel5Je-enm, megérkezni,kerűlni vhova.
saa1'e, -ri sziget. .
saarna prédikáczi6.
saarnaa- prédikálni, papoIni. .
saasta mocsok, szenny.
saati, saati7c7ca §. 74, 7.
saatta- vinni (vmire, vhová)'

(posse). ' '
saavutta. elérni, ut6lérni.
saha fürész; sahaa- fiirészeln'saipio v ., . . l.. sa1pp10, sa1ppu, saippua

szappan.
sairaa, -ras beteg.
saita fösvény.
saivare, -ar v. saivaree, -re' sörke
salcea sfirű. .
sak7co birság, pénz-b.
Sak.sa Németország' német lk l' . ' nye v.sa sa a~se, ·amen német. .
sakse, tb. -kset olló.
sala titok; titkos: salaa titkon
salaa- eltitkolni, elrejteni. .
salamo, villám
sat'ee, -le' szilá·nk.
sali terem .(saal).
salko pózna, hosszú rúd
salli- megengedni. .

'I'yömí- mászni (négykézláb)
ry~stii. erőszakkal elvenni .~'abolni
ryóviiri rabló. ' ..
riíjiihtii- fölrobbanni.
riimee, -me' mocsár,sár·rét.
r~meii átható, éles (hang).
rámsteii nyirkos, nedves.
riinsty- nyirkosodni' .podvasod ."k ' lll.r~~pllY se, -ys pillanat (silmlin-r.)
ronsy salj, tőhajtás.
röyheii bolyhos: duzzadt
1'öyhkeii, 1'öy7ckeii büszk~megátalkodott. ' daczos,

rukii, -uis rozs.
rukka szegényke.
'I'ukoile- könyörögni.
'I'u7coukse, -ous imádság.
ruma tút.
runko törzsök, derék-test.
~no költemény, vers.
1'unoelma költemény.
runoile· költeni (verset).
runoilija költő. versszerző.
runsao" -sas bőséges.
runteva testes, vaskos.
ruoho fű.

ruo7ca (g. ruo'an, 1'uu'an) étel.
ru07c7ci- étellel tartani, élelmezni.
ruo7co (g. 1'uovon) nád
ruos7ca ostor.
ruostee, -te' rozsda.
ruotsalaise, -aínen svéd.
Ruotsi Svédország.
rupatta- csacsogni; fecsegni.
rupe, -pi kosz; himl/).
rupea-, rupee-, info ruveta kezdeni

hozzá fogni. '
rupIa rúbel (orosz pénz).
rupuli himlő.

rusikka ököl.
'I'uskea riska, barna.
rus7co pirosság, pir (aamu-r)
rutto hirtelen, gyors i pesti~.
ruuhe, -hí válú, ladik.
'I'uum~~e, -~en. tb. -mene.t polyva..
ruumn, -m1s test, holttest.
ruuna herélt ló.
ruusU r6zsa.
ruuti puskapor.
ryhma csoport:
'I'yhty- hozzáérnij hozzáfogni j rá-

ragadni.
'I'ynnii7c7cö megrohanás, ostrom
r!lnt~~~- neki rohanni; ostrom~lni.
ryntaa, ·nniis mellcsont.
rype· (ryven) sárban fetrengeni
'I'ypisty· ránczosodni. .'
ryppy ráncz.
rytisty- ránczosodni élgyH "d •'I'Y'!iPp"a . ' ro lll.a - Inni, egyet húzni (italból).
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kintet : suhteen -hoz képest, -ra
nézve.

sui7calBe, .le' hosszukás vékony 'da,-
rab, csík, .szelet.

suilcea szálas, karcsú.
suin: suin7dn egyáltalában; [ei]

suin-7caan korántsem.
suise, ·inen szájú.
suitse, tb. -itset zabola.
suitse- füstölögni, párologni : suitsu

füst.
suitta- bírni, tehetni, -hatni (lehet

hogy, talán).
suju-hajlani, engedni; suvadni,

könnyeden folyni.
su7ca serte ; lókefe ; suki· kefélni.'
su7celta- elmerülni, víz alá bukni.
8u7ceu- v. Bu7cene·, info sueta haladni

sikerülni; alakúini, .változni. '
sulc7caharisnya.
su7c7cela serény, gyors. ügyes; gyors

elméjű, elmés, leleményes.
s~t7cse, .si hótalp:
.suku nemzetség, család,rokonság.
su7culaise, .ainen családbeli, rokon.
sula híg, folyó, olvadt; tiszta, merő.
s~tlaa' olvadni, fölengedni (sulau-) ;

olvasztani (suZatta-).
sulka toll.
sul7ce. zárni, be-z., el-zárni.
sulleu záró vmi (retesz, gát).
8ullo. sulykolni; lenyomni, csomo-

szolni.
s~tlo kedves, kellemetes, bájos: su-

loise, -oinen id.
sumea y. summa. homályos, ködös j

szomorú.
sum'lna somrnai összeg.
sumu köd, párolgás.
sunnuntai vasárnap.
suo mocsár.
8'110- kívanni, akarni, ohajtani; nem

.. sajnálni, oda engedni, oda szánni.
suoho sárló nyálka, sárlás,
suoja fészer. pajta; oltalom.
suojaa-, fr. suoje/,e- oltalmazni, óvni.
suola só; Buolattoma sótalan.

oldal; lap (pagina): sivu', 8i
. vutBe mellett el.

sohva pamlag.
soi-, info soida hangzani, zengeni.
Boihtu fáklya.
soilcea szálas, hosszukás.
Boimaa- elhatni, ráhatni; szidal

mazni, csúfolni, vádolni.
sOime, -mi jászoL
Bointu összehangzás :atku·s. allite-

ráczió.
soipea enyhe, langyos.
soitta- . caus. soi·, hangszeren ját-

szani; csengetni, harangozni.
Boitto hangszereu-játszás, zeneszó.
B07cea vak.
sokkose, tb. -8et szembekötősdi.
807curi czukor.
80lea szálas, karcsú.
sol7ce, -ki csat,
solmitse- kötni (csomóval).
solmu v. solme, -mi csomó.
soma alkalmas, illő; szép, dicső.'
sonni bika.
sonta trágya.
sopi. (sovin) megegyezni, alkalmas·

nak lenni, illeni; férni.
sopu egyesség, egyetértés.
80potta. susogni, súgni.
sorea egyenes, szálas; szép, csinos.
sor7clea. hasadt köröm.
Borme, -miujj (digitus).
sormukse, ·us gyürű.
sorta- (80rran) lenyomni, elnYQmni,

lerontani.
sota háború: sota·mies katona.
sotí.csatázI;.i, háborút viselni, har-

czolni.
fPtke- taposni (sárt). gyurni(tésztát).
Bou7c7ca szíik,keskeny.

'l.álli- evezni; soutele" fr.
i~~, ,-iasillő, alkalmas.
to egyetértés, egyezkedés.

pitta~'egyeztetni, illeszteni, össze-
\>..il1eszteni.
:~y,hta v.. suhtee, -hde' helyes mérték,
. . arány; .. viszony, vmire való te-

silcea- silcene '7 '" • f., -, st,cta-, In • si'eUl si'itlt
fogantatni Ceoncipi) születni.. porodni. ' , sza

si7ciö magzat; fajzat· kölyök.
silea sima.. '
s~littii- simítani, czirógatni.
stlk7ca tiszta (vegyítetlen) me'"
siUoin akkor. ,ro.
silla mert
sil?nii szem.
sil1niill-, silmiiile- szemlél 'nézni. Ul, meg-

s~Z'[Ja vék.onyfahéj (fenyíi-, nyírfa-h)
s,lpaa-, mf. -lvata lehántani .
silta híel. .
s~meil homályos, nem tiszta
sme, -ni kék: sini-lculc7ca .
sinise, -inen kék. .
sinne oda· s p'"". ' .' atn arrafelé.
s~nu, n. sinii te (§.. 17, a.)
s~palee) sil'Palee, -le'szálka darabk
stdcea e ' ' a.· gyenes, szálas, sudar.
s,sa1'e, ·ar nőtestvél' .
sisu7cse,. ·UB belseje ~minek, beltér:

tb. st8u7cset belek.
siBit belső, b. rész: sisltssa sisiill"

·n belül, ·ben bent· si:üstii ~
sliltii -ből ki' sis .... ' . ,St·b l (. ' aan, st8ltlle -be

e e 110. 1.)
sisalta- magában fo l l .· g a nr.
BtsltUiBe, ·inen belső.

sisiillvlcse, -Vs ta.rtalo C' h l't . . . m III a t)
St ee, ·tde' kötés kötel 'k .
siten úgy, akké~en. e.
sit7celi szivós,. fösvén .
s~to. kötni; sitoele-, ~tele- f,
s,tte .tt r., St. en azután; ezelőtt (b'

nyos Idő l) ó' IZO'é ve , ta: ai7caa s. ezelőtt
r gen, régóta

B~uhoa- sivítalli (sípoló han l)
s'unaa- áldani. gga .
sivalta- hirtelen ké dni (kül ; . zmoz ulatot ten-

" csapUl, vágni ragad .)
siveii szerény illed l " nl .· . ,. e mes, mlvelt
stV,sty- mívelőd ., . . .• . Ul, mlveltté lenni
st:Ut.s~~7cse, -71B mívelődés, míveltség'
S~~t8 a· mívelni, míveltté tenI!i. .

8Bula (sieltla) szita.
SBU?'a társaság.
8Buraa- követni, következni.
8BUl'alcunta gyiilekezet.
8BU1'au7csB, -a?tS következés.
8BurueB, .ne' kiséret, társas kör tá.

saság. ' r
8~utu környék, táj.
8~, n. 8e (tb. tő niiez (§. 17, d). ' n. ne, nBt) az,

8ia l. 8ija.
8iBl1a ott, 8ieltá onnan
8ielu lélek (seele). .
8iemene, -men mag.
8ienB, -ni gomba.
8ieppaa· megkapni megcsípni, ka-

parítani. '
8~eppelt, 8ipptlil serény, fürge-
stera köszörűkő. .
siBl'aime -( in tb .. ,t,. -atmet orrlyukak
B~etil. t~rni) eltfirni. kitartani. '
s~eVltcslUOS, szép.
8thteeri titkár
siíli süldiszn6,
B~~ma zsineg, ostorszíj.
8ttmekse -me L.. ék.. ' s >uny . sziirkület
8ttntii- g . é' .h á yeng n (távol)' látszani'
. " om lyosan látni. . ,
B~~nlt, iiita §. 17, d. ;§; 19, b, 2.
Bttpe, -pi szárny.
8iirtv- átszármazni vhová k"ltö .
8iirta- költöztetni odább' t o .. znl.
siíB tehát. ' enm.
siísti tiszta, csinos.
8iisti- tiszt't' ... l am, CSlllosÍtani
8ntt·· /'" . ... a· (Btjtttii-)megfogantaili szül'
Stttv- kihűlni hide "l' ' Dl... ,gum.
StWO kelW rend f t á'llő é .' ISZ as g, csín,

l. s g; Illedelmes, s'zerénydcs. ' esen-

sija hely, befogadó tér; állomás:
..t?tU-B. tűzhely.

Stjava tág.
sijoitta- helyezni elhelyezni.
si7ca disznó. '
8ike'1 . Ó

hé
l)SZlV S, tartós; s. uni mély (ne-
z MOm"
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taintu- elalélni, ájúlni,
taipl~- hajlani vmirc, neki engedni

magát: taipuva hajlandó;, taipu
vaí8e, ~ainen id..

taipltmlt7ese, -'1'IlUS hajlandóság.
taistele- küzdeni,birkózni j kikötni

vkiVel.
taita- tudni, hozzáérteni j -hatni,

-hetni (= lehethogy, alkalmasint).
taitee, -aitls' müvészet.
taito tudás, hozzáértés, jártasság,

mesterség.
taitta. elszakítani, letörni.
taittu- elszakadni.
taivutta- hajlitani, rábírni.
taivaa, -vas ég (coelum).
taju értelem, értelmesség.
tajua-, info '-1tta érteni.
taka hátulsó rész V. tér, vmi mögött

való tér; hátulsó: ta7eaa, takana,
taa7esi (taa'), taatss (109. 1.)

ta7caa-, info ta'ata kezeskedni, jót
állani.

takaise, -ainen vmi mögött való,
hátulsó.

takai8in, takasin (-si) vissza, hátra.
takaperin visszafelé (a múltba =

ez előtt).

ta/certa-, tal~(jlta- gyúrni,bele-gy.,
bekeverni, bogyolni.

takista- megrágasztalli vmin; aka·
dályozni.

takki kabát.
takku gubancz (kolonczos haj).
tako- (ta'on) kovácsolni.
ta~ja szőrös (kikészített) ből'.

talla lap, .lemez, talp (kengiin-t.)
tallaa·taposni.
talli istálló.
tala ház, major, tanya; ház és te.

lek: talonpoika paraszt.
taloute, ·ous gazdaság, háztartás.
talte: t.alle8sa v. tallella lhizet alatt,

eltéve j panen talteen v. taUelle
elteszek

talu-, to,lutta- vezetni.
talve, ·vi tél j talvise, -inert téli.
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Taa' (= taaksi) l. taka.
taaja sűrü, gyakor.
taakka teher, hOl'dani való.
taannoin a.z imént, a minap; , taan-

noise, ·oinen imént volt, minapi.
taas megint.
taatto, taattose, -onen apa (édes a.)
taha: tahallan8a szánt szándékkal,

kész·akarva ; tahansa §. 75, jegy.
tahi, tahikka = tai, taikka.
tahko szöglet-él, szél, oldal; kö

szörű kő.

tahraa-, fr. takraele- besározni, be-
mázolni.

tahto· akarni.
tahto akarat; tahton8a (§. 75, jegy.)
tahtoise, -oinen akaratú.
tai, taikka vagy (§. 74, 1.) .
tai7eina dagasztott tészta (teig).
taims, -mi csemete növény, plánta.
tainnoksealéltság, eszméletlen álla.
. pot.

8liri8e- sisteregni.
slirpit-, 8iirppilit- szörpölni.
satee, -iids' sugár (strahl).
sii,vele, -ve~ hang (laut, ton).
savyarczkifejezés; hangmódosula,t,

hangulat.
8aa kötélnék egyes összesodrott fo

nala; sor, rend.
slia idő, időjárás.

sltii7ese, -8i V. sli~i8lee, :ki szúnyog;
kánya, halász·sólyom.

8aiiU sajnfilat, szánalom (§. 58).
saiili· sajnálni.
sliltnnöllise, -inen szabályos.
sliitntö elrendelés, szabály.
8aare, -ri lábszár.
sitilstll- megtakarítani, megkimélni,

eltenni; sitltsty- ref!. .
8aitstilvaiss, -ltinen takarékos.
Bililstavitisyyte, -yys takarékosság.
saiistö takarék, megtakarítás.
sality rend (társadalom osztálya),

rang.
8alttii- rendezni, elrendelni.

8uututta- bosszantani, hatagitani.
swvait.~e- tfirni, megengedni.
suve, -vi nyál'.
sydltrn;e, -diin szív j belső, (belseje
, vmmek), közép (.~ydltn-pailcka).
sydiimellise,-ineli szives, szívből való.
8ydilnty- megbosszankodni.
syk7cö; sykky v. sykkyru, gombolyag,
Syk8Y ősz (autumnus).
8yk8yi8e, -yinen őszi.

8yle, -li öl (klafter, schooss).
syleit-, 8yleile- ölelni.
8ylke- köpni.

. syn7cea, syn7ckii sötét, komol'.
8ynnytta- szülni; támasztani,

idézni.
synti vétek.
synty sziiIetés. eredet.
synty- születni; létre jönni.
sYl'ja oldal,' mellék.
.sysait. tolni, taszítani.
.lyte, -ysi szén.
sytt,!!- gyúladni.
sytytta- gyújtani, meg-gy.
syvil mély.
syy ,ok; syy-piia vétkes vmiben (ki

az oka vminek).
syyllise, -inen bűnös.

syykss, n. syys ősz (l. syksy): 8YYS-
kuu szeptember.

8yyttii- okolni,vádolni.
sYÖ", info syödU, enni.
8yökse- hajítani, dobni, taszftani;

syöksy- neki támadni, rohanni.
syÖttií. etetni.
8liikky- ijedni; saikilhtii- mom;
sitily- megmenekülni, megmaradni.
sliilytta- megőrízni,megmenteni, me-

nedékbe juttatni.
8like,-ki v. sitka malj (ló marja).
8ii7eenit, sltkense, ·ne' szikra.
sli7eki zsák. .
Blilee, ·le' szilánk.
slilkö, salksva csikó (két év~s).
sltnlee, ·ki tarló.

,Barlee· ' törni; fájni (§. 60)..
8ii7'ky- eltörni("rik),szakadni.

Buolaa- aózni.
8uole, -li bél (darm).
8uomalaise, -ainen nnn; nnn embel'.
Suo1ne,-mi Finnország i nnn nyelv.
8uomenta- nnme fordítani.
8uomennokse, -08 fí~lll'e fordítás.
8uom'U, suornukse, -us halpénz, pik-

kely.
suone, ,-ni ín, ideg j él' (vena).
suopea kegyes, jóakaró.
suora egyenes.
sUO/'i-, 8uoritta- egyenesíteni, eliga

zítani, elintézni, rendbe hozni.
suosi- egyetérteni i kedvezni.
8uosio jóakarat, egyetértés: suosiolla

jószerivel.
suosiollise, ,inen jóakaró, kegyes.,
suostu- beleegyezni,
8uostttmukse, -mus beleegyezés.
supista- megszodtani, összevonni.
8uppea szoros, megszorított.
8ure·, info surra búsúlni vmin fáj-

lalni. '
8urkastu- elhervadni, elsorvadni.
8urke.a szánalmas, nyomorú.
8urkuttele- sajnálni.
Ilurma halál (kivált eröszakos).
Ilurmaa· megölni.
BUrU bánat, bú, aggodalom.
Ilurullille, -inen bánatos, szomorú.
Iluruttoma, gOlldatlan.
survaa- hajtani, tmlzítani.
survo- törni, zúzni.
sute, -'Usi farkas.
suu száj, nyílás.
8uu7cko c,sók i suu7ckose, -onen dim.
suulaa, -las szájas, nyelves, fecsegő.

suuIlise, -inen szájbeli, élőszóval való.
8uunta irány; rend; helyes mérték.
8uure, -ri nagy.
Buurui8e, -uinen nagyságú.
8uurukse, ·U8 reggeli (frühstück)
Buuruute, -ruU8 nagyság.
8uutari csizmadia, suszter.
8uutele· csókolni.
8UUttu- meghosszankodni, meghara-

gudni. "
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tieta7 tudni tokkovajjon?
tietiLmaltö1nyyte, ·yys tudatlanság. tamu por.
tihea, tihleea sűrű, .tömqtt j fukar. tora vellzekedés, szidás.
tiiU tégla. tama-, tO"aja- veszekedni. '.
tiima, 6ra (stunde). tori piaez.
tiistai kedd. torju. elhajtani, viSBzaveí'ni (táma-
tiivii, tivii, -vis l. tiheii. d6t).
tila hely; állapot, alkalom. torkka, to?'k7cu szunnyadás.
tilaa- megrendelni (pl. könyvet). torkku- Mlogatni, szunnyadni.
tilaisuute, -uus helyzet, alkalom, torni torony.
tilallise, -inen telkes gazda. . tarppari zsellér.
·tili számadás. torstai csütörtök.
tilkka csepp, darabka. toru-. veszekedn.i, szidni:
tilukstJ, ·us. telek, földbirtok, j6szág. torve, -vi kürt, cső.

tina czin. t t . l" .o e, -os~ va o, 19az, 19azság; tosin
tinki.alkudozni, lealkudni. ugyan, igaz; totta (tottahan) iga-
tippa, tippu csepp. zán, bizony.
tirkista- kandikálni, kukucaálni toteutu- megigazúlni, megvaIósúlni.
todellise, einen val6di, igazi. totise, einen igaz, val6 ; komoly.
{adista- bizonyítani: todistaja bio tottele- vele-gondolni, engedelmes-
zonyságtevő, tanú. kedni, szótfogadni.

todistu7cse, -us bizonyítás, bizonyíték. tottu- szokni, hozzászokni, bele-'
tohU- merni, merészeini. szokni: t. pais elllzokni.
'tohtori doktor, O1:VOS. tottumukse, -us megszokás, hozzá-
toi'llte, -mi dologelintézés~ munka- szokottság;

folytatás, ügy; saaila toimeen totutta- ·szoktatni.
'rendbehozni, véghezvinni; toim.een totu'Lte,~uus igazság.
tulla boldogúlni., toveri társ.

'1$!Itoimitta- végezni (munkát), rende touleo vetés (tavaszi v.): tou/co·7cuu
szerint megtenni ; szerezni, meg' . május~

csinálni, elintézni, g@ndoskodni tuhante, n. tuhan7len tuhat, ezer.
vmiről :toimittaja szerkesztő. tuhka hamll. "

toimitukse, -us. mívelés, dologvégzés, tuhlaa- pazarolni.
munka, teendIl; szerkesztés, szer- tuhma ostoba.
kesztőség. tuhni- turkálni.

tointu-, toipu- magához jönni, föl- tuho vész, rombolás.'
üdülni, erlll'e kapni. tuhrarz- turkálni, sárban fetrengeni,

tbisaalla (toisialla), -/ta" elle §.19, a, 4. mocskoini.
taise, -ainen más, másik, második; tuijotta-, tuijottele- kandikáini ; me-

taisinansa, néha..hébehóba. rőn nézni. .
ismételni. tuik7caa-, tui7cki- döfni, szfu:ni.
toiste inásszor·. tui/cea, tuikka szúr6s, éles; haragos.

toi'/)O"'remény; toivo- reményleni. tUÍ7na. erllszakos, vad, szilaj.
taivatta- kívánni, ohajtani; toivat-., tuislcaa- hajigálni, dobálni; (átv.)
. tele- fr.. I haragosan rákiáltani.
tokee, _oe'. töltés, gát. tuis/eu hózivatal', förgeteg.

mégls. tukala nehéz, kínoll,bajos.

13

taula tapló.
taulu tábla.
ta'usta mög (mögött val6 tér).
tauti betegség: /culku-t. járvány;

vilu· t• .hideglelés.
tavallise, -inen szokott, közönllégell;

tavalUsuute (·ság, -ség).
tavara árú, j6szág.
tavattorna szokatlan.
tavoitta- megfogni.
te (g. teidan) tb. sina.
teetta-, caus. teke-o
tehtaa, -hdas műhely, gyár.
teho foganat, hatás, erő.

teiri, teeri nyirfaj d.
teittömi), útatlan.
teke- (te'en, teen), info tehda tenni, csi

nálni, készíteni; (hanen) te/eee
mieli kedve van.

tekee(§. 52, c.) munka, csinál6fél.
te/co tevés, tett, tétemény: rauhan·t·.

békekötéll; mieli·.te/w kedv.
telta sátor.
temmaa,., tempaa-) info temmata rán,~

tani, ragadni, tépni.
temppu ügyes fogás.
tenho hatás, varázserll.
teokse, -os munka, mű.

terva kátrány.
tervee, -ve' ép, egészséges; tm've légy

üdvöz l (salve).
terveellise, -inen egészséges. '
tervehti-, t'ervehyttil- üdvözölni.
terveyte, -ys egészség.
terit él (kés·él), éles hegy.
teril7cse)-iis aczél.
te"itva éles.
testamentti végrendelet.
teurasta. ölni, levágni (marhát).
tiaise, -ainen czinege.
tie út.
tiedusta~ tudakolni, tudakozni.
tienoo környék, táj. vidék.
tietee; -iede' tudomány.
tieto tudás.
tietty (e h. tiedetty):

érthetIlIeg, .természetesen.

tamma kancza.
tarnme, -mmi tölgyfa: tammi-/cuu

januárius.
tanea merev, feszült, erllsen álló.
Tanska Dánország.
tanssi táncz j tanssi- tánczolni.
tantere, -nner mező, tér, csatátér.
ta'otta-, caus.tako-.
tapa, szokás, erkölcs; mód.
tapaise, -ainen szokású, erkölcsű.

tapaa·, info tavata találni.
tapa,htu· történni.
tappa' agyonütni, ölni, megölni;

csépelni.
tappele- verekedni: tappelu ütközet,

csata.
tappiovesztes állapot.
tappo ölés.
tappura kócz, csepi!.
tarha keritett hely, kert.
tarina elbeszéllés, adoma;
tarinoi., tarinoitse-, info ·oita, eibe

szélleni.
tarjaa·, tarjoo- kinálni; ta,rjoele- fr.
tarkene-, info tarjeta, merni· vmitől,

rávenlli magát vmire.
tar/cka pontos, llzigorúan ügyelő.

tar7ckuute; ·uus pontosság.
tar7ckcfa,-, t arkasta- szorosan vizs-

gálni, megfigyelni.
tar7coitukse, ·tus szándék, czél.
tarpee, -rve' szükség, kellet (bedarf).
tarpeellise, -inenszükSéges.
tarpa' zm:bolni, turbokolni.
tarttu. odaragadni, hozzáfogni, bele

kapni.
tarvis = tarve' (ta,rlJee).•
tarvitse-, info ·ita szükségeini : tar

vítsee kell, s~ükség (§. 37, c.).
tása egyenlll magasság, egyenell tér.
tasaíse, -ainen egyenlő (magas),

egyenes, sima j nyugodt kedvű,

csendes.
tasku zseb.
tata,rilaise, -ainen tatár.
taukoa-, info .tauvota elállni, meg'

$ZŰ1;mi.
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uhkuele· kibuzogni.
Uhl'M- áldozni.
uhraukse, -us áldozás.

.uhri áldozat.
ui- úszni; uis7cele-, uis7centele- fr.
uinaa-, uínCbele- szunnyadni'; ui

nCbhta- el-sz. (hirtelen).
ujo szemérmetes, ajangós..
u7c7co öreg ember, férj: mennydör-

gés ; uk7cose, -onen dim.
ulcse, -si ajtó.
uljaa, -jas bátor, hős; derék.
ulko külső, künt való:" ulko-maa

külföld julkona künt, ulkoCb ki
vűlről, ulos ki.

ulottu· kiteljedni.
ulvo·, ordítani; ulvonta, ordítás.
ummista· elrekeszteni, bezárni.
umpe, pi- tökéletesen zárt, nyilásta·

lan, hézagtalan: umpi-aita egész
kerítés (nyilás nélkül) j u.·jiiii.

umpin/l-ise, -(binen teljesen zárt.
'une, -ni álom.
uneile-, uneksi- álmodozni.
:Uneliaa, -ias aluszékony.
unetta· álomra indítani (§. 60.)
unettoma álmatlan.
unhotta-, unhoitta., unohta" felejteni,

elfil1ejteni.
unhottu-, unohtu· feledésbe menni,

felejtődni.

upea jeles; kevély.
upe1'a 'iparkodó, serény.
upokse elsiilyedt állapot: .7csisSCb.
upotta- ' elsülyeszteni.
uppoa- sülyedni, él-s.
uppi-nis7cCbise, ·ainen makacs.
upseeri katonatiszt.
urho, 1. uroo.
urhollise, ·inen vitéz, hősi.

urkki- motozni, kutatni, keresgélni.
ur07cse, -os hím (állat).
uroo, uroho,.ros férfi, hős.

usea nem egy; gyakor, sok: usein
gyakran; useimmiten leggyakrab·
ban.

us7calta- merni, merészeini ; bízni

18*

Uh7ca fenyegetés, dacz: uhCblla me·
rész koczkára-tevéssel.

uhkaa- fenyegetni.
nyalka (u. poikCb).

kacs.
tyttii.re, -ytii.r leány (filia).
tyttö leány (puella).
tyve, -vi tő (fa töve), alsó vég.
tyvene, -ven = tyyne.
tyydyttü· kielégíteni.
tyyne, -ni csendes; csend, szélcsend.
tyyty- megelégedni, belenyugodni.
työ munka, dolog.
työlüii, ·llis terhes, fáradságos.
työntü- taszítani ; küldeni.
työttömii, dologtalan.
ta, n.' tamii, tb. tő niii, n. nii.mii,

nii.miit ez (§. 17, d,)
tii.hden -ért, végett, okáért.
taMcii kalász.
tükte, -ti csillag; czélpont, ismertető

jel; panna tűhdelle megfigyelni,
megvigyázni.

UH tetű.

tii7cii.liiise, ·ii.inen ide való, itteni.
tiilWise, tiillaise, -llinen, -ainen ilyen.
talWin ekkor.
tümmöise, -öinen ilyen, efféle.
tanne ide.
tlipiil'ii legszélén, legvégén való.
tCir7ceii fontos, jelentős.

tarii.jli., tiil'ise.re~egni, reszketni j

Wrlihtü- mom.
taten így, ekképen.
tii1/te, ~iiysi teljes, tele; tüynnii tele

(van), tilyteen tele §. 41, a.
Wyttii- tölteni, betölteni, teljesíteni.
Wyty- telni: Wytyy (impers.) kell.
tiiytymy7cse, -mys kellet, kellés, tar·

tozás (§. 67, d,)
Wii. = Wmlt (l. tii).
taiiUlt itt, tiiltltli innen~

töllö ostoba.
tölmlt, törmlt meredek lejtő, m. part.
tön1ceii., tönk7cii mereven, kemény.
tÖ'l'7ceii durva.

tuotta- hozatni; meghozni, eléhozni.
tupa szoba, ház.
tupakka dohány.
t16ppe,-ppi hüvely, tok.
tupruo,- kavarogni.
tupsu bóbita, bojt.
turha hiábavaló; tU7'han·piiivltise id.
tUl'kki szélrös ből' (pelz), bunda.
t1brmele- megrontani, elrontani.
tU7'mio vesz, romlott állapot.
turmiollise, ·inen vészes.
t1b7'pee, -7','e', -1'ves gyep, gyeptőzeg.

turva menedék, oltalom; bizodalom.
t1bska kín, szorúltság; tuskin alig,

nehezen.
tutaan (e h. tunnetaan) l. tunte·.
tutkaime, -ain hegyes vég (késhegy),
t1btlci., vizsgálni, nyomozni.
tuttavCb ismerős (l. t~mte-).

tuttu(e h. tunnettu) ismert, lSIIlel:OB.

tutustu- megismerkedni.
tUlbditta· ringatni.
tuuhea duzzadt, sűrű, dús lombú,
tuule, -li szél (ventus).
tuule- fújni (szél).
tuuma hüvelyk (mérték),
t1buma tanakodás, tanács; szímdlek,

terv.
tuumaa-, t1bumi- tanakodni, megfon·

tolni, gondolni, szándékozni.
hbumene, -men tőgy (uber),
tyhjliüres; semmi.
tyhmii ostoba.
tykki ágyú.
tykka, tyk7cö nagy darab, tu~kó:

ty7c7cltniinsii egészen.
tykö: ty7cönii -nál, tyköii. -től,

-hoz (109. 1.)
tylsli tompa.
tyly durva, kegyetlen, szigorú.
tyn7ce, ·ki v. tynkii csonka

maradt) vég.
tynn1J7'i tonna, hordó.
typerü ostoba.
tYI'ehty. elakadni, megállani (10,1Yl1S);

tYl'ettii- megállítani.
tYl'meii megmeredt, mereven

túke, ·ki v. tukee, -ue' támasz.
tuke- (tuen) támasztani, támogatni.
1;ukeva erélsen álló, eréls, vastag.
tukka üstök, haj.
tu7c7c~ bedugúltság ; nyaláb, csomag

(tukku).
tule., info tulla jönni; vmivé lenni,

válni; megérni (érik).
tule, ·li tűz.

tuleentu- érni, megérui (érik)..
tulehta- tüzesedni.
tulíse, ·inen tüzes.
tulo jövetel; jövedelem.
tulukse, -lus, tb. tul16kset tűz·szerszám
tulva tavaszi árvíz, víz·ár.
tumma sötétes, megfakúlt, színe-

hagyott.
tunke· benyomni, dugni ;nyomúlni.
tunkeutu· behatni, nyomúlni.
tunnusta- fölismerni,', elismerni.
tunte- ismerni, tudni, érezni.
tunti óra (stunde).
tuntise, .inen órai.
tuntoérzct, tudat, eszmélet, öntudat.
tuntoise, ~inen (tuntoval való): hem-

peli·t. érzelgős. '
tuntu- érzéldui (sentiri); érezhető·

nek, fölismerhetőnek lenni.
tuo, ,tb. tő noi, n. nuo,nuot (§. 17, d)

az, amaz; - tuolla ott, amott,
tuiJlta onnan, amonnan:

tf~o-, info tuoda hozni.
tuohe, -hi nyírfa-kéreg.
'tuohu7cse, -us (nyirfahéj-). fáklya;

gyertya.
tuoksu szállongó por; illat.
tuoli szék.
tuomari biró (itélél b.)
tuome, -mi zelnicze.meggy.
tuomio itélet.
tuomiset (tb.) útról hozott ajándék,

vásárfia.
tuonaan, tuonain nem régen,aminap.
tuonne oda, amoda, tova.
tuoree, .re', -re.' fris (még nyirkos,

nyers). .
tuoflJtai _ torBtai.
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valvee, -ve' éber állapot, virrasztás.
valvo- ébren lenni, virrasztani.
vamma, vampa testi hiba, baj, sé-

l'ülés (seb).
vangitse- foglyúl ejteni, elfogni.
vanha. . vén, öreg; . vanheinpa, tb.

.mmal slfülék.
vanhulcse, -us öreg ember.
vanhurskaa, .-kas igaz (ember), igaz·

ságos (l. hlws7caa). '
vankeute, van7ciute, -1LS fogság.
van7c7ca erősen álló, erlla, hatalmas.
van7ci fogoly (gefangener).,
vanno;esküdni.
1!antee, .nne' abroncs.
vam.- beereszkedÍli, sűrűbbé lenni

(posztó).
van'utta- beavatni (posztót), vá,

nyo1111.
vapaa szabad;,
'Vapahta~ szabadítani: vapahtaja

szabadító (kül. az üdvözítő).

vapaute, ·us szabadaág.
vapautta- szabadítani.
vapaja-, vapise- reazketni.
va1'a készlet, vagyon, birtokbeli

(pénzbeli) mód; vam7csiszámára
(készletűl- hogy legyen meg).

vara7c7caa,-akas y. varallise, ·inen
vagyonos. jómódú, gazdag,

varasta- lopni. . .
vwrhcla (varaha, varaa), -i~as' korán

való (früh) : varhain korán,var
hemmin korábban.

'Varhaise, -ainen korán való, korai.
vari fonó, hév.
varikse (val'ekse) , .ris, -res varjú.
va1'jele· megllrizni (vmitől)Jmegqvni,

védeni.
varjo árnyék, ernyő i oltalom.
vcw7caaJ -ras tolvaj.
vm'7.aute, -us tolvajság.
vm'ma bíztos, bizonyos.
VaI'oa-,' val'OO- óvakodni i tartani

vmitől.

va?'oitta· meginteni, óva inteni vkit
(wal'llen),

valcai8e, -ainen id.
vakka véka (acheffel).
v'alco barázda.,
uakuute, ·uus bíztosságJ biztosíték.
llalctlutta- bizonyoasá tenni, meg·

gyllzni vmiről, erllaiteni.
vala eskü.
vala· önteni; valele· fr. öntözni.
valaise-, valkaise- világítani; fehérí·

teni.
valee, -le' v. valhee, _ke' hazugság,
valettele'J valehtele-, valhettele- ha-

zudni.
valista- világítaniJ világoaítalli.
valitse-, info ·ita választani.
valitta.panaszolni, jajgatni, síratni.
ua/itukse, -UB' panasz, p.-tétel.
valjaa,-jas, tb . .jaat hám,lós;?:etszám.
valju hidegszívű.

valkea fehér j tűzfény, tűz,

1!alkene-,. info -ljetavilágosddni, vir-
radni.

valko fehér, fehérség; 1Jalkoise, ·oinen
fehér.

uaÍlattoma féktelen, kicsapongó, l'a·
konczátlan, .szilaj.

val/itseJ info -ita uralkodni.
valloitta- hódítani,megh.,megvenni.,
val'/1~ii, '1nis kéaz.
val'mista- készíteni, elkészíteni.
1)allltist'IJ.· elkészülni.
val1nistukse, -~i8 készítés, készület.
v(l,lo. világ, .. fény, világosság.
va7.o :lu~l·v. köszvény(csonMájás).
valoisa fényes, világos.
valppaaJ ·lpas é.ber,vigyázó
vaZppaute, n. 'a~ls éberség.
valtahatalom, szabad }'endelkezés;

valta-meri nagy tenger, óczeán.
ualtaa-hatalmába venni; bitol'olni.
valtaise, -ainen; ,.1)1l7ci-v; erőszakos;.

oma.·1), önálló, független.
valta,ku~~.ta birodalom.
'ValtiaaJ-ias hatalrilas, uralkodó,

állam. .
'va,lti'111i:se, ·inen állami,. politikai.

ömleni.

vahvista· erősíteni.

Ilvahvistukse, -us er<isítés, megerllsítés.
vahvuute, -~iUs erősség. .
vai,vain vagy (§.74, 1.)
vaihee, .•he'köz: vaiheella között

(lU. l.)
vaihetta., vaihta-váltani, cserélni;

fr. vaihettele., vaihtele- váltogatni;
váltakozni.

vaihto csere.
vaikea nehéz, bajos, ke~erves, l}Yo

morúságos.
vaikeroi·, vaikeroitse' jajgatni, óbé·

gatni.
vaikka noha, ámbár i akár (v. mihi1!

akármibe).
vaikutta· hatni, behatni, indítani,
működni.

vaikut1ücse, ·tus hatás.
vaAlla 1. vajaa.
vaillínaíse, -ainen hiányos, tökélet·

len.
vClimene- csillapodni, megszűnni.

vaimo feleség, asszony. '
vainaja megboldogúlt (defunctus)J

néhai.
vainio mezIl, szántóföld.

, vaino gyűlölség, üldözés, ellenséges
kedés.

vaino, uaín11 szaguyom.
vainocl' üldözni, ellenségeskedni

vkivel.
vnipu- lehanyatlani.
vaití" veszteg, csendesen.
vaivabaj, fáradság.
vaivaa-, info vaiuata bántani, gyö

törniJ fárasztani.
vaivaise, -ainel'lbajjalküzdll, aze,.

gény.
vaivaloise, -oinen bajoaJ terhes, fri

radaágos.
v.aja fészer.
vajaa híj; híjával való:

(vailla) vminek híjával.
vajoa-, .uajoo- sülyedni, meriílni.
valca v. vakaa erősen álló,

nyugodt kedvű, komoly j

vmiben.
uskohit, valláa.
usko" hinni, elhinni; rábízni.
uslcollise, -inen hŰJ hűaéges.

uskollisuute, -~IUS hűaég.

u.lkonto vallás (religio).
utare, -al" V. utaree, _'1'8' tiJgy (uber).
ut8le- nyomozgatni, tudakozni: 1118'

liaa, -ías kíváncsi.
utu köd, pára; utuise, ·inen ködöa.
uudista· újítani, megújítani.
uudist~tta- megujíttatni.
uuni, kemencze.
uupu· el'ejét veazteni, ellankadni,

lerogyni.
u.m'ta· csinolni (hordót), berovát-

kolni.
u~lte, n. uusi új,
uutis8, ·inen újJ újdon; újság (új hír).
uuttera aerény, azorgalmas, buzgó.
uuvutta- ellankasztani.

Vaahte, ·ti v. vaahto hab (spuma):
vaaka mérleg.
vaaksa arasz.
vaalea halovány; fehéres.
vaali választás.
vaanqsak ;, hanem, de.
vaara "veszély.
vaara hegy (mons).
vaarallise, -inen veszélyes.
vaari gondos ügyelés :ottaa vaari

(jstakin) gondosan ügyelni; pitlia
'lJaa1'iagondot viselni.

Vaatetta· ruházni.
vaati·követelni, kívánni.
vaatimukse, -~i8 követelés.
vaattee, ·aate' 'ruha',
vaatteukse, -us öltözet, ruházat.
1)aelta· járni, vándorolni.
vaha kőszirt.

vaha viasz j hab (spuma: veden v.)
vahingolUss8,. -inen káros.
vahinko kár.
.vahtere, ,hde·r jávol'fa, juharfa.
.vahti llr, llrállás.
vakvcI erős,
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vie'rtil- gördíteni" hengeríteni ; vier-

tele- fr.
vieru n, act. viel'i- i lejtő.

vierulcBe, -U.9 oldal·táj, mellék,
viettele- elcsábítani.
vietUi- mulatni. tölteni (időt); ül

leni (ünnepet).
viha harag, gyűlölség: v.-?l~ieB·enen-

ség; vih«iBe haragos, ellenséges.
vihaa- gyűlölni.

vihanta, viheTiit,vihreii. zöld, viritó.
vihdoin végre.
viheltil-, fütyölni.
vihitW-, caus. vihlci-.
vihki· (vihin) szentelni, beszentelni,

föl-sz.; esketni (jegyeseket).
'vih7co köteg, füzet.
vihma permetezés, harmatesés.
vihnee, .ne' kalász, polyva.
viholaiBe, ·ainen hangya; csalán.
viholliBe, -inen ellenség.
viihdyttii- csitítani, csendes1teni.
viihty- csillapodni.
viileko hét (woche): 7ceslci-v.szerda,
'l)ii7cBe, -Bi bajusz.
viile-, viillii- szelni, fölhasítanL
viileii. hüvös, fris,
viilna vonal; tUitlenv. széljál'ás,
viime (viim7ne) legutóbbi, legutóbb

múlt (§. 34): viirnein végre, utol
jára, a múltkor; viirnelc8i végre.

viimeiBe, -einen utolsó.
viina bor (pálinka); viini bor.
viipy~ elmaradni, késni, tartózkodni.
viiBaa, -BaB bölcs.
viiBa~tte, -aitB bölcseség.
viiBto rézsutos, félszakos, csapinós.
viita haraszt, bokrok.
viite, -iiBi öt; viiaente, -deB ötödik.
víitsi- rávehetni magát.
viitta útmutató (fa).
viittaa- jelt adni, inteni.
1!iittaukBe intés, jeladás.
viiva= viimu,.
viívyttii- késleltetni, elhúzni, ,tartóz

tatni, marasztalni; viivyttele, fr. j

késni.
hengeregni, lefo-

'vel'leka lassú, túnya.
verleko háló.
vero adó (steuer, tribut).
ve7'I'attorna hasonlíthatatlan, párat-

lan.
vel'ta vminek megfelelIí mennyiség

(nagyság, érték): 8en-V. annyi,
piBar'an 'll. egy cseppnyi; vetaii.
vel'tojavetélkedhetnivkivel, hozzá
foghatónak lenni.

ve7'taa-, info ve'rl'ata hasonlítani,
egybevetni.

vel·taiBe, -ainen: ~J7tden-v. egyenIlí,
egyet érő: Ben-V. annak párja,
vele egyetérő, annyi.

'l!e7'iija kapu, kertkapu.
vesa, sarjadék, tőhajtás (fán).
vete, -eBi víz.
vetela vizes, vizenyős.

vetiBe, -inen vizes, nedves, könnyes.
vetkea nyúlós, szívós.
veto n. act. vetii·.
veto fogadás (wette) ; fölhivatkozás,

fölebbezés.
vetlly- húzódni, vonúlni.
vetii- húzni, vezetni; 1!etltiBe- mom.
vialliBe, -inen hibás; vétkes vmiben

(1. vilca).
viattoma ártatlan.
vie" info viedii vinni.
viehittta- csábitani, vonzani.
viekkaa, -iekaB l'avasz.
viela még.
vienovékony, finom; cs'endes, enyhe.
vieraa,-I'aB idegen; vendég: viera.~·

mieB tanú~

vie'raBta- vendégeIni ; idegenelleni ;
viel'aBtele- idegenkedni.

vie'raBtu- elidegenedni.
viel'eJ -ri szél, part, oldal: viel'eBBa,

vierella, mellett, ,-nál j vierestil, vie
.TÍJltii mellől, ·től; vim'een, viel'el!e
mellé, -hoz; vieTitse mellett el
(109. 1.); - vierekkiiin egymás

vauraBtu- fölépülni, erősödni.

vavahta-, mom. vapaja•.
vedaltii- rántani, meg-r. (vetii.) .
vehkee, -he' v. -Mce' eszköz, út-mód,

fondorlat: sot«-v, hadmozgalom,
vehna búza; vehniiiBe, -ainen búzá-

ból való; búzakenyér, kalács.
veiklca verseny, fogadás (wette).
veikko (dim. veilelcose, -onen) l. velje.
veiBaa- énekelni.
veistii- faragni (fejszével, késsel);

veistele- fr.
veisuu ének, éneklés.
veitiklca kópé.
veitBe, -Bikés.
velintima mostoha fitestvér.
velje, n. veli testvél' (frater); társ,

barát.
veljekBe, -jeB, tb. -jekBet testvérek

(gebrüder).
velka adósság: velaksi hitelbe.
velkau- eladósodni.
velko- adósságot követelni, a. be·

hajtani: velkoja hitelezlí.
veltto ernyedt; 'renyhe
vewoitta- kötelezni, kötelessé tenni.
velvollise, ·inen· köteles vmire.
velvolliBuute, -UUB kötelesség.
vempele, ·mrnel ív, ív alakú fa.
venehe, venee, ·ne' v. venhee" .nhe'

sajka, csónak.
vento: v.-vieTaB egészen idege:Il'
veny- nyujtózni, heverni,. hente-

regni.
Veniija Oroszország; orosz nyelv.
veniiliiiBe, -Ilinen orosz.
vel'alliBe,-inen megfelelő, hasonló;

vel'alliBesti hasolításképen, al'ány
lag.

vere, -Ti (part. vel'til,vel'ta) vér;
veTe7cBe, -1'eBfris (nem avas).
ve'reva teljesvérű, fris színű,

képű; színű, .
verho lepel, takaró, ruha.
ve'riBe, -inen: valko-v. szőke.

veriBtii- vérezni, meg-v.
verka posztó.

'IJarO'IJa, vaí'ovaise,-ainen óvatos, vi-
gyázó,

varpa, varpuvesszlí, hajtás, gally.
'IJarpaa, ·r'IJas láb·ujj (zehe).
Varpuse, ·unen veréb.
varsa csiM.
l!arBinaiBe, -ainen sajátképen való.
vartao" -rraB pózna (ráaggatásra).
vart'alo termet (statura).
varte, .rsi nyél, szál (fa), felnyúló.

törzsök j termet: jo'en v. folyó
melléke i - varrella (hosszában)
mellett, mentében, mellékén j 

VarBin nagyon, különösen, kivált.
képen.

VM·ten -ért, számára (112. 1.)
vartooa termetes.
vaJ'Ua őr, lírző.

val'Uoi-, vaTtioitBe- őrilmi, strázsálni.
vaTUse, ·inen nyeHi (szálú, szárú).
vartoo,. ügyelni, vigyázni, elvárni.
varusta- fölkészíteni, ellátni.
vasa, vaBilc7ca b01jÚ.
vaBama gombos nyil.
VaBal'a kalapács.
vaBempa, 'Ben bal.
vaBke, ·ki réz i vallew-v. sárga-réz.
vaBta csak (erst), imént: v. nyt

csak most. .
vasta adversus, contrarius: vaBtassa

ellen, ellenében; vaBtaan ellen,
ellenébe, ellenére j' vaBtoin, vaBten
ellen, ellenére; vasten számára
(112. l.); vaBtapiiiitii. átellenben i
vaBtak7cain egymás ellenében.

vaBtaa-, info -Btata felelni.
vaBtaiBe, -ainen ellenében álló;

majdani, ezentúl való.
vaBtaulcBe, -us felelet.
vastu7cBe, -UB akadály, akadék.
vaBtuBta· ellenezni: -uBtaja ellenfél.
vasu kosár.
vati tál.
vatsa hl1,s.
vauhti neki-eredés, sebes menet.
vaunu, tb. ·nutkocsi.
vauraa, ·ras fölépült,erős, dús;



Yhde/csii, -siin kilencz.
yhdenlaise, -ainen egyfélé, .egyenlő.
yhdisty- egyesülni.
yhdykse, -ys egyesűltség, együttva

lóság : yhdys.kunta egyesület,
egylet, társulat, .

yhte, n. y/csiegy; egyazon, ugyan"
azon:. yhdes8ii egyben,együtt;
yhleenegybe, össze; yhtenii együtt;
-' yhteensü összesen; yhteniinsli
egyre ; ~ yk8in egyedűl ; y7csin..•
-7cin még. , . is, sőt .. is ;. y7csiniinsii

egyedül [ö, ők].

'!ihteise, -einen összes, egyetemes, ál-
talános. •

yhteyte, ~eys egység.
y1lty- egyesülni.
yhtii7c7ciii egyszerre, hirtelen.
yhtliZiiís,e, cliinen egyenlő, egyféle,

hasonló·.
yhtilitllil, .Wi, -Ile §. 19, a, 4.
yha, yhati egyre, folyvá.st.
yksi (l. yhte): y7csipüiSe, -ainen fej es,

makacs.
yksinlc61·taise, -ainon egyszerü.
ylc.sínaise, -áinen egyediilvaló,mlJ,gára

való, .magányos.
y7csittain, y7c8ite/Ze1l §: 19, 6, 4. (43. 1.)
yle, ·Zi fölső ~ L yZlU l'ajt, ylle -m, .

yZtli -ról; ylilse,. yU l'ajtel, rajt
által, fölött el (108. 1.) j - yZeell'
sli általában.

yZeise, .-einen általános.
yZeisö közönség.
yZelnpii, -pi, comp, yZe.
yZelZi8e, ·inen fölö~, túlságos, mér·

téktelen.
yZen, ylön sl';el'fölött, fölötte.
YJene-, info yletii fölszállni, emel·

wasser).
viUitistit· görbíteni, ferdíteni, hami

sítanL
viiiintii- csavarni, eleCS:
vliltl'ii görbe; nem igaz,nem he-

lyes, hamis (v. vaZa).
vöyreli üdült, fris, egészséges.

- 2Ól

víz (fahr.

vyötta· övezni.·
viihene·, info -hetU kevesbednL
vUhenny7cse, -ys kevesbítés,
viihentli- kevesbíteni.
v iihimplt, sup. viihii; viihinÚi7cin, vii-

hintiinsll legalább. ~

viihyyte, .yysk~vesség, kevésvolta
vminek.

viihii, váhaise kevés, kis,. csekély:
vUhii-pál.ö\lIen jelentektelen.

viiijy- leselkedni, lesben állani.
viiily-ingani, lebegni.

..viiistii- kitérni, elkerülni.
viiitW- erősen állítani, vitatni.
vii7ce, -ki erő i nép :. nosto-v. felkelő·

sereg; viilcevii erős.

viikise, -inen erős, erőszakos; erejű:

vlt7cisinerőszakosan.

vá7.een (viiZehenr gYOrsan, hamar j

. viiZemmin (comp.)
villi köz: váZi~puhe" egyesség; '

viilissii, vltÍíLZii között,· viiUsta, vli
lillli közől; viiliin) viilille közé;

, viilitse között el (111. 1.); ..... vp,·
Zista hébehóba, helylyel közzel.

viiUllise, -inen közvetett; viiWlisesti
közvetve. .

viilitta- közbenjál'Ui.
vii~ittölnlt közvetetIen.
viiljii tág, kiterjedt.
viiZklcy· villogni, ragyogni.
viiZkiihtii., viiZlihtii- villanni.
v iiliihyttii' villantani. .
viiZttii· kerülni;elkermni;viiltliimiit.

töm.ii elkerülhetetlen.
viiri szín (farbe) ; ;vlil'ise színű.

v(trise· reszketni, remegni jviirahtlJ-
mom.

'l)/i,rlckt szerek, készlet.
varsy vers.
viirttinii orsó.
'lJ.iisy- elfáradni.
l,ltsykse fáradt <'állapot: -7csissii.
.Viisyttli- fárasztani, el·f.
vlttkitli- dobni.

visert~-, visel·te~e- csics61:egnL
viskaa- dobni, vetni.
viss~bizonyos, bíztos
visu szoros, pontos, fukar; siírű,

tömött,. ép.
vitja, tb. -jM láncz•.
vit/ca lassú, lomha; adv. vitkaan,

-/calZeen.
vítkastele_ késedelmezni.
vitsa vessző.

viuZu hegedíí.
vivahta- elvillanni, bclejú tsz ltll i

(színbe), némileg- hasonlítani vae
lamihez.

vohZci kecsc-'olló, gödölye.
voi oh!
voi vaj.
voi-,inf. voida tudni (pos.se), ·hatni,

-hetni, bírni; magát bh-ni (egész·.
ségről).

voima erő.

voimaise, -ainen erős.

voimak/caa, .a,kasv. voillt1illise, -inen
erős, hatalmas.

voimistu- erősödni, meg·e.
voiteZe- kenni, meg:k.
voitta· győzni, megnyerni.
voilteZe· győzködni,birkózni.

voitto győzelem, nyereség.
voivotta· jajgatni, jajveszékell1i.
VOUl'a, vuo/cra. bér, haszonbér.
vouti tiszttartó (vogt).

. vuohe, -hi kecske
vuokraa- bérelni, kibél:elni.
vuo7cse, ·si erős folyam, ár,
vuoksi szerint, -ért, .hoz képest,

·nálfogva, kedvéért, milJtt (11Ll.) .".
vuoZe- faragni. .
Vlwna bárány; vuoniZo rénüsző. .
Vlwraa· bélelni.
vuore, -l'i hegy.
vuorQ forduló sor.

. vl~ote, -UQsi év.
vuotee, -uode' .ágy.
vuotise, -ínen éves.
vyö ,öv; öv-táj, derék
vyörl- görd{i1ni, fOl'og:ni., öltV€:»Y''l;li!f~;'

(testi h.); hiba, vétek.
V~l!'arll;ee, -lu],e' v.vikattee, -ate! .(vii

kahtee) .. kasza.
vilaa-' csillámlani ; '1Ji~ahta- móm.
vilaukse, -us 'villanat, csillámlat.
1Jilise- hemzsegni ; csörögni.
vilja termés (gabona), jövedelem,

bBség (viljalta bőven).

vi~jele- mívelni (földet), tenyészteni.
vilje~y, vi~jeZykse, -ys mívelés.
vilkkaa, ·l/cas élénk, fürge, serény.
vilkku- csillámlani, tündökölni.
villa'gyapju.
vilppi csel, csalás, ravaszság: viZ·

pittömii. egyenes, jámbor, őszinte·

viZu hideg, hidegség.
viZutta.- fáztatni, fázást okozni(§. 60).
vimma düh, fölMborodás, veszettség.
vino rézsutos, csapinós, ferde.
Viplt emelő rúd, mázsarúd.
virallise, -inen hivatalos.
viree, -l'e' fölhíizott (feszült) állapot: .

on vireellii.
virelt feszült; élénk, virgoncz, szor

galmas.
'Oit1lee, -he' hiba.
~il·ittlt-.föléleszteni, szítani (tilzet) ;

fölhúzni· (íjat), kivetni (tőrt, há
lót).

virkatiszt, hivatal.
.virkeii ·élénk, fürge; fölüdült.
virkistii· fölfrisíteni, üdíteni.
vil'kka- mondani,. szólni.
virkku élénk, fürge,. gyors.
virlcoa,. Vil·koo·, info -rvota, -rota föl

éledni, megfrisülni, fölüdülni,
erőre kapni.

virpe, -.pi vékony fa· szál (pózna,
vessző).

virata verszt.
virta folyam (strom).
vlrtaa- folyni (ömleni, özéiilleni).
virte, orsi ének, e,gyházi ének.
1iir~.nyúlni; nyl'tjtózni (heverni),
Vil:utta~ nyújtani, kieny.; kimosni,



ylentU- fölebb emelni.
fölebb való, magas, fen-

költ.
ylhiiJise, -ainen emelkedett, előkelő.

ylhaiilllt, -ltlt, -Ue §. 19, a, 4.
yZilnalkaan általában.
yUmpii, -Un; sup. yle.
ylise, -inen fölső; f. rész.
ylisti:i~ magasztalni.
yl/cii (yrka, 'IfI'kö) vőlegény.

yUyttii- fölindítani, ingerelni.
ylpeile' kevélykedni.
ylpeli büszke, kevély.
ylpeyte, -ys kevélység, gőg.

ylölJ,yles föl (sursum).
ylly- emelkedni, nőni, fölindúlni.
yltii-kyllin elégnél több, fölösen.

. ymmiirtiL.él·teni.
ymmltrtiivltise, -iLinen értelmes.
ympiiri körül, -n körül; ympiirilllt

körül, yrnpiiriUe köré, ympiiriltti
körűl .. el (110.112. 1.)

ympiiröi-, yntpiiröitse- körülvenni.
ynnlt (e h. '!Ihteni:i) együtt; meg, és.
yrittii- próbálni, igyekezni, meg-

kisérteni.
yritykse, -tys igyekezet, kis~rlet.

ys7cáköhögés; yski- köhögni.
ystiivyyte, -YVs barátság.
VBtava barát.
ysti:ivi:i.IUse, -i"len barátságos.
ytela édeses, émelyítő.

ytime, n. ydin velő; yty id.
yö éj; yöllise, -inen éjjeli.
yötíse, 'inen éjtszakai (éjeJi át való).

Ahlca-, iih/ciilt- nyögni. .
iiijii sok, nagy ; öreg ember.
iiimiitü (nagyobbféle).
iiitelii, l. '!jtelii.
iiiti 3,uya..
iikeii heves, haragos, gonosz.. '
ilkki hhtelen: adv. ii/cisti, ii/ckiii.
áká harag (on ii'issaan).
iily észrevevő tehetség, elme.
iilyii- észrevenni. <-

iilá. (Ul-), tiltó-ige: §. 32.
ammiL öregasszony.
iin7cka hebegő; an/c/cM- hebegni, .

dadogni.
apal'l/, utóhajtás, sarjú; fattyú(gyer-

mek).
iil'ea haragos, morgó. .
iil'jase- ráförmedni, l'ivallani.
as/cen imént, csak most.
iis/cöise, ciiinen csak imént tödént,

legújabbi.
avel'ii:ii:í, -Ws dús, gazdag; kevély.
iiYl'aa, -ras meredek part (v,.hegy~

oldal). '
aane, -ni hang: áaneti hang nélkül,

veszteg, hallgatva.
aiintá- hangoztatni, kiejteni (han.

got, szót); szavazni; iiiintele,' fr.,
ltiLre, ~1'i szél (margo), vég, határ

iiiil'essá (aarella) mellett.
aal'ettöma határtalan, végtelen.

(JiSB, n.öinen éji, éjjeli.
öitsi- éjts:zakázni.
öljy olaj.
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.. 42, Instructivus (módhatározó) . " . . . . . . . .
43. Essivus (állapothatározó ; idöhatáro~ó) . . ., .

» 44 Translativus (czél- és véghatározó ; idö-, mód-, tekintet·
határozó) , . . . , . . . , . . , , , . . . .

» 45. Comitativus
» 46. Abessivus
» 47. Prolativus
» 48. Inessivus, elativus, illativus (locativ-, ablativ·, lativ,

.féle helyhatározók) . , '. ", ., . ,
» 49. Ineasivus (külön) . . . " ., '.' . . .
» 50, Elativus ,Ckülön: áltaIánosb eredethatározó);
» 51. Illativus (külön) . . . , , . , , , . . , . . ,
» 52, Adessivus, ablativus, allativus (locativ·, ablll,tiv-, lati v-

félehelyhatározók) . . , , . , ... ; . , ,.
» 53..Adessivus (külön;. idő·, mM- és es~közhatározó) '. •. .

54. Ablativus (külön: eredet·, tekirttet-, ok~határolló; állít·
mány-részes) .,",.,.....'..

55. Allativus (külön: dativus; állítmány-részes; tekintet·
határozó). . . , . . . . , . , . , . . , . .

• 06, Jegyzetek a 48-55. §§-hoz . . . . . . . .. . .
.. 57. A név-viszonyító különszók (főleg névutók)haszná}~ta:

, . a) Genitivussal, - b) partitivussal járók. . , . .' lOS és 112
58, Ige gyanánt használt névszó ., :.. , 113

» 59., Módhatározó igék (verba descriptiva). . 114
60.. Transitiv személytelen igék. , . . , . . . ..114

~.,6L Határo~atlanWb~es·szá!Ili(»man.)alanyramutató ige-
alak. " , , .. '. '.. , '. '!. ':""



Ka l e val a. Toinen helppohintainen painos.Helsingissa. 1877. (Kale-
vala. Második olesó kiadás). 1 frt 20 kr.

K a n t e l e t a r taikka Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsili. (Kante
letar :vágyis a finn nép régi dalai és énekei). Hels 1864. - Jelenleg
új kiadás van készülőben. B frt.

S u o m a l a i s e t lo i h t u r u n o t (Finn varázsló versek v. ráolvasások)
- sajtó alatt van.

Suomen kansan S atuj a j a t ari n.oi t a I-IV. osa Hels. 1866. (Nép-
mesék I-IV. rész). 4 frt 50 kr.

Valittuja Suomen kansan S a n a nl a sk u j a. Toimittanut A. Ahlqvist.
(Válogatott közmondások : szerk. Ahlqvist) Hels. 1869. 1 frt 20 kr,

Su o m a l a i s • r u o t s a l a i n e n' Sa n a ki l' j a. Toimittanut Elias
L ö n n r o t (Finn-svéd szótár. I. rész Hels. 1874. A ll. résznek már
az utols6 füzete sajtó alatt van). 42 frt.

Ruotsalais-suomalainen ja S II o m a l a i s-ruotsalainen S a n a k i r j a.
Tehnyt Ferd. A h l m a n il. (Svéd-finn és finn-svéd szótár). Hels.
1874.' 7 frt 20 kr.

S a k s a lais - s u o m al a i n e n S a n a k i 1'5 a. Deutsch·finnisehes
Wörterbuch {GoldeIlhjellll: B. F.-tlíl).Hels. 1873. 7 frt 20 kr.

S u o m a l a i n e nm u r t e i sk i r ja tahi lukemisia. Viron, KarjaIan,
Vatjan, VepBan. ja Liivin kielilli!. (Finn dialectusok könyve vagyis
észt, karjaiai; vót, vepsa és lív olvasmányok). Toimittanut' A.

. Ahlqv:ist. HElls. 1869. 3 frt.
Uusi S u o ma,! a i n e n l u k e m i s t o SuoIllalais-ruotsalaisen sanakirjan

kanssa. (Uj finn olvasókönyv finn-svédsz6tárral). Toimittanut A.
A h l qv i st. Hels. 1873. 2.frt 10 kr.

K ie l e t a r. Tutkh~lUksia, arvostelujajamuistutuksia Suomen kh:jallisuu
den ja kielitieteen. alaita. (K i e l e t fi r: nyomozások és birálatok a
'a finn irodalom és nyelvészet köréMl). Toimittanut A. Ahlqvist.
I. kötet (1-6 füzet); ll, 1. füzet. Hels. 1875. 5 frt 70 kr.
mi. Kirjoituksia isan-maallisista aineista. Toimittanut Suomalaisen

Kirjallisuuden Sema. Toinen jakBo l-XIII osa. (S u o m i. Dolgoza
tok hazai tárgyakr6l. Kiadja a finn irodalmi társaság. Második
folyam I-XIII rész.) Hels. 1863-79. Egy-egy rész· 1 frt 80 kr.

K irj a Ili n en Ku u k a us l e h t i (Irodalmi havi-lap). 18S0-ki (XV.)
évfolyam. Hels. 6 frt. (Az ellíbbi 14. évfolyam összesen 39 frt.)·
o m e n K u val e h t i. (Finn képeslap). Toimittaa S. K r o h n
(Suoni,o). 1~80-ki (VIII.) évfoJyam. Hels. 6 frt 60' kr.

Azoknak, a kik afi n n n y e l v vel tüzetesebben akarnak
. foglalkozni vagy a fi n n i r o d a lom n a k kiválObb termékeivel

(köztükanépköltészetiekkel) kivánnak megismerkedni, a követ
kezŐ fi n n nyel vü .munkák at ajánljuk.

Olvasd:
ihmeelUsellii
leaupungissa
hirtettiiisi
tuntuu
nu7ckuessa
szolgák
sen tehnet
ilii ole
askaree, _re"
leaitse- Brizni
kiir7cleiiii, -r7ciis
liile7cee, "iilee'
mukaa-, fr.
oudostele-idegenelleni
?'iittee, ' -iite'
seisahta-, seisahtu-.

Sajt6hibák.
Lap: Sor:'
104 3 föl.
107 21 »

11917 al.
124 6 föl.
130 11 »
131 10 al.
140 S föl.
143 S al.
156 8 »
164 8 föl.
170 6 al.
172 13 »

175 7 föl.
178 3 al.
185 10 föl,
187 16 »

Olvasd:
lai faj
vierelta
pita.
tietiínethiin
eliikiiiimme
luvattiin
7cirvehe
7cokoise
yhden
val7coista
leíviska voita
j aloistansa
éléskamarája
todistajia
az .erdB üres
tahdon

Igazítá.sok. l. §.-hoz (Dr, Gerretz A. megjegyzése): »A finn h egyéb
mássalhangzó előtt nem felel meg a német ch-nak, hanem ilyenkol' is
hangzik h~nak,úgy a mint önhangz6 előtt ejtjük,« E megjegoyzés nyilván azt
akarja mondani, hogya h nem hangzik keményen (mint a ném. ch) lágy
mássalhangzó ellítt (r, l, n, m, d, VI j: pl. ohra, vehntl, yhden, rahvas,
pohja), de kemények elBtt (t, 7c: pl. Tcahteen, lehti, ,'ohleea, tehköön) szük
ségképen keményebbé is válik a hangja (hiszen ily t esetleg s-vé vál
tozván, a h helyett 7c lép föl: leahte - kalcsi).

ll. §., b.-hez (12 lap): a -ta, -tii képzős cselekvésnévnek zárt
alakjáb61 csak akkor esik ki at, ha két r ö v i d önhangz6 közt· áll, vagyis
ha rövid önhangzó van a képző elBtt(pI. sanota: sano-a-lese); hosszú v.
ikerönhangzó után d-vé lesz (pI.saata,· kaytií: saada-lese, ktiydii-7cse).

13. §. (16 l, 6. aL): A g e n i t i v u s ragja ·n nem járúl minda
háromféle, hanem csak kétfélé (-te v. -ite képzös) többesi töhöz. V. ö. §. 15, c.

51. §.; Dr. Genetz a g) pontot (99 lap), melyet Koskimln (§. 23,
7.) ut~n vettem föl, egészen kihagyan,dónak véli. Szerinte nem is .így
mondJák: ptiiviiiinslt, tuntiinsa (illativus + 3. személyrag), hanem így:
piiivlii.íssii (inessivus, egy új piiiviiti tlítöl, nom. piiiviis); szintígy pl.
'lJuorokauteessa egy 24 órában, vuoteessa egy évben.

61. §. (115 lap): Dr. Genetz megjegyzi, hogy hatá:rozatlan (»man«)
~lanyra mutató activumbeli egyes-sz. 3. személyalak a praesensen kivűl

IS. fo~dúl elé: pl. leyllii sen leohta huomasi, ett ti he olivat velje7csiti azt ugyan
mllldJárt észrevette az ember, hogy ők testvérek voltak I eihtintii olisi
Il.uullut niin viisaa7csi, leuin han on nem gondolta volná őt az ember oly
bölcsnek, mint a milyen.

76. §:-hoz: Dr. Genetz azt jegyzi meg, hogy néha »nem azontövü«
névmás is fordúl elé, az e §.-ban mondott bizonyos
ne ?'upesivat sitten puhumaan 7cen mistltlein Bk kezdtek

be:Bzélleni :. ki errBI,. ki arr6lJsaapi matleustellMsa ntlhdti jos mitll"
az ,ember utazás közben majd ezt majd aztláthatja. ,

: Sor:
11 al.

37 15 »
486föl.
56 15 al.
60 16»
63 4 »

75 11 föl.
77 12 al.
83 8 »

85 18 föl.
86 4 »

96 16 al.
» 8 »

"~7 20 »
97 "2 al.

103 4 »
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