
('}[ií.S. 

BUDENZ JÓZSEF 

nm NYELVTAN 

(HANG- ES SZÓTAN) 

ÁTDOLGOZTA 

SZLNNYEI JÓZSEF 
E9YETEMI TANÁR 

ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

BUDAPEST, 
IIORNYÁNSZKY VIKTOR KIADÁSA 

1900. 



FINN-UGOR KEZIKÖNYVEK 

NYELVTANI VÁZLATOK, 

OLVASMÁNYOK ÉS 8 Z 0 J EGYZB^KEK 

SZKBKHHZ'ri 

SZINNYEI JÓZSEF 
15GYRTISMI TANÁR 

.Fmw NYELVTAN 

BUDAPEST, 
HORNYÁNSZKY VIKTOR KIADÁSA 

1900. 



('}[ií.S. 

BUDENZ JÓZSEF 

nm NYELVTAN 

(HANG- ES SZÓTAN) 

ÁTDOLGOZTA 

SZLNNYEI JÓZSEF 
E9YETEMI TANÁR 

ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

BUDAPEST, 
IIORNYÁNSZKY VIKTOR KIADÁSA 

1900. 



J000e08635 

Horny4„s.ky V. c . fe kir. udvari k6«yv„yo™aáj» 



E L O S Z O . 

Ezúttal nem sokat változott e könyv. Grondosan átvizs
gáltam az egészet és eggyet-mást módosítottam, javítottam 
benne; de lényegében ugyanolyan maradt, a milyen hat 
évvel ezelőtt megjelent átdolgozásomban volt. Eggyes részei
nek (nevezetesen a hangtannak) javítgatásánál jó hasznát 
vettem Setdlci E. N. kitűnő finn nyelvtanának (Snomen Ideli-
oppi. Áanne- ja sanaoppi. lielsingissM,, 1898). 

&. J. 
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HANGTAN. 

1. A finn (sziiomi) köznyelvben előforduló e g g y s z e r ű 
r ö v i d h a n g o k a következők: 

a) M a g á n h a n g z ó k : a, e, i, o, u, y, ii, ö; 
b) M á s s a 1 h a n g z ó k : cí, 7i, j , í;, 2, m, n, v, p, r, s, t, v. 
H a n g z á s ; 

a = á (némely magyar nyelvjárásban, mint: ápá, hüm),-pl. Icala 
hal, marja bogyó; 

e = e (ezekben: tess, vess), pl. ménen megyek, Icelle kinek; 
0 = a magyar o-nál valamivel nyíltabb, pl. jo már, on van; 
lí = a magyar u-nál valamivel nyíltabb, pl. Icun midőn, nuhun 

alszom; 
í/ = a magyar M-nél valamivel nyíltabb hang, pl. tíjly durva, 

mylly malom; 
ffi = a magyar e-nél valamivel nyíltabb hang, pl. vaha kevés, 

• tcima ez; 
ö = a magyar ö-nél valamivel nyíltabb, pl. yöllö bagoly, töllö 

ostoba; 
d = eggy rezdülettel ejtett gyenge r-féle hang, pl. vedan húzok, 

Mdet kezek; de e helyett a művelt osztálybeliek közül 
sokan a mi cZ-nkkel azonos hangot ejtenek; 

h . = h (mássalhangzó előtt is), pl. raha pénz, tahto akarat, rohlcea 
bátor, kehno hitvány; 

7} = torokhangú n (amilyen a magyar se^iki, csonica szóban a 
le előtti hang; mint rövid hang csak h előtt áll, és a jele: 

• n, pl. henhi lélek, lanko sógor; 
s == a magyar síf-nél hátrább képződő (alveolaris) s ennélfogva 

a mi s-iinkhöz közeledő {sz és s között álló) hang, pl. 
sylcsy ősz, Icesci nyár, myrsky vihar. 

A többiek a megfelelő magyar hangokhoz hasonlóan hangzanak. 
Budení-Szinnyoi: Finn nyelytan. 1 



legyzet. Az ú. n. vóghehezet (amelyet csak nyelvtanokban és nyelv
tudományi munkákban szoktak [hiányjellel] megjelölni) eggy elveszett más
salhangzó maradványa. Hangzani nem hangzik, de megvoltát az mutatja, 
hogy 1) a vele végződő szótag zárt (vö. 7.), ós 2) mikor mássalhangzó 
követi, az hosszan ejtödik (pótló nyújtás), pl. tule' (-< Hulek) jöjj + -j5a,s 
(nyomatékosító); ttdeppaa jöszte, jöjj csak, 

3. A hangok h o s s z ú s á g á t (mind a magán-, mind a 
mássalhangzókét) a betű megkettőzésével jelölik, pl. aamu reggel, 
elaa éhii, viisi öt, háteen kézbe, olkoon legyen, menlcöön menjen, 
uusi új, syy ok; olla lenni, menná menni, kissa macska, tumma söté
tes, ulcko öreg ember, kurláu torok, poZííaa égetni, saaüaa kisérni. 

A hosszú y}'n hang jele ng, pl. sangen nsLgyon,lamingas király. 
3. K e t t ő s h a n g z ó k : 
a) uo, yö, ie; 
b) au, ou, eu, iu, 

ay, ölj; • , 
c) ai, oi, ui, 

iii, öi, yi, ei. -
Példák: a) suo mocsár, tuon hozok, yö éj, syön eszem, kierii 

kering, tiedcin tudok; —• b) oiauran nevetek, soudan evezek, seura 
társaság, fetrwpacsirta, /aít/nkelek, járok, löydcin lelek, találok; — 
c) Tcaivan ások, maissá földekben, oikea igaz, voi vaj, uiskelen 
úszkálok, jXító nap, tóm ütöttem,, myin eladtam, néiti leányzó, 
kisasszony, teille nektek. 

Jegyzet. Csak az i-végíí (o. alatti) kettöshangzók fordulhatnak elö az 
első szótagon túl (pl. salainen titkos, jumaloille isteneknek, oppineillc tanul
taknak, tappeluissa csatákban). Az első szótagqn túl előforduló uo, au stb. 
(a. és h. alatt) mindig két szótagba tartozó két külön magánhangzó : pyhien 
sanctorum (pyhi-en), tapaus esemény (fapa-us), kopaus büszkeség {kope-tis), 
kokous gyttlés (koko-us), raütius [raüti-m] frísseség, lisiiys toldalék (lisa-ys). 

4 H a n g s ú l y o z á s . — A főhangsúly a (magában ki
ejtett) szó első tagján van; ezenkivlil m'ellékhangsúly esik a 3., 
5., 7. szótagra vagy (k1ilöi;ösen mikor öt- vagy többtagú szóban 
a harmadik tag rövid magánhangzón végződik) a 4., 6,, S.-ra, de 
soha a másodikra, sem az utolsóra, pl. íitlen jövök, ífdevat jön
nek, íitlisivat jönnének; íappelisivat verekednének. 

5. A magánhangzók,,két csoportra oszlanak:, 
a) mé lyhangúakv a, Q, U; 
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3 -j ; 
i 
i ' b) m a g a s h a n g ú a k : ci, ö, y; e, i, 

Az eggyszerű. szavak magánhangzói vagy mind mélyhangúak 
{a, 0, u, ide iszámitva az ezekkel való kettöshangzókat is: uo, 
au, ou, eu, iu, ai, oi, ui), vagy pedig mind magashangúak {a, ö, 
y és az yö, ie, ay, öy, ai, öi, yi, ei kettöshangzók); csupán csak £ 

' • 5 * ^'^JL''^^^ ^^'-i,.^ az ií?. inög az ei kettőshangzó fér meg mély 
hangokkal is eggyazon szóban. Példák: 2)aha rossz, mato féreg, : 
muna tojás, lojjpu vég, inuisto emlékezet, neuvo tanács, hiuTcka 
kevéske; miirltli nedves, synty születés, hyvli jó, imjtii asztal, 
veBi (gen. veden) viz, Iciisi (gen. kadiíri] kéz, lienhi lélek, sirawe 
oda; — onni (gen. omien) szerencse, túli (gen. íttiew) tűz, iso . 
nagy, /ce/ino hitvány, hielclca homok, heilclco gyenge. 

A szótagos képzők, ragok és simuló particulák az alapszó 
hangrendjéhez (mély- v. magashangiiságához) i l l e s z k e d n e k , 
pl. ostaja vevő : sjöjd evő, pahaZcstts rosszallani: lijY'álcsya helye
selni ; raudaWa vassal: k&áelld kézzel, sanovat mondanak: elavaí 
élnek; ku7ca ki: núMi mi, annat/co adsz-e: tiedatZcö tudsz-e. 

Jegyzet. Olyan kéttagú m a g a s li a n g ú alapszavakhoz, amelyekben 
'i * '-̂  az első S'/.ótag magánhangzój a i vagy e {ie, ei), némely képző m é l y l i a n g ú 

alakjában iárult hozzá, pl. Jdvc- kö : kiviklco kövoa liely, kőrakás ; iske- ütni 
ishi, ütés, csapás; teke- tenni: tcko tevés, tett, tcokse munka; iieta- tudni 
tieto tudás, ismerőt; peittii- födni, takarni: xíeitto takaró. —• Megjegyzendők 
íKcrű- tenger, verc- vér: partit, merta, verta (nem -íít). 

'* ö. M a g á n h a n g z ó - v á l t a k o zás ok: 
1) A tövégi magánhangzók - a .képzők, és a, ragok i-jével 

részint kettőshangzókká eggyestiltek, részint pedig egészen össze
olvadtak;,— a kettősha.ngzóban a tővógi magánhangzó helyett 
gyakran más magánhangzó van. Nevezetesen: 

•i a) Az 0, ö, u, y változatlanul eggyesült az i-vel kettős-
I! hangzóvá, pl, talo ház cv taloissa házakban; JJŰHÖ bagoly (N) pöllöilh 
' „ baglyoknak ; pulm- beszélni cv piihidn beszéltem ; mylly malom fV' 

'i^.- myllyistci malmokból. 
b) Változatlanul van meg az a, d is, de csak a föltételes 

mód -isi képzőjének, a kicsinyítő -ise (nom. -men) és a valami
vel birót jelölő -ise (nom. -inén), -isa, -isa képzőnek az i-je előtt, 
vele kettőshangzóvá eggyesülve, pl. anta- adni cv antaisi adna; 
dd- élni cv elüisi élne; orava evet oo oravaise- (nom. oravainen) 
evetkc; vdhd kevés oo vdhaise- (nom. vahdinen) kevéske; Icala 
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hal 00 Mlaise- (noni. hdainen) halas; metsü erdő ÍNÍ metsaise-
(nom. metsüinen) erdős; sota háhorú CVJ sotaisa harcias. 

c) A plurális és a praeteritum -i-je előtt a kéttagví szótövek 
a véghangzója hiányzik; szintilyen a pedig csak akkor, ha a 
megelőző szótag magánhangzója o Y. u (vagy ilyen élőhangú 
kettöshangzó: oi, ui, ou, iio); máskülömben az ilyen a helyett q 
van az i előtt, vele kettőshangzóvá eggyesülve. Példák: ixiiva 
nsip (\ipaivinci napokon; silmci szem. <xi silmissa szemekben; elci-
élni ro elin éltem; orjarabszolgacN) orjiWe rabszolgáknak; niuna 
tojás cv munissa tojásolvban; ofM- venni tv otti vett; murta-
tOrni 00 murti tört; Icoira kutya co koirille kutyáknak; muista-
emlékezni oo muisti emlékezett; koura marok c\) loiirilla markok
kal ; nioslca ostor cv ruosUlla ostorokkal; — ellenben: hda hal 
(V Icaloüh halaknak; sana szó (v> sanoilla szavakkal; laida- da
lolni cv) lauloin daloltam. ' 

A többtagil igetövek a, ci véghangja a praet. -í-je előtt 
hiányzik; a többtagú névszótöveké pedig a plur. -i előtt részint 
Iiiáriyzik, részint o, ö van helyette, pl. oclotta- várni CM oclotti 
várt; felásta- megszabadítani cv pelasti megszabadított; henitta-
í'ölébreszteni cv heratíi fölébresztett; — isantii gazda cv isantinci 
gazdákul; sanoma hír cv sanomissa hírekben ; vasara kalapács cv 
vasaroilla kalapácsokkal; IcynÜilü gyeitya cv Icynttilöilla gyer
tyákkal; — némely szavakban mind a két változat előfordul, pl. 
omma alma cv onienissrA, v. omenoissa almákban. 

Jegyzet, A -va, -vii, -ma, -mii képzős igenevek, az -isa, -isii, -üoma, 
-Udmii képzős raellékaevek, a ~inpa, -mpil képzős közép- ós fölsöfok-tövek. 
a, a-je az -i elÖtt hiányzik; ellenbea rendesen o, ö van helyette olyan név-
szókban, amelyeknek utolsóelőtti tagjában i van. 

d)Az^e az i-vel rövid i-vé olvadt össze, pl. hevose- ló cv 
hevosilh lovaknak; ole- lenni oo oli vala, "olisin volnék; miehe-
férfl <s> miehille férfiaknak. — ̂ Szintúgy aziis, pl. opjn- tanulni, 
cv [praet. -i-vel] oppi tanult; — de a píur. -i előtt a tővégi i 
helyett e van, vele kettősuangzóvá eggyesülve, pl. risti kereszt 
'cv risíeissa keresztekben. : 

e) Hosszú magánhangzó helyett a m̂^ az 
i előtt, vele kettősíiangzóyá eggyesülve, pLwaa.Mdjv^ m^§S£^ 
földekben; pcia fej oo pdisscl fejekben; saa- kapni cv sain kap
tam ; uyy- eladni oo myin eladtam. — A tővégi hosszú ii össze 

m> 

4̂  



van olvadva a liozzájánűt i-vel, pl. Icaunii- szép oo [plnr.-i-vel] 
Icaimiilla (fc. sanoilla ' szép ' szavakkal); de a másodilí szótastiaii 
az ilyen összeolvadt ií" lielyett néha ei van, pl. Icallii- drága oo 
Icalleilla {h Icimllü drága kövekkel). 

f) Az uo, ycr, ie kettősliangzóknak az utóliaiigja van az i 
előtt, vele új kettősliangzóvá {oi, öi, ei) eggyesülve, pl. suo inocsár 
00 soilla mocsarakon; • työ munka' cv töissci munkákban; tie út oo 
íeiZía utakon; wiő- vinni 00 vei'li vittem. 

g) Az i-utóliangú kettősliangzók i-je a hozzájárult i-vel 
összeolvadt, pl. iii- úszni oo [praét. -i-vel] uin úsztam; nai- nőül 
venni oo [praet. -i-vel] nain nőül vettem. 

Á T T E K I N T É S . 

i hozzájárulása nélkül i hozzájárulásával 

a) ,0, .0, .u, y • 
h) a, á 

c) a (kéttagúak végén) 
a (kéttagúak végén, az első 

szótagbau o, u v. ilyen 
előhangúkettősliangzóval) 

a (kéttagíiak végén, az első 
szótagban a, e, i v. ilyen 
elöliangúkettöshangzóval) 

a, ci (többtagú igetövek vé
gén) 

a, ci, (többtagú névszótövek 

d). 

e) 

f) 
g) 

vegenj 
6 
i 
aa, 
ii, i" 
uo, 
a%, 

cia, 
c 

yö, 
ai, 

ee, 

ie 
01, 

00 

m, 

uu, 

M 

yy 

01, öl, m, yi 
fflisi, aisi; aise, ciise (ainen, 

(tinen); aisa, cíisíi 
i (plur., praet.) 
i (plur., praet.) 

o^ 

i (praet.) 

i V. oi., öi V. mind a kettő 

i 
i, (plui'-l.ei 
ai, ai, ei, oi, ui, yi 
ii, ei 
oi, öi, ei 
ai, ai, oi, ui, öi 
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.2) A tővégi e helyett rákövetkező j előtt, nemkíüöniben a 
gerundiumi -en, -essa előtt rendesen i van, ^\. lullce- járni cv 
Tculkija járó; mene- menni cv menijü menő ; lulce- olvasni cv luláen 
olvasva, luhiessa olvasás közben. 

7. M á s s a l h a n g z ó - v á l t a k o z á s o k . 
1) Két- vagy többtagú tőnek nyilt végszótagját kezdő h t p 

helyett más hangot ejtenek, mikorra sz^tag zárt, pl. /míAse- járni cv 
Tm0eii~fajoE'"'taÍ\to akarat cv tahdon akaratot; taj^a szokás cv 
tavaksi szokássá; a 7í-nak bizonyos esetekben semmi megfelelője 
sincs a zárt alakban, pl. ncike- látni eV* ncieii látok., Ugyanez 
áll az utolsóelőtti nyilt szótagot kezdő h t j)-re ^ nézve is, mikor 
e szótag a tövégi magánhangzó elveszésével zárttá lett, pl. 
rohkene- merészkedni cv roltjennut (part. praet. act.); tantere-
mez^, tér 00 tannev (noininat.); ompele- y&vnú cv onrinelki var
rott. Ezt az e r ő s és a £.i.aJi.£ií,Xo k váltakozásának nevezzük. 

nyenvníakozást azonban csak akkor találunk, ha a szótag
ban rövid magánhangzó vagy olyan kettőshangzó van, amely 
rövid magánhangzónak és hozzájárult i-nek az eggyesüléséböl 
állott elő (oi, öi, ui, yi, ei). 

Jegyzet. Zárt az olyan szótag, amely mássalhangzóval vagy ú. n. 
véglieliezettel (v8.1. jegyzet) végződik, pl. sulke- zárni « suljc' {~^*suljeh) 
zárj ; sito- kötni w sido' (-< *siáok) köss. 

Továbbá zárt-számba megy többtagú névszőtövek végén az olyan ^ 
szótag is, amelyben í-iitóhangii kettöskangzó van, ha utána í vagy d kez
detű SKÓtag következik, pl. havainto észlelet ~ havainnoita (pliir. partit,)., 
havainnoiden (plur. gen.). ] 

A -váltakozások * a következők: t 
a}jE. k/c; ti, -pp cv Gy.ft̂ , í, j , vagyis az utolsóelőtti ós az ; 

utolsó (nyilt) szótag határán álló hosszú mássalhangzónak a zárt 1 
szótag elején rövid felel meg, pl. Jculclca virág cv Iculcat virágok; mcin- \ 
nilckö fenyves cv mannilcössci fenyvesben; oüa- venni cv otan veszek, 1 
otatte vesztek; tyttö leány cv tytöt leányok, íi/fó'ZZe leánynak; sep]3a \ 
kovács cv sepcit kovácsok, sepciltd kovácstól; tappa- agyonütni cv ! 
tapan agyonütök. j 

I^Ll-—íüLO'^* V "'̂ )) ní, mjp cv Gy. w {ma:.ng),nn,inm,„^ i 
YMJ^^ az orrhang-megelŐzte h t p a zárt szótag elején hiányzik, \ 
az orrhang pedig hosszan ejtődik, pl. henlce- lélek cv hengen \ 

* E, = erős fok; Gy. — gyenge fok. ; 



lelket; lanhí fonál oo langat fonalak; Icanta- hordani oo Icannan 
hordok; ranta part PO rannalla ])a,xtm\; amjni- lőni cv ammun 
lövök; paremx)a- jobb (v j)aremviat jobbak. 

c) E. Te, amelyet l, r, li előz meg és e vagy i követ cv Gy. 
j , pl. sylke- köpni ro syljen köpök; sylM köpött CNJ syljin köptem; 
scirTce- törni cv sarjén török'; sürM tört cv) sarjin törtem ; rohlcene-
merószkedni oo rohjennut (part. praet act.). 

Jegyzet. Némelykor E. -lka, -rka x Gy. -Ija-, -rja-, pl. seVcíi hát cu 
scljcin {selcin) hátat; Mrka ökör cv harjan (híiran) ökröt. 

Jegyzet b) és c)-hez. Az optatmisban E. -r^k (írva: n/c), \k, rí; oo Gy. 
nn, II, rr, pl. wíewe- menni, Uilc- jönni, jjiire- harapni: opt.-tö menkö-, tulko-, 
piirko- M sing. '2. mennös, tullos, purros. 

d) E. &, amely két u vagy y között áll c\3 Gy. v, pl. suku 
nemzetség oo suvun nemzetséget; M/ky tehetség cv hyvyn tehetséget. 

e) E. k minden egyéb helyzetben cv Gy. —, pl. ncüce- \ /f. 
látni 00 niiet látsz ; maku Íz oo maun ízt; hike- izzadság oc> liiessií 
izzadságban; ikcí kor oo iassd korban; jaZA;a láb oo jaZaí lábak; 
nahka \>őx cv' naliasia bőrből; 'jmika íiii cv> pojat [^poVat) fiúk; 
ailca idő 00 ajan (^ aVan) időt. 

Jegyzet. Olyan k; amelj^et h előz meg és nem e v. i követ, némelykor 
11 gyenge fokban is megvan, kivált ha a li előtt hosszú itagánhangzó vagy 
kettöshangzó áll, továbbá a harmadik szótag elején, pl. talikci kalász « tahkíiit 
kalászt; kiihko hév M kühkolla hévvel; keiihko tüdő « keuhkpssa tüdőben; 
mmrehko nagyocska M simrehkon nagyooskát. ' 

Jegyzet. A gyenge alakban a k hiányzó megfelelőjének a helyére 
hosszú magánhangzó és kettőshangzó után, mikor hibás olvasás vagy félre
értés elkerülése végett szükséges, hiányjelt tesznek, pl. vaa'an mérleget; 
tiio'os hozz ; lyö'ös ÜSS. 

f) E . ^ amelyet niagáiihangzó (Vagy ̂ e l ő z meg oo Gy.^, 
pl. veié- víz 00 veden vizeTTfcfe^Tiez oo Máeí kezek.; sota háború oo 
soáassa háborúban; tahto- akarni cv> fahdon akarek; Zê fíe- levél cvo 
ZeMeí levelek. , 

g) E.Jjí^.^00 Gy. H,7T, vagyis a,liquida.-megelőzte i a zárt 
szótag .elején Ínányzik7a~liqüida ,pedig hosszf̂ n. ejtődik, pl. .-yaíía 
hatalom (V i;aHaw hatalmat \,silta híd oo siZfeí,hidak; varte- nyéloo 
varret nyelek; ymwaría- érteni ^, ymmmrdn értek. ,,,,, 

Jegyzet b) és g)-hez. A többesszámi genitívusban, noha a vógszótag 
zárt, ni, lí, rí van, pl. joutsene- hattyú, savele- dallam, vuore- hegy, plur. 
gein, joutsenten, BciveUen, viwrten. .' ,•..•• :'r^ - , . . . . . , . ; 
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. h) E. p, amelyet magánhangzó vagy Z, r előz megcv Q-j. i\ 
pl. tuija szoba cv hívassa szobában.; Zeijja kenyér cv Zeitem kenyeret; 
/laẐ ja olcsó cv halvát olcsók ; /corjw- vadon erdő cv Icorvessa vadon 
erdőben. 

Jegyzet, A nyilt szótagot kezdő k t p-nek a zárt szótag- elején ia ktp 
felel meg, a) hlTelőtte explosiva vagy s áll, pl. kotka sas f" kotkan sast; 
vashc-xh,rcva8keüa rézből; risíi kereszt« nsíiíi keresztet; jjwsjía püspök cv> 
piispat püspökök; —\b)_]ia.az .-ise (-oíse, -dise, -oise, -öise stb.) tővéget 
kezdi, pl. hanUse- lelki cu part. henMstci; kuüaise- aranyos co part. hiUaista ; 
vapise- reszketni cvi Mj)isÁ:oo)i reszkessen; — o) a birtokos személyragok 
előtt (vö. JT. b). . . . , 

ATT:EKINTES. , 

E. • 

U 
rjjl;(írva: 
1/í-
r&-
1/íe, ÍM 
rfce, r7d 
li/íe 

li7c-

xiku 
Yh' 
-h-
tk 
sfc 
Mse stb. 

l 

lik) 

\ 

Gy. 

le 
ri-/j{v!y&:n(j) 
1-* 
r-
Ve, lii 
ije, vji 
hje 
lifc-
h-
Ufll 

yí̂ y 
j 

t/í 
sfc 
Ms 

E. 

tí . 
ni 
-t 
ht 
lí 
rí 
vt 
sí 
íise stb. 

t 

Gy, 

í 
,7in 
-d 

•hd 
11 
rv'ív' 

pí 
sí 
íis 

1>-

E. 

PP 
mji) 

-P 
Ip 
r2í 
sp 
j)ise stb. . 

Gy. 

JJ 
mm 
r-V 

\v 
XV 
sp 
ins 

2)JEgyéb m á s s a 1 h a n g z ó - v á 11akozásole: 
a) A tő végszótagját. kezdő Thangnaíc, amelyet e, a v. a 

követ, i előtt többnyire^ s felel meg,̂  lia előtte magánhangzó, 
7, r, n V. A~val váltakozó 7e áll, pl. wíe- víz cv nöm.: iiesí;, Mte-
kéz cv nom. 7casi; fcíeíía- tiltani cv Uelsi tiltott; wríe- nyél cv 
nom. varsi; Icante- födél (v nom. hansi; yhte- eggy, í;a7iíe- két, 

* A Tonáska magánhangzót jelöl. 

m 

i 
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kettő (-= *í/7cíe-, '•'•kakte-) co nom. yksi, kaksi; lühte- indulni 
(-=: HaUe-) CNJ Icíksi indult (de igy is: 

Jegyzet. A g-yenge alak í-je (amelynok az erős alakban ü folol meg) 
nem váltakozik s-szel, pl. hasvatti uevelt co kasvatm nevolteni; jMcloUi 
leejtett cw jnulotin leejtettem. De külömben is előfordul i előtt t, pl. hoita-
ápolni c« hoiti ápolt; kynta- szántani cv ky^iti szántott; neite- leányzó, kis
asszony cvi nom. iiciti stb. 

b) A h hangnak ,,í és elfőtt h felel meg, pl. teke- tenni fv 
tehtcivii tennivaló, teendő, tehdci tenni; ncike- látuicv nahtüva látni
való, nühdd látni (s ezeknek az anaiógiájára alakultak : tehnyt 
tett, nahnyt látott; tehköön tegyen, ndhköön lásson stb.). 

c) Két magánhangzó közötti J-'s, 2'>s, ts, nt és mjf? helyett 
szótag.és szó végén csak eggy hang van; nevezetesen a következő 
váltakozások fordulnak elő: ks, ps cv s; is cv (névszókban) s, 
(igékben) t; nt cv (az első szótagon túl) t; mp ÍV n^ pl. juokse-
futni 00 juos-kaa fussatok; sormukso- gĵ ürü cv nom. sovmus^ 
partit, sormus-ta; lapse- gyermek tv part. Zas-te; veitse- kés 
00 partit, veis-tci; mainitse- említeni oo mainit-Jcaa emlitsetek; 
kolmante- harmadik oo partit, kolmat-ta; tuhante- ezer cv nom. 
tuhat^ part. tuhat-ta; kovimpa- legkeményebb (\) nom. hovin, part. 
kovin-ta. , . 

.Két magánhangzó közötti m helyett szótag ós szó végén 
n van, •pl. sydüme- sziv cv nom. sydcin, part. sydim-tci. 

d) Pótló nyújtás: tn^nn, sn=- ss, ln=^ll, rn:=~rr^ pl. {talve-
tél, vuote- év): essivus tálve-na.<s> *mwt-na^vuonna; {ndky-
látszani, pes^ mosni): part. praet. act. nciky-nyt <^ pes^nyt^ 
pessyt; [sano- mondani, oh- lenni, pure- harapni): part. praet. 
&(ii., sano-nut cv * ol-nut :=-ollut oo *pur-nut >-purrut. 

e) Hasonuláa,:, az w-nek h előtt y) felel meg, de ezt a válta
kozást íi'ásban nem, jelölik meg; pl. on va,n cv or,ifco van-e? 
hcin ő cv) havkö ö-e ? (rendes írással: onko, hankö). 

Jegyzet. Néhány más hangváltakozáiról a szótanban lessz szó. 



II. 

SZÓTAN. 

NÉ-VSZÖ. I 

8. A t e l j e s n ó v s z ó t ö v e k mind' íViagánhangzón vég- ] 
ződnek; , végliangjuk bármely rö^ád és liofeszú magánhangzó 
(csak öö nem) s a kettősliangzók közül ai, iii, oi, uo, yö, ie lehet. 

A niagánhangzós-végű teljes töalakon kívül sok szónak 
mássalliangzós-végü cj^ijcji_Jőa]jkjáj is- van, pl. vete- AÍZ 
fv mt-, tule- tűz (S^ tul-, paimene- jiásztor cvjjaimm, hevose- ló cv 
hevos-; niorsicme- menyasszony cvi morsian, sydame- szív cvi sydíin, . 
onnettoma- szerencsétlen (V onneton, sormid'se- gjaírű: sormus A 
(vö. 7. c). T 

9. A teljes névszótövek legnagyobb része két- vagy több- l 
tagú és rövid magánhangzón végződik. • • - . , 

E g g y t ág ú, röv id magánhangzójú névszötövek : csak a ^ 
következő névmások; í«- (nom'. íamct) ez, si- (nom. Se) az, Ice- ; 
(és itewe-, nom. to) ki, hu- {nom. kuka) ki, mely, mi (nom. ' 
mikci) mi, jo- ijoka) aki, amely, ami.' ' . ' . \ 

E g gy t a g tV névszótövek ' vannak még ací,__ aa,w^^ • "; 
.hoss_zú. és aí, cii,' oi, iiö, yö, ie ketóshangzókkal, pk̂^ föld, 
jaii jég,j3aírfej,;jni;fog^ (gérebeii-fî ^ száj, 'puií í&, syy ok, 
hyy dér, lai faj, •Uii tetű, voi váj, íitö ainaz, áúo mocsár, yö éj, ^ 
?;yó' öv, työ munka, tie űt ' ' i' 

Két- és • többtagú , liosszív .magánhangzón ..végződő tő "| 
háromféle van: l 

a) aa, cici, ee, ii, oo-végúek, aha, ciha, ehe, ihi, oho mellék- I 
alakkal, amelynek a h-j&. s-ből lett; azért a csonka töalakjuk ! 
as, üs, es, is, os-végű. FI vieraa- idegen, vendég, ahtaa- szűk, í 
evaci- útravaló eleség, ryntcid- mellcsont, kirvee- fejsze, ihee- iga, r 
kaunii- szép, tivii- sűrű, tömött, IMWO- férfi, hős; niellékalak: i 
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doraha-, evahci-, Icirvehc-, Icaunihi-, uroho-; csonka töalak: vieras, 
alidas, eviis, rynnas, Tárves, Icaimis, tivis, uros ; 

b) ce-végűek, ehe mellékalakkal, amelynek a /i-ja f/-böl 
keletkezett; csonka töalak: e' (megelőző *e^ =-efc-böl). Példák: 
satea- eső, kohee- kísérlet, ihmee- csoda, sitee- kötelék, jantee-
ideg; mellékalak: satehe-, ihmehe- stb.; csonka töalak: sade', 
Jcoe\ ihne\ side', jiinne'; 

c) ffia, 00, j-tw-yégílek, csonka mellékalak nélkül, pl. vajMci 
szabad, harmaa szürke, ehtoo este, malmu fekvés. 

l_0.__ílévs z ót őb öl k é p z e t t n é v s z ó t ő . 
a) K i c s i n y i t e t t , névszók: 
-je, -ise képzővel, pl. Imlase- {hála hal); vafiMse-, vdhiise-

{vcihci kevés); lintuise^, lintuse-(Hnhí m.Stááx); vavyse-{vímj yö) \ 
vaimose- {vaimo feleség); tyttÖse- [tyüö leány); aitise- {iliti 
anya); oravaise- {orava evet). 

-Icaise, -kaise (ós -o-lcaise, -u-kaise, -y-kdise) képzővel, pl. 
lyhykdise- [lyhye- rövid), ohukaise- {ohtie- vékony); pienokaüe-
kisded [inene- kicsiny); nuorukaise- ifjú enlber {nuore- fiatal), 
la2Kukaise- {la2)de- gyevvaek). 

' b) Gyűlő h e l y et és s o k a s á g o t jelentő főnevek: 
-ikko, -ikkö {-kho,- -kko) képzővel, pl. kivilcko köves hely, 

kőrakás {Idve- kő); kanervikko hangafüves hely {jcanerva hangafű); 
kuusilcko fenyves (kuuse- fényű); Ujnkkö égerfa-erdő (Zejĵ xt égerfa); 
ruohikho íixYes hely [riíoJio íű) •,mdnnihkö fenyves [mdnty fényű). 

-isto, -istö {-sto, -stö) képzővel, jjl. kuűsisto fenyves'(7ctmse-
fenyű); koivisto nyires {koivu nyírfa); rahasto pénztár {raha pénz); 
Mrjasto könyvtár {kirjci könyv). • 

c) L a k ó h e l y et jelentő..iőnfivék:..-ííí/ -la képzővel, pl. 
se2:)pdld kovács • (.sejkjei) háza;j5aj)jMZít pap (pojíjn) háza, Mikkola 
Mikkoháza, /liireZa egértanya {Mire- egér). 

d) Valamire s z á n t ho 1 mi t (ruhát) jelentő főnevek: -iikse, 
-ykse képzővel; qso,n_ka,alak: ^MS, -ys :, pl. kaulukse- gallér (kaida 
nyak), sormiűcse- gytni {sorme- újj); kannukse- s&v'k&ntyú {kanta 
sark); sdárykse- kamásli {sddre- lábszár). • -

&)JHö:iv&V-&k'.: -ttare, -tűire képzővel; csonka alak: -iar, 
-tar; •pl. 02}ettajattare-~ia,miónö (ojjeííajtí tanító); ndyttelijcittdre-
S'zinésznS'í^cE/tteiijTszmé&z); fimottdfé~'mn7,ssi {runo vers, köl
temény). . 
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f) T n l a j d o n s á g o t és á l l a p otot jelentő elvont fő
nevek (,-ság, -ség'-félék): ^-imte, :_-yyte, -ute, -yte, képzővel; 
csonka alakok: -MMÍ, -yyt, -ut, -yt és -ms, yySy'-us, -ys (ez 
utóbbiak *-imti^*-umi stb.-ből), pl. pahmte- rosszaság (paha 
rossz), hyvyijte- (hyvd jó), orjuute- {úrja rabszolga), suuruute-
(suure- nagyji j)aUuute- {-palcsu vastag), tylyyte- {tyly durva); 
— puUaute- (puhtaa- tiszta), ahneute- {ahnee- mohó, kapzsi), 
raittiute- {raittii- friss), Icorlceuie- {horJcea magas), lempeyte-
(lempea kegyes, nyájas); /íei/c/íoiti5e- (/ÍCÍ/C/ÍO gyenge). 

Jegyzet. Eltérő: ;)ííííMíc-liosszúság (pii/.-ffl lio-sszú). ' • 
g) y a la m i v e 1 b i r ó t jelentő melléknevek: • 
-ise képzővel, pl. hilaise- halas (kaía hal); vietsaise- erdős 

{metsii erdő); musta-sümaise- .fekete szemű {silmcí szem); jciise-
jeges (jcici jég); luise- csontos {luu csont); Icivise- köves [Jcive-), 
vetise- vizes (vete-;); sateise- esős {satee-); heiMco-uslcoise- gyenge 
hitű {uslco), suruise- szomorú (su/ru). 

-isaj -isci képzővel, pl. sotaisa harcias {sota háború), riitaisa ve
szekedő (riíía veszekedés),, arvoisaévdemes, tisztelt {arvo becs, érték). 

-va, -va képzővel (különösen ,b£ven bírót' jelentők), pl. 
lihava húsos, kövér {liha hús),, vcikevci erős (vcihe- erő), tilava 
téres, tágas (tila hely); tercivii éles, hegyes (ierd él, éles hegy). 

-kjcacij rMm képzővel (szintén ,bőven bírót' jelentők).; csonka 
alak: -kas, -kiis; ]íí. voimakkaa-. erős {voima), rahakkaa- .pénzes 
(raha), iakh'ia-koros, idős {iká), sydámikkcia- bátor szívű'(sy^^ame-). 

h) V a l a m i h e z t a r t o z ó t jelentő melléknevek: 
-Mise. képzővel, pl. maalüse- földi {maa), kiivaallise- égi, 

mennyei (taivaa-), isallise- atyai {isaj, tavallise- szokásos, közön
séges (if«2ja), limgellise- leUd (hanke-). 

Jegyzet. .Előfordulnak -ise képzős melléknevek is, amelyek v a 1 am i-
l iez t a r t o z ó t jelentenek, pl. delaise- déli {atcla), lántisc- nyugati Qante-); 
viszont találkoznak -Mise képiiös melléknevek, amelyek v a l a m i v e l b í r ó t 
jelentenek, pl. onnelUse- szerencsés {onne-), ansiollise- ' érdemes (ansio), 
virheellise- Mbás (mrhee-). -.- Ijíonyos mérfcék-menityíséget'jelentő szavak: 
kourallise- eggy maroknyi {koura), lasillise- eggy pohárnyi (lasi). 

-laisej._-laise képzővel, pl. sukulaise- nenizetségbeli, atyafi 
{siűcu nemzetség); matkalaise- utas (mátka út, utazás); venalaise-
orosz (Yenajci, Venm Oroszország), saksalaise- német (Saksa Német
ország), suomalaise- finn (Suome- Finnország), unkarilaise- magyar 
(Unkari); rantalaise-partlakó (ranta), vuorelaise- hegylakó (vuore-). 



i) V a 1 a m i h e z li a s o n 1 ó t jelentő melléknevek (,-szerüj 
-féle'): -maisé, -tncíise képzővel, pl. l'oiramaise- kutyalelkfl (hóira); 
Jcarhumaise- medveszerű (karhu); hyvcimaise- jóféle [hyvö); paha-
maise- rosszféle [puha). 

j) F o s z t ó melléknevek -ttoma, -ttöma képzővel; csonka 
alak: -ton, -tön {-tóin, -tőin); pl. onnettoma- szerencsétlen (oHne-), 
isiittömci- atyátlan (isa), armottoma- kegyetlen (armo), viattoma- ár
tatlan (w/cctliiba), üünettöma- hallgatag, szótalan, néma {aline- hang). 

k) F 0 k 0 z 011 m e 11 é k n e v e k. A középfok tövének 
"•SESi-.iJSfíS. ^ képzője ; ez előtt a k;';tta5'ú alapszavak vég a, ci-je 
helyett e, van; pl. huono rossz: Imonompa- (geii. luionomman) 
rosszabb ; símre- nagy: suuremjia-; Itaunii- szép : Icauniimpa- ; 
vanha öreg, vén, régi: vanhempa-; Itova kemény ; Icovempa-; syvd 
mély: syvem^m-; viihci kevés: vahempa-;— valhea feliév: valke-
ampa-; viűcevd erós: vakevdmpa-. 

A fö l sö fok tövének -impa, -impa a képzőié; ez előtt az 
alapszó vég a, ii, c, i-je hiányzik; csonka alak: -%n; pl. 
huonoiwpa- (gen. huonoimman, nom. h.wnoin); suurim2)a-, kau-
niimpa- (kauneimpa-), vanhimpa-^ Tcnvimxja-, syviinpa-, vahimpcí-, 
valkeimpa-^ vdkevimpii-. 

Jegyzet. A fölsöfok képzője a középfok képzőjének analógiájára ala
kult eredetibb -wia, -Mifií-böl; innen az ^in {-^*-im) csonka alak. 

Jegyzet. Főneveket is lehet fokozni, ha a jelentésük alkalmas a foko
zásra, pl. lapsc- gyermek: lapsempana kis.sebb gyermek korban; ranta 
part: rawnampana közelebb a parthoz; aylcsy ősz : syTtsíjmmalla előbbre 
haladt őszkor, pohia észak: pohjemmaltsi északibb helyre. — A kii- és a 
jo- kérdő és vonatkozó névmásnak is van középfoka: kumpa- melyik (kettő 
közül), jomp'a- amelyik (kettő közül), jompor-humpa- valamelyik (kettő köziU), 

Jegyzet. Divó alapfok nélkül fordulnak elő: vasempa- bal, parempa-
jobb {hyvci jó), enempa- több, animpci- legtöbb (paljo sok), molempa- mind
kettő ; — superl. paraa-, parhaa- (csonka alak : paras), parhaimpa- v. para-
himpa- legjobb. — Megjegyzendő: jjií/ca hosszú: eomp. pitempa-, sup.pisiwpá'-. 

1) S0r sz.áJDa-n-e.Vek képzője : -nte; csonka alak: -í és-s 
(az utóbbi *-ntiz^*-nsi>^*-ns-'b6l), pl!™%eya négy. neljcinte- (os. 
neljcít-, neljcis) negyedik; viite- öt; viidente-; kuute- hat: kuu-
dente-; —- elváltozott véghangzóval: ''tolme három : holmante-. 

n . . I g e t ő b ő l k é p z e t t n é v s z ó t ő . 
a) C s e l e k v ő t jelentő névszók (nonien agentis V. actoris): 
^^_^^__ĵ ,képzövel,. pl. ostaja vevő {osta- venni), kciantaja 

fordító {kciantá- fordítani), opettaja tanító {opetta-), lukija olvasó. 
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lector {lulce-l teUja szerző (íe/ce-, tenni, csinálni), etsijá kereső 
(etsi-). 

Jegyiét. Az -ija, -ija helyett némelyek -ia-ici-t hnak, pl. Meia, tekici. 

-va -vfi képaőTel a befejezetlen (folyamatos v. beálló) 
cselekvés'igenévé (participium praes.j, pl. luJceva olvasó, legens 
(hűco-); etsiva kereső (etsi-), antava adó (anta-), ellvii élő (elfl-). 

Ugyanezzel a passivumi igetőből a magyar ,-andó, -endő' 
képzősnek megfelelő igenév (participium necessitatis), pl. luettava 
olvasandó, olvasni való, etsittavií keresendő, keresni való. Meg
jegyzendő: tuttava ismevös:{-^tunnetiava: tűnte- ismerni). 

" i^LÍ^%) képzővel,, amely régibb -nue, -nye-hől, s ez 
meg -nnde, -nyde-hHíl lett; a csonka alakja^ -nut, -nyt: a, be
fejezett cselek '̂"és igeneve (pjirttcipium praet̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  pl. oppinee-
{-nut) tanult, tudós {opjn-), ehynee- {-nyt) eltévedt {elcsy-), istunee-
(-nut) ült {istu-), Mynee- {-nyt) járh, kelt (tíiy-). 

b) Csel e.k v é ,s t... v. eselekvós t á r g y á t,; e r e d m é n y é t 
jelentő névszók (nomen actionis, nonien acti): 

-lí, -?/ és -0, -ö képzővel, pl. haJcu keresés üialce-), itku 
sii'ás (itlce-); olo lét (ole-), teto jövetel {tule-); ieJco tett {telce- tenni); 
ndkö, ncilcy látás {heiMco n- gyenge 1,: ndlce- látni); löyto találás, 
lelet, fölfödözés {löytci-), tó'/itó" elmenetel {IciMe-), hjlvö vetés {kylva-). 

Ugyané képzőnek -u, -y_ alakjával a passivumi igetöből a 
befejezett cselekvés igenevr^jtid£iim praet. passivi), pl. luettu 
olvasott, lectus {lulce-, páss. t3TTiSa^),'"m?íSffCmoiÍdott, dictus 
[sano-: sanotta-), n'Vity látott, visus {nf'űce-: wllitii-), löydetty talált, 
inventus {löytil-: löydetta-). Megjegyzendők: iwítoismert, isniere-
tes {-<:timnettu: timte-), tietty tudott, tudvalevő {-^ tiédetty: 
Hetíi-). 

^^^^:^lt..^l,:ohe,_-öjcse képzővel; csonka alakja: -us, 
-ys és -OS, -ós; pl. jmlveMcse- szolgálat {folvele-), valmistulcse-
készítés {valmi$tá-)i wstow/gse-Jekkí: (vastag-), Mvitykse- pusz
títás {hüvitta-), epaihjkse- kételkedés (epáile^; mimtokse- változ
tatás {muuüa-), kiitokse- köszönet (kiUtá-), naytökse- fölvonás 
{mytta- mutatni). • • • , 

;fíei:e^e)_képzővel; csonka aláírja -e'; pl. sitee- kötelék (siio-), 
| i M ^ | ^ ^ ^ ^ , ^ M - J , lausee- mondás, monda.t (lausu-), satee- eső 
[sata-), p'livan-paistee- napsütés {pwista-): • 
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-nto, -ntö, -nííi képzővel, -ni. sovinto eggyesséa;, megbókülés 
{so2n-), iKrmto örökség; s?/óra<ís evés (SJ/Ö-), juonti ivás ijuo-). 

-to, -tó' képzővel: a főnévi igenév (infinitiviis) alapszava ; pl. 
noustci-J^^!7iiousta\ nousiakse: nouse- emelkedni), jjesía- (inf.jjesíá", 
pestíil'se: jjese- mosni), qlta~M}}L..olh', olhkse: ofe-Jeinii), mentci-
(inf. menna\ mennakse:mene- memn)]fmjta- (inf. lcaydd\ kaydaJcse: 
Miy- járni, kelni); iuota- (inf. tuoda', tuodalcse: tuo- hozni); saata-
Jmf.jaada', smclakse.:.,M.a-__k&])üi); — hangsúlytalan szótag rövid 
magánhangzója után a képző í-je a zárt, alakból hiányzik* pl.' 
sanota- (inf. sanoa\ sanoalcse: sano- mondani), eUita- (inf. eldci', 
cldakse: elei- élni). '"" 

-feké^Mvel: az ig;e két gerundiumának alapszava; pl. nouste-
(ger. nousiessa emelkedés közben, í;.oitÍii)r"em.elkedye), ^Msíe- (j)es-
iessa, iMsten); oltaKiollessa, ollen), mente- (mennessa, mennen), kciyte-
{kdydessii, kdyden),Huote- {tuodessa, tuodm)}, •— hagsúlytalan 
szótag rövid magánhangzója után a Jcépző í-je a zárt alakból 
hiányzik, pl. sanoie- [sanoessa, sanoer^, eldte- {eldessd, eleien). 

-ma, -ma képzővel: cselekvést (n. actionis) és cselekvés 
tárgyS^'TfS^Miyct (n. acti) jelentő névszók, amelyek jelzőül is 
állhatnak, pl. Jcuolema halál (/tttoíe-•"meghalni), eldmd élet {ela-
élni), sanoma hir {sano- mondani), yjaisitwía .daganat {jiaisu-)., 
syntyma születés {s.-paikka szülőhely^-"Sí/'ií?/-); juoma ital 
ijuoma-vete- ivóvíz: juo-); si/ójvjuí-iííegevett, gegessen (kissan s-
hiiri, a macska megettg...eg?5rj, antama adott, datus (isan a. raha 
az atya-adta péif^u-— További ^ioma, -ttömd, képzővel (vö. 
10, j) fosztó • melléknevek, pl. tuntemMtoma- ismeretlen (iunte-),, 
ndhjmdttömd-- nem látszó, láthatatlan (ndky-) 

-mise képzővel: cselekvést, de különösen még csak elvóge-
zendőt jelentő névszók; pl. tekemise- tevés, sanomise- mandás 
(mondanivaló). 

-inaise, ;P}Cfise képzővel: gerundiunii alapszó, |pl. putoomaise-
kószüWeÍ^^23ií.tóo-.• imtoomxásülanBa közöl ahlioz hogy essék, 
esőfélben); menemdise- {menő-: menamdisilldnsd menőfélben). 

^rQ/{f]<;s% -vpjkf.^ képzrivp.l \ csonka alakja -mus., -mys;. pl, 
aikpmulcse- szkiiáek {aiko-), hjsymi/lc_se-_^JisxM.SL .(%?£-)) ^woíía-
mw/fcse- bizodalom {luotta-). 

c) E s z k ö z t V. eszközfélét jelentő főnevek: 
- m ö k ó g ^ e l ; ez előtt az igetönek vég a, a, e, í-je s néha 

r ,̂ ,,. •: 

A '.. •• V ; 
C",., 

•1 '.1. 2- - .<. 
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o-ja is hiányzik; csonka alakja -in; pl. amimé- kulcs {avaa-
nyitni), instirm- fulánk {fisüi- szúrni), istuime- ülőhely, szék {ishc-
iilni), tarpoime- v. tarpime- tarbokló (tarjjo- turbokolni), Itmastime-
váltságdíj {Iwnasta- kiváltam). 

12. T ö b_b e s s z á m 1 u é j s z ó t ő : 
A)*'X 4e't^zo^^^rWévo7e^íó : hevoset, hevoste-; sisare-

nőtestvér: sisaret, sisarte-; vete- víz: vedeU vette-; hanté- födél; 
hcmnet, hantte-; sormíifee-(csonka tő : sormás) gyűrű: sormulcset, 
sonmiste-; lieraa- (cs. vieras) idegen: vieraat, vieraste-; ihnee-
{cs.ihme') csoda: ihnieet, ihmettc.-; — főhangsúlytalan szótagTövid 
magánhangzója után a képző í-je a aárt alakból hiányzik, s e-je 
helyett legtöbbnyire (csak i után nem) i van, pl. hala hal: halat, 
kalate- (gen. kalae-n h. halam); jalha láb: jalat, jalhata- (gen. 
jalkae-n h. jalkain; risti kereszt: ristit, ristite- (gen. ristie-n); suku 
nemzetség: suviit, suhute- (gen. sukue-n h. sulmiii); mylly ma
lom: myllyt, myllyte- (gen. myllye-n h. myllyin). 

suurempi-

b) -i képzővei (vö 
maa földi_iS.8íl-
piia fej: pcii-
puu fa: pui-
syy ok: syi-
silmii szem: silmi-
hyvii jó: hyvi-
piiivíi nap: piiivi-
leipii kenyér: leipi-
suurempa- nagyobb 
suurmpa-legn&gjőííhismi^w^'i-
lihava kövér: lihavi-
vákevii erős: vcihevi-
luheva, olvasó: lukevi-
elíivü élő: elfivi-
sanoma lilr: sanomi-
esitelm'i előadás: esitelmi-
jumala isten -Jumali-j,,, r.íöfc, 
minta gazdaj_ mmíi-.... 
vasara kalapács: vasároi-
omena alma: omeni- v. -noi-

pl. 
pii fogjjjn-
tai fi3j,: lai-
t&i tsíü: tcii-
hoi moly: 7m-
Zcorw fül: korvi-
mima'TőjSsT'müni-
koura marok: houri-
ruoha étel: ruoH-

viattoma 

suo mocsár 
ijö éj: öi-
työ munka: töi-
tie út; tei-
kala hal: halói 

SQl-

piha udvar: pihoi-
hauta sír: hautoi-
vaiva baj: vaivoi-. 

ártatlan: viattomi-
isaüömci- atyátlan: iscittömi-
laulaja énekes: laulaji- v. -joi-
haantaja fordító: haiintciji-. 

'LszsuLlIéiiöi-
asia ugy: asio%-
minici meny: miniöi-. 
valkeé fehér: valhei-
usea nem eggy, sok: usei-
pehmecí lágy: pehmei- • , ' ' 
siled sima: silei-. 
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sorme- njj : sormi-
Jdve- kőjjfivi-
mere- tenger: meri-
vastaulcse- felelet: vastauksi-

risti kereszt: jisti-j ristei-
sonni bika: sonni-, sonnei-
huono rossz: Imonoi-
hehno hitvány: Jcehnoi-

ahtaa- szűk: ahtai-, ahtahi-
evM- útravaló: eyai-, evcihi-
kirvee- fejsze: Idrvei- v. -veJii-
Jcaunii- szép: Icmmii-, -nihi-, -nei-

pcdmene- pásztor: paimeni-
jkate-j,Mz:,..Msi-.:.. 
Icante- födél: Jcansi-
lehte- levél: lehti-. 

tyttö leány: tyüöi-
nalcö látás: naköi-
siűcu nemzetség: sukui-
telity tett: tehtyi-. 

jantee- ideg: jantei-, jántehi-
antanee- adott: antanei-
elcinee- élt: eldnei-
uroo- férfi, hős: uroi-, uroM-, 

Jegyzet. Az -uute^ -yyie {-ute, -íjte) képzésű főnevek többesszámi töve 
*-uusi, -yysi {-usi, -ysi) kolyett (az -tiksc, -ykse képzősek hatása alatt) -uuksi, 
-yyksi {-uhsi, -yksi) végűvé alakult, pl. totuute- igazság : toiuuksi-; heikkoutc-
gyöug-eség; heikkouksi-. 

ra£ 

, „^^„^JSgSyf'Sített -i és -te) képzővel, csfl^n,,.a^genitiyiis 
i^^^^^ii', — és itt zárt lévén a végszótag, az -ite helyett 

részint -ide, részint (föhangsúlytalan szótag rövid magánhangzója 
után) -ie vagy ebből lett -je van; az -ide mellett pedig még alak-
vegyülés útján előállott -itte alak is van használatban*; pl. maa:_ 
mcát(i-{gei\. maida-n, maitte-n); työ: töite-{gem. töide-n, töitte-n); 
vapaa : vapaite- (g. vcqicddG-n,'vapaitte-?i); ahtaa-: ahtaüe- (gen-. 
ahtaide-n, ahtaitte-n); elünee-: eldnaüe- (g. elaneide-n, eláneitte-n); 
aurinko nap: auringoite- (gen, auringoide-n, auringoitte-n); — 
vcikeva: vakevite- (gen. vakevie-n); koira: koirite- (gen. koirien); 
feS2í2á£LL_A£?^2S*ÍSz_Í£2B—-—^^ ' i''̂ ^̂ * • jalkoite- {gen. jalkoi',Q-3 
helyett jalkojenj; Mdki bolond: hulhdte- (gen. huUui'e-n helyett 
hidlujen). 

Jegyzet. Köitemónyekben az -i többesképzö helyett a népnyelvi -loi, 
-löi is előfordul, pl. laakao völgy : laaksoloi-, risti kereszt: ristüoi-. 

* Kiindulásul az olyanok szolgálhattak, mint satec- eső (cs. tö sade' 
-< *sadek), plur. gen. sadetten v, sateiden, s a kettőnek összevegyülósével: 
^ateiüen. 

BuSoní-Szinnyei: Finn nyelvtan. -̂  
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IS. A finn név r a g o z á s a következő 15, öt csoportra 

osztható eset-alakot külömbözteti meg: 
I. Nominativus 11. Essivns III. Oomitativus 

Accusativus Partitivus Abessivus 
Genitivus. Translativus. Instrumentális. 

IV. Inessivus V. Adessivus 
Elativus Ablativus 
lUativus. Allativus. 

I. Nomina t i vus . Eagja nincs. Az eggyes számban álta
lában a puszta tővel eggyező, mégpedig többnyire — lia van — 
a csonka alakjával (vö. 8. 9.). — A többesszámi nominativus a -t 
képzős többesszámi tővel azonos, pl. hevose- ló : tb. nom : hevoset, 
Jcala hal: Icalat, vete-: vedet, jallca: jalat, Icante-: kannet stb. 

A c c u s a t i v u s . A teljes (egészleges) objeotum esete (vö. 
a partitivust). Az eggyes számban kétféle van: az eggyiknek a 
ragja ^ amely eredetibb m-ből való; a másik ragtalan, vagyis 
olyan, mint a nominativus. — A többes számban az accusativus 
a nominativussal eggyező. 

Geni t ivus . A ragja -n (amely nemm-böl lett); a többes 
számban csak a -te és az -_jíe képzős tő] szolgál ezen eset alap
jául, az. -i képzős nem. 

Jegyzet. A következő (II—Y. csoportbeli) eseteknek a többes szám
ban az i-vel többesített tö (12, b,) szolgál alapul,. 

II. E s s i V u s: :^^^tg^ra.gga[; állapothatározó (vmely álla
potban, minőségben, helyzetben, korban létei Idfejezésére), pl. 
opettajana tanítóul, mint tanító, tanítói minőségben ; lapsena mint 
gyermek, gy.-korban; sairaanabetegen, beteg állapotban; — továbbá 
idöhatározó is (mikor? kérdésre), pl. tünci pciivcinci e napon, ma 
(hodie), menneená Icesana múlt nyáron. 

P a r t i t i v u s : -|a|^^,raggal, amelynek a í-je főhangsúly-
talan szótag rövid magánhangzója vagy az ezt követő j után 
hiányzik (-.a, -a); részleges vagy határozatlan mennyiségeTjelent 
(vö, a franciában: du vin, de Veau, des hommes: wein, wasser, 
menschen); a mondatban alany is, tárgy is lehet; pl. vettd nz v. 
vizet, ihmisid emberek v. embereket. 

T r a n s l a t i v u s : ^SM)i'^^gg^l;„eredmény- és célhatá
rozó, pl. tuU^ sairaaJcsi beteg(gé) lett; valittün Icuninlcaahsi kii-állyá • 
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A^álasztották; riipesi sotamiehelcsi beállott katonának; antoi 
rahaa lainalcsi adott pénzt kölcsönbe; küijtci hyvülsesi használd 
javadra; tula aviűcseni jöjj segítségemre ; —időbeli határt is jelent, 
pl. kolmelcsi piiivaJcsi három napra, jouhűcsi karácsonyra. 

Jegyzet. Az essivu.si -na, -nci, a partitivusi -ta, -tii (-a, -á'i és a transla-
tivusi -Icsi eredetileg helyviszony-jelölö ragok : locativus {-na, -na), ablatUTis 
{-ta, -ta), latlvus (-ksi). Ilyen értelemben elő is fordulnak móg liatározó- és 
viszonyszók végén, jihjcaukana messze (lielyen), ulkoa kívülről; alemmaJcsi 
alább, lejjebb; luona -nál, luota -töI, luoksi -lioz. 

III. Oomitativus:,j|e,raggal; ajelentése: ,-yel eggyiitt,-stnl, 
stül'; rendesen személ}i'aggal jár, pl. vaimoineen lajjsineeii feleségével 
•és gyermekével (v. gyermekeivel) eggyütt; jKrheineen családostul; 
nielimiehen mieJcJcoinensíi lenyelte az embert kardostul; — (a jelző 
nem személyragos:) Icaikhine 'kahdneen minden holmijával ' 
eggyütt. 

A b e s s i v u s : -tta, -tta raggal; a jelentése: .íjélkül', pl. 
rakatta pénz nélkül, küdettci kéz nélkül; nyomatékosítóul ihnan 
szokott vele járni, pl. ilman syytta ok nélkül. 

I n s t r u m e n t á l i s : -^ÍJ, raggal; kül. eszközt, módot jelöl, 
pl. omin silmin saját szemmel; nelioi jaloin négy lábon; kahclen 
Miden két kézzel. 

iVL I n e s s i v n s : -ssa, -sscí raggal, iel.: ,-ben'; e l a t i v i i s : 
-sto,.^áM raggal, jel. :,-bc)i'; - i l l a t i v u s : -§m.„^smi (^ töh- ' 
besben -sin, -sün), -h.n (-\n) raggal, jel.: ,-J),§,'. A -/i.9í-beli magán
hangzó a tövégi rövid magánhangzóval vagy a tővégi kettős-
hangzó utóhangjával azonos; ha a tővégi magánhangzó hosszú, 
akkor a megfelelő rövid van a -h.n ragban; a h főhangsiilytalan 
szótag rövid magánhangzója után kiesett, s aztán az eggymás 
mellé került két rövid magánhangzó összevonódott eggy hosszúvá). 
Pl. veneessci csónakban, venaestd -ból, veneesen v. veneeseen -ba; 
veneihin, veneisiin, veneisin csónakokba; inaas£a földbenj maasM,. 
••'ből,„,ma£}/ia'n -be; pdahdn főbe; (vefehen) ydeen vízbe ; {tálakon) 
taloon házba, taloihin házakba; í̂ /ó'Mn munkába. """" 

V. A d e ss i V u s : -ĵ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -aggai, jel. :,-n3.-nál', (pö'ydülld 
asztalon, rannalla parton; hdnellü on nála van, azaz: van neki); 
eszközről szólva: ,-yel' (veitselld , késsel, rahalla pénzzel) ; — 
a b l a t i v u s : -üa, -M raggal, iel.: j-róL^töl.' (pöyddltd asztalról, 
rannalta parttól); — a l l a t i v u s : ; ^ (vagy néha még -Weí?) 

'"•" ' 2 * 
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raggal, jel.: ,-ra,_-lio.z, -nek' (pöydöMe asztalra, lapselle gyermek
nek, JcirlcoUe templomhoz). 

Jegyzet. A belső helyviszonyt jelölő ragok közös alapja s, a külső' 
lielyriszonyt jelölöké J ; az inessivns és az adessivus utórósze'a -wa, -nci 
locativus-rag {-ssa, -ssci, -lla, -US <*-sna, -snci, -Ina, -Inci), az elativus é.s 
az ablativiis utórésze pedig a -ta, -ta eggyszerü ablativns-rag. Az iUativus 
ragjának az alakjai közül legeredetibb a -sen; az allativus ragjának -len volt 
az eredetibb alakja. 

ÁTTEKINTÉS. 

I. Nom. 
Acc. 
Gen. 

n. Ess. 
Part. 
Transl. 

- ; (tb. -t) 
-n V. —; (tb. -t) 
-n ; ; ' > : • : ; / , 

-na, -nci (-ul, -ül) 
-ta, -Uí; -», -ci 
-Jcsi (-he) (-vá, -vé) 

III. Comit. -ine (-vei, -stül) 
Ab ess. -tta, -tta (nélkül) 
Instr. -fijn (-vei, -n) 

IV. Iness. ssa, -ssci, (-ben) 
Elat. -sta, -stci (-bői) 
Illat, -sen, -seen (tb. -sin, 

-sün), -h.n, ~.n (-be) 

V. Adess. -üa, -Uci (-n, -nál) 
Abl. -Ita, lUi (-ról, -tői) 
Állat, -lle [-llen] {-ra, -lioz, -nek). 

14. N ó v r a g o z á s i p é l d á k 

1) Tő; maa föld; vyö öv. 

Eggyes sz. Többes sz. 
noni. maa mciat 
acc. * ' maan maat 
gen. maan mct.iden, niaitten 
es.s. maana maina 
part, maata maita 
transl. maalcsi maiksi 
com. mcdne{-en) maine{~en) 
abess. maatta maitta 
mess. maassa maissá 
elat. maasta maista 

K'.gyes sz. 
r!<i,ű. vyö 
uco. vyön 
gen. vyön 
ess. vyö'nü 
part. vyötci 
transl. vyöJcsi 

Többes sz. 
vyöt 
vyöt 

vöiclen, vöiiten 
vöinci 
vöitci 

vöilcsi 
com. vöine(-en} vöine{-exi) 
abess. vyötUi vöittci 
mess. mjbssci : vöissd 
elat. vyöstci vöistii 

_ * A ragtalan aceusativust, minthogy a nominativussal egyenlő, mm 
szükséges külön kitenmink. 

f'i 
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Eggyes sz. 
illat. macűian 
adess, maaíla 
ablut. maalta 
állat, maaüe 

Többes sz. 
niaihin 
mailla 
inailta 
maillé 

Eggyes sz. 
illat, vyó'hön 
adess. vyölld 
ablat. vyöltd 
állat, vyölle 

Többes sz 
vöihin 
vöilla 
vöiltii 
vöille. 

Tő : pcid fej : Eggy. nom. pad, acc. pddn, part. pcicitd, illat. 
pdahün; Több. nom. j^üdt, gen. paiden, 2^aiUen, part. pditd, illat. 
pdÁhin, instr. jjám. 

Tő: j)?,m fa, s?/?/ ok. Eggy. nom. JJÍÍM, syy, part. puuta, 
•syytd, illat, puuhun, syyhyn; Több nom. j9ímí, SÍ/Í/Í, gen. puiden, 
•syiden v. puitten, syitten, part. puita, syüd, illat, piiihin, syihin. 

Tü: 7coi moly, íai tetű: Eggy. gen. iowi, íctm, part. Icoita, 
•tdita; illat. Icoihin, tdihin; Több. gen. ZcoiíZen, taiden v. Icoitten, 
iditten, illat. Icoihin, tdihin-

2) Tő : puhtaa-, puhtaha-

Eggyes sz. 
puhdm 
puhtaan {-tahan) 

gen. puhtaan {-tahan) 

'"nom. 
acc. 

•ess. 

part. 

tiszta (csonka tű : puhdas): 

Többes sz. 
xmhtaat {-rtáhat) 
puhtaat {-tahat) 
puhdasten, puhtaitten (jmhta-

hitten) 
puhtaina {-tahina) 

puhtaita (-tahita, -tahia) 
puhtaihsi {-tahiJcsi) 
piűvtaina {-tahine) 
piuhtaitta {-tahitta) 
puhtain (piihtaMn). 
puhtaissa {-tahissa) 
puhtaista (-fahista) 
puhtaisin, -sün, -hin {-tahisin) 

puhtailla [-tahilla) 
puhtailta {-tahilta) 
puhfaille {-tahille). 

Tő: ikee-, ilcehe- iga (csonka tö : ies): Eggy. nom. ies, 
gen. iheen, ess. ilceend, iesnd, part. iestci; Több. nom. iheet, gen. 
testen, ilceitten, part. iheita {ikehitd, iJcehid). ., ' 

puhtaana {-tahana), puh-
dasna 

puhdasta 
transl. puhtaalcsi {-tahaJcsi) 
com. -puhtaine {-tahine) 
ah ess. piuhtaatta {-tahatta) 
instr. ptűitain {-puhtahin) 
iness. fuhtaassa {-tahassa) 
•elat. puhtaasta {-tahasta) 
illat, puiihtaasen, -seen {-taha-

sen) 
íidess. puhtaalla {-tahalla) 
ablat, puhtaalta {-tahalta) 
,allat. puhtacdle {-tahalle) 

JH 
fV-
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3) Tő: satee-, satehe- eső (cs. tő: sade') : 
Eggyes sz. 

iiom. sade' 
gen. sateen (satehen) 

ess. sateena (satehena) 
part. sadeiia 
iness. saieessa (satehessa) 
illat,_._..söfeesem, -seen(satehesen) 
adess. sateetta {sateliella) 

Többes sz. 
sateet (satehet) 
sadeÜen, sateiden, sateiüen {sa-

tehitten) 
sateina (satehina) 
sateita {sateliita, -hia) 
satöissa (satehissa) 
sateisin, -sün, -hin (satehisin) 
sateilla (satehilla). 

Tő: jántee-, jdntehe-ideg (cs. tő: janne'): Eggy. iiom. jdnne', 
ess. jdnteena, part. jdnneüa, illat, jdnteesm, -seen; Több. gen. 
jdnnetten, jdnteitten, part. janteitd, illat, jcmteisin, -sün, -liin. 

4) Tő : antanee- adott (cs. tő: antanut); eldnee- ólt (cs. tő : 
eldnyt): '''' ,' " • 

nom 
gen. 
ess. 

Eggyes sz. 
antanut, elányt 
antaneen, eldneen 
antaneena, eldneend 
antanurína, eldnynnd 

part. antanutta, eldnyttd 
illat, antaneesen, eldneesen, -seen 
adess. antaneeUa, eldneelld 

Többes sz. 
antaneet, eldneet 
antaneitten eldneitien 
antaneina, eldneind 

antaneita, eldneitd 
antaneisin, -eldneisin, -sün, -hin 
anianeiüa, eldneilld-

5) Tő: jaTka láb ; vdhevd erős: 
Eggyes sz. 

nom. jálTea 
acc. jalan 
gen. jalan 

ess. jalkana 
part. jalJcaa, ' 

trans. jáláksi 
com. jalJcoine 

(-nsa) 
ahess-jalatta 

Többes sz. 
jalat 
jalat ,^ ; , 
jalkain -i ' • 
jalkojen 
jalJcoina 
jalkoja 

jaloiJcsi 
jal'koine(-nsiü) 

jaloitta 
instr. jalan, jaloinjaloin 

Eggyes sz. 
nom. 
acc. 
gen. 

ess. 
part. 

trans. 
com. 

abess 
instr. 

vdlceva 
vdlcevdn 
vdhevdn 

vdhevdnd 
vdlcevdd, 
-vdtd 
vdlcevdhsi 
vdlcevine 

vdJcevdttd 
vdJcevin 

Többes sz. 
vdlcevdt 
vdJcevdt 
vdJcevdin, 
vdlcevien 
vdlcevind 
vdhevid 

vdhemksi 
vdlcevine 

vdhevittd 
vajcevin • 
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Eggyes sz. 
iness. jcdassa 
elat. jalasta 
illat, jalhaan 

(jallmhaii) 
a.á&ss. jalaUa 
ablat. jalalta 
állat, jalalle 

Többes sz. 
jaloissa 
jaloista 
jallcoihin 

jaloilla 
jaloiÜa 
jaloille 

Eggyes sz. 
iness. 
elat. 
illat. 

adess 
ablat. 
állat. 

valcevassd 
valce.va.sta 
valcevdan 
{-vcihcin) 
valcevalla 
valcGúdlUi 
vdlcevdüe 

Többes sz. 
vd.Jcevissd 
vdlcevista 
vdlcemin 
{-viliin) 
valcevüla 

vaheviltd 
mheville 

Tö: sota háború: Eggy. nom. soto, gen. sodan, ess. sotana, 
part. sotaa, illat, sotaan (sotahan), állat, sodalle; Több. nom. 
sódat, gen. sotain, sotirM, part. sotia, illat, sotiin {sotiJiin), aUat. 
sodille. 

-tóin). 

-tointen) 

nom. 
gen. 

ess. 

part. 
ülat. 

6) Tő : onnettoma- szerencsétlen (cs. tö : onneton 
Eggyes sz. 

onneton {-tóin) 
onnettoman 

onnettomana, 
onnetonna {-toinna) 
onnetonta {-tointa) 
onnettomaan 

Többes sz. 
onnettomat 
onnettomain, -mién, 

onnetonten 
onnettomina 

onnettomia 
onnettomiin. 

Tő : isattomd- atyátlan: Eggy. nom. iscitön {-tőin); ess. isat-
tömdnd, isatömia {-tömna), part. iscitönta, {-töintci). Több. gen. 
isattömain, iscittömien, isatönten {-töinte7i). 

7) Tő: Icovempa- keményebb ; Icovinqui- legkeményebb (cs. 
tő: Icovin): 

Eggyes sz. Többes sz. 
nom.* liovempi 
gen. Tcovemman 

ess. Icovempana 
part. Icovempaa, 

-mpata 
iUat. Icovem^Kian 
all. liovemmalle 

* L. 15. §. 1). 

Jcovemmat 
Icovemjoain, 

-lÁen 
Jcovempina 
Icovemjna 

Icovempiin 
Icovemmille 

Eggyes sz. 
Jcovin 
Icevimman 

Icovimpana 
liovimiMa, 
-mpata, hovmto 
Icovimpaan 
Icovimmalle 

Többes sz 
hovimmat 
Tcovimpain, 

-pien 
Icovimpina 
Icovimpia 

, 
Icovimpiin 
Icovimmille. 

http://valce.va.sta
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Tő: m7/,emjJí('-kevesebb : Eggy. nom. vcihempi, gen. vahem-
mcin, part. vciliempiUi; — Tő : vcihimpa- legkevesebb : Eggy. nom. 
vcihin, gen. vdhimman, part. váhimpáci, vahintci. 

8) Tő : Icuhlco kakas; tijttö leány: 

nom. 
gen. 

ess. 
part. 
illat. 

állat. 

Eggyes sz. 
Iculcho 
Iciűton 

huJclcona 
Icuklcoa 
Tciiklcoon 

tyttö 
tytön 

tyttönci 
tyttöil 
tyttöön 

(ImJáohon) (tyüöhön) 
IculcoUo tytölle 

Többes sz. 
hulcot 
IcukJcojen, 

IcuTikoin 
laűcTcoina 
IcuJclcojá '• 
Icuttoihin 

Jculcoille 

tytöt 
tyttöjen, 

tyttöin 
tyttöinii 
tyttüja 
tyttüikin 

tytöille. 

Tö : aurinho nap: Eggy. nom. aurinlco, gen. awingon, part. 
aurinlcoa; Több. gen. aurinlioin, aurinlco jen, auringoiden, aurin-
c/oitten, part. aurinlcoja, állat. auringoiUe. 

Tő: ajm segítség: Eggy. nom. apu, gen. avun, part. ajnia; 
illat, apuun; Több. nom. avui, gen. apuin, apujen, part. apuja, 
illat, aimihin, állat, avuille; — Tő : sanottu mondott, dictus: Eggy. 
gen. sanotim, part. sanottua; Több. gen. sanottujen, part. sanot-
tuja, ess. sanoüuina. — Tő : tehty tett, factus : Eggy. gen. tehdyn, 
part. tehty a; Több. part. tehty ja, ess. tehtyina, állat, tehdyille. 

9) Tő: í;iííe- kő ; íwfe tűz: 
Eggyes sz. 

nom.* Mvi 
gen. Jciven 
ess.̂  Jcivenci 
part. /íwea 
illat, il;̂ '̂ee?̂  

Többes 
Uvet 

sz. 

Mvein, Icivien 
hivina 
tímci 
Iciviin 

(Mvehen) (Jcivihin) 

Eggyes sz. 
nom. túli 
gen. tulen 
ess. tulena 
part. íMÍto 
illát, tüleen 

(tulehen 

Többes sz. 
tulet 
tulten, túlién 
ttilina 
tulia 
tiüiin 

) (tulihin). 

Tö : lume- lió, nix; Eggy. nom. lumi, part. lunta, illat, lumeen. 
Tő : huole- gond: EggĴ  nom. huoli, part. /wote, illat, huoleen. 
Tő:,mfee-kós: Eggy.,nom. weiísi, part. wisía, illat, veitseen. 
Tő : malce- lialom: Eggy. nom. mcüci, gen. MZíiíen, part. ma/ceö. 

• L. 15. §. 1). 
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10) Tő : Icüte- kéz ; Icante- födél: 
Eggyes sz. 

nom.* Msi 
gen. Miden 

ess. Icatena 
part. Iciitta 

Többes sz. 
Midet 
Mitten, Misién 

Misina 
Misid 

instr. Miden, Misin Misin 
illat. Müeen 

(Mitehen) 
adess. Midelld 

Misiin 
(Misihin) 
Misilla 

EoT 

nom. 
gen. 

ess. 
part. 

illat. 

adess 

,'yes sz. 
Mmsi 
Mmnen 

Mmtena 
Mmita 

Mmteen 

Többes sz. 
Mmnet 
Icantten, Min-

sien 
hmsina 
Mmsia 

Minsiin 
(kantehen) (IcansiJiin) 
Icannella Jcansilla. 

11) Tő: kohnante- harmadik (cs. tövek: kaimat-, kolmas): 
Eggy. nom. kolmas, acc, gen. kelmannen, ess. kolmantena, 

part. kohnatta. 
32) Tő : vastaukse- felelet (cs. tő : vastaus); hjnnykse- küszöb 

(cs. tő : kynnys): 
Eggy. Több. 

kynnys kynnyhsat 
kynnyksen hjnnysten, 

kynnylcsien 
Icynnystii kynnyksia 
kynnykselld kynnyJcsilld. 

13) Tő: tantere- tér (cs. tő: tanner): Eggy. nom. tanner, 
gen. tanterén, part. tamierta; Több. nom. tanteret, gen. tannerten, 
adess. tanterilla. 

Tő : paimene- pásztor: Eggy. nom. loaimen, gen. paimenen, 
T^avt. jmhnenta, ess. 2MÍmenna; Több. gen. paimenten, iiaimenien, 
állat, paimenille. 

14) Tő: oikeute- igazság, jog; tyhmyyte- ostobaság: 

nom. 
gen. 

part. 
ad. 

Eggy. Több. 
vastaus vastauhset 
vastaiűcsen vastausten 

vastaiűcsien 
vastausta vastaiűcsia 
vastaiűcsella vastauksilla 

nom 
gen. 

part 
ad. 

Eggy. nom.* oikeus, tyhmyys 
gen. oikeuden, tyhmyyden 
ess., oiketítena,tyhmyytena 
part. oikeutta, tyhmyytta 

Több. oikeudet, tyhmyydet 
oikeuksien, tyhmyyksien 
oikeiűcsina, tyhmyyksinci 
oikeuksia, tyhmyyksia. 

* L. 15. §. 1). 



26 

15) Tö: kjlnje- (-̂ * lyliyde-) rövid; ohue- ( 
Eggy. Több. 

nom.* lijhyt lyhyet 
gen. lyhyen lyhytten, lyhyi-

den, lyhyitten 
ess. lyhyena, lyhyind 

lyhymici 
lyhyüd lyhyita part. 

oliude-) vékony: 
Több. 

ohiíet 
ohuüen, ohui-
den, ohuüten 

ohuena, ohuina 
ohunna 

ohuüa ohuita 

Eggy. 
nom. ohut 
gen. ohíien 

ess. 

part. 
16) Tő; verise- véres, Iccdase- halacska, toise- másik, onnel-

lise- szerencsés, telcemise- tevés, tennivaló: 
Eggy. nom.* vermen, Jcalanen, toinen, onnellinen, ielceminen 

gen. verism, kalasen, toisen, onnelUsen, telcemisen 
part. verista, Icalasta, toista, ónnellista, télcemistd 

Több. nom. veriset, Icalaset, toiset, onnelliset, telcemiset 
gen. veristen, Icalasten, toisten, onnellisten, telcemisten 

'••-• part. verisid, Icalasia, toisia, onnellisia/jieJcirmsia. 
17) Tő : risti kereszt; lamjn tavacska. 
Eggy-

nom. risti 
gen.** ristin 
part. ristüi 
illat, ristiin 

(ristihin) 

Több. 
ristit 
ristieyi; risteifi, 
ristejd 
risteihin 

Eggy. 
nom. lam^ji 
gen. lamviin 
part. lampia 
illat, lampiin lampeihin 

(lampihin) 

Több. 
lammit 
lamxnen, -pein 
lampeja 

15. Néme ly e s e t e k a l a k n l á s á r ó l való tudnivalók. 
1) E g g y e s s zárni n o m i n a t i v u s . Az .-ise, -se képzős 

névszók nominativusa -inén,.-nen végű..; • - ' '̂̂  -i .'; 
A seitsema- liét, Icahdelcsa- nyolc, yhdehsci- kilenc, lymmene-üz 

számnevek nominativusa: seitsemdn, kalidáltsan, yhdelcsdn, leymme-
nen; tuhmU- ezer nom. (ritk.) tuhannen (a közönséges tuhcá mellett). 

Máskülömben az eggy. nominativus a teljes vagy (ha van) a 
csonka tővel eggyező. Kétféle (teljes és csonka) alakjuk van: 

a) a hOiSjzú magánhangzón végződő két- vagy többtagú 
töveknek (9. a. b.), pl. aMaa-"fáhdas), Urvee- (Urves), Icaunii-

* L. 15, §. 1). — »* L. 15. §. 3) 6}, 

X^f 
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(kaunis), uroo- {uros), satee- isade'), antanee- (antanut), kevés 
kivétellel (9. c. harmaa, vajma, ehtoo, maTcuu stb,); 

b) az j,;n végződő többtagú töveknek, pl. tyttare-: tytcír, 
paimene-: paimen, aslcele- lépés: aslcel; sormulcse-: sonnus, avaime-
kiűcs: avain; olue- (-=:.* olude;) sör: olut, lyhye- (^* lyliyde-) 
rövid: lyhyt; az -uute, -yyte (ute, -yte) képzésű névszók nonii-
nativusa -uus, -yys {-us, -ys), a -nte képzős sorszámneveké -s 
végű (vö. 10. f. és L); 

c) a rövid a, ci-ii végződő tövek közül csak a -ttoma, -ttönici 
képzésű fosztó mellékneveknek {-ton, -tön v. -tóin, tőin), az -impa, 
-impa képzős superlativus-töveknek {-in) meg a lamjnmü- meleg" 
{Icimnán) szónak. 

_AJsfiílagÍ4Öy^-a..?ágliangzója h4;ggtt,,,,ajipmiriati.v 
•tYan (kivéve : Icolme liárom, itse maga, nuh'ke baba a nom.-ban is), 
pl. Icive-: nom. kivi, joke- folyó: johi, saj>pe-, epe.: sappi, nime-
név: nimi, lapse- gyermek: lapsi, tutde- szél, veutus: tuuli, vete-: 
vési, Mite-: kasi, suté- farkas : susi, uute- új : uusi, viite- öt: viisi, 
yJite- eggy: yksi, Tcahte- két: kaksi^ kanté-: kansi. 

Megjegyzendő: mielie- ember, férfi (-<*mieséj*: nom. mies ; 
vélje- fitestvér: nom. velÁ.^i' '• 

A comparativus-tövelc_y_ég a, a-je helyett a nominativusban 
^szinten i van,"pr. parempa- jobb: paremiii^ vcihenipa- kevesebb: 
valiempi. A comparativusok analógiájára alakiilt vasempa- bal 
(eredetibb vasema-, vaseme-) nominativusa vasén. 

2) P a r t i t i v u s . Ennek a ragja: •' ' J 
a) -ta, 'tii eggytagú_tö;s;gfc végliángzója után, pl. maa: maala, 

maita; pad: padtd, paita; suo: suota, soita; mi-: mita; ku-: kuta. 
b) -ta, -ta általában i^ssalhangzó.után; — azon szavaknál, 

amelyeknek csonka tövük is van, legtöbbnyire az szolgál az 
eggyesszámi partitivus alapjául, pl. puhtaa- {puhdas): ptihdasta, 
uroo- {uros): urosta, kaunii- (Icaunis): Icaunista; satee- {sade') : 
sadetta, antanee- {-nut): antanutta, elíinee- {-nyt): elanyttd; tyttare-
{tytdr): tytcirtd, paimene- {paimen): paimenta, tantere- {tanner) : 
tannerta; kivise- {kivis-) köves: kivistcl; sormulcse- (sormus): 
sormusta, avaime- {avain): avainta; ohie- {olut): olutta, lyhije-
{lyliyt) : lyhyttd; kolmante-, neljdnte- {kolmat-, neljat-) : kolmatta, 
neljcitta ; vete-: vettd, kanté-: kanttá, toise- másik: toista, lapse-: 
lasta, veitse-: veista, lolie- lazac: loMa, piene- kicsiny: pientü, 



huole- gond: huolta, vére-: verta, vuore- liegy: vuorta; lume- hó: 
hmta, lieme- lé: lientci; miehe- {mies): niiesUi; — Jcovimpa- {Ico-
vhi): Icovinta; onnettoma-, isiittöma- [onneton, iscitön): onnetonta, 
iscitÖnta; lampima- meleg {Icimmiii): Umminta. 

c) -te, -tíi ]ílttagiî GSQj±a.,medlékaJUikuxáIkffî  (vö. 9. c) 
hosszú véghangzója után, pl. vapaa: vajiaata, harmaa: harmaata, 
ehtoo: ehtoota, maiam: makuuta. „,,;,. 

d) -te, -ta axíöM§L.§zámban a tővégi hosszú raá'ssalhaugzó 
és a többesi -i eggyesiiléséből keletkezett kettős vagy hosszú 
magánhangzó után, pl. vájna: vapaita; harmaa: harmaita; 
antanee-: antaneita ; eUiiiee- : elaneitd ; Jcaunii-: Icauniita. 

e) -ta, -ta vagy -a, -ti a három- v._ többtagú, rövid magán-
liangzón vagy rövid kettöshangzón végződő töveknél; némelj^eknél 
mind a két alak előfordul, de az eggyik vagy a másik szokásosabb; 
pl. mansiláa eper: mansiJcJcaa, tb. mansilcoüa, mansilchoja; elcivci 
élő, élő lény: elavcita, elavcia; teUjd szerző, készítő: teMjiitci, 
teldjcia; vakevd erős: vcikevatd, vakevad; tutldnto vizsgálat: tb. 
tutldnnoita, tutUntoja; — jobbára -ta, -tdJÍZ -ea, -eá' végűek 
eggj'es számában és mindig a többes számukban, pl. korJcea magas: 
korkeata, tb. korkeita; jje/imea puha: 2^'^hmedtd, íh. pelimeitd; 
liopea ezüst, ezüstnemű: hopeata.th. hojKÜa; — csa .̂_-te;,....-tó' a 

.Jöbbfia._aMai]mkJÜ^^ pl- tarina: 
tarinoita; lukija: hűdjoita; asia:. asioita; kefcsíjdilceksijöitd; — 
csak -a, -«, mikor a tővégi rövidhangzós szótag í-kezdetű vagy 
puszta -í-vég-íí, pl. isdntd, emdntd: isdntdd, emdntdd, isdntid, 
emdntid; tiiomari biró : tuomaria; sormtűcse-{tb. sormuksi-): sor-
muksia; lukeva (tb. liikevi-): lukevia; tekama (tb. tekerni-): tekemid; 
jíaremxM- (tb. jjaremjn-): j^ciremjna; onnettoma- (tb. onnettomi-) :• 
onnettomia. 

"""h'aB'gzón végződő töA'-eknél, pl. kala: kalaa, silmd: silmdd, iuJo 
jövetel: f,uloa, fó'/itó'indulás, elmenetel: Idhtd'd, sukir. sukua,myrkky 
méreg: myrkkyd; sonni bika : sonnia, diti anya: ditid; joke-: 
jokea, Uve-: kiveü, sUjjj^e- epe:sa2ipea; — (tb.) kahi- [kala], kirkkoi-
(kirkko), ndkö'i- (ndkö), ristei- (risti), sukui- [suku), tehtyi- (tehty): 
kaloja (e h. kaloi'a), kirkkoja, ndköjd, ristejd, sukuja, tehtyjd. 

Jegyzet. Az yhte- (eggy), TeaUe- (két) s zámnóv-^^ partitivusa {*ylim 
*kaJitta lielyett) yhtü, kaJita. 
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3) A t ö b b e s s z á m i g e n i t i v n s alapjául a névszók 
legnagyobb részénói mind a -te, mind az -ite képzős tő szolgál. 
Amabból alakulva, a végzete -ten v. -en s az utóbbiból legtöbb-
nyire -in; az -ite képzős tőből pedig -idén, -itten v, -ieu, -jen. 

a)̂ _̂ ;íe)i általában mássalhangzó után, ^^l. puhtaa-(jnűulas): 
2nihclasten, Bírvee- [hirves): Mrvesten, uroo- (uros): urosten: satee-
{sade'): sadetten; sormukse-{sormás): sornmsten; paimene- {pai-
meii): paimenten, tyttare- {tytar): tytiirten ; verise-: veristen; mor-
siame- {morsian): morsianten; kovimpa- (kovin): kovinten; onnet-
toma- (onneton): nnnetonten; veíe-: vétlen., kcite-: katten, kanta-: 
kantten; lapse-: lasten, voitse-: veisten; lohe-: lohton (vö. eggyessz. 
part.: piűidasUtf sadetta stb.). 

b)^-»áÍ»-ícÍYe§f rövid magánhangzó után, pl. kala: [kala'en 
h.) kalcnn^ jcdka: jcdkain; ystlívd: -vain., kovempm-; -wqmin. 

^^^íl^MS^¥l''i'M3'iM/tt&l^^^ Mi'i/ZÍT/: myllyin, müke-: mcikein, kivé-: 
'1 f kivein, sHyn- szárny: siipein; — csakis i után maradt meg az 

-en, pl. risti: ristien, pi'WPh pappien, de ezeket az előbbiek ana
lógiájára ie helyett ei-vel is mondják: ristein, pappein. 

c) "j,áe2|_^|^ití(mj„.a) eggytagú tövek véghangzója után, pl. 
/íö-ki: keiden, htitten ; jmu: piuiden, puitten ; piaci: jMuden, püit-
ten; maa: maidén, niaiüen; suo: soiden, soitten; — |j)jcót- és 
többtagú tövek hosszú véghangzója után, pl. vapaa: vapaiihn, 
vapaitten; satee-: sateiden, sateitten; liarmaa: hármaidén, har-
maitten; oppinee-: oppineiden, oppiineitten ; kaunii-: kauniíden, 
kauniitten; — •(•) az -ea, -eii vógűeknél, pl. korkea: korkeiden, 
korkeitten; péhmed: pehmeiden, pehmeitten. 

d) -ien, -jen két- és többtagú, rövid magánhangzón végződő 
töveknél, '^T^msía: mustien; kivé-: kivién;parempa-:jx^remjnen: 
mnettoma-: onnettomien; laalcso: {laaksoi'en helyett) laaksojen; kala 
[kaloien h.j kalojen; siíJcu: sukujen; sanottu: sanottujen. 

4) E s s i v u s . Ennek alapjául az eggyes számban rendesen 
a teljes tő szolgál; de e mellett némely töveknek (jelesen az (?% 
ee, ii, "oö-végüeknek -as, -ds, -es, -is, -os-végű) csonka alakja 
is, pl. puhtaana v. puhdasna {pulúaa-), Icirveend v. kirvesnü {-ree-), 
iiroona v. lírosna (uroo-), kauniina v. kaunisna {-nii-); -nee, cs. 
al. -nut, -nyt: antaneena, eldneend v. antanunna, elanynnü; -ttoma, 
-ttöma, cs. al. -tan, -tön: onnettomana v. onnetonna, isdttömdnü, 
V. isatönna; -impa, -impa (superlativus), cs. al. -m : kovimpana. 
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viihimpcinci v. Icovinna, vciMnnci. Egyebek: laiivpimci- meleg: lam-
pimcinci V. Idmminnü; morsiame-: morsiamena v. morsianna; 
toise-: toisena, toisná (s ebből toissa); lapse-: lajisena v. lasna; 
onnellise-: -isena v. -iswa; nuore-: nuorena Y. nuorna v. nuorra; 
tóí/íe- tele: tüynnd. 

, 5) I l l a t i v u s . A -senj. -seen i'agalak_csak a két- vagy 
többtagú tövek hosszú végliangzója uFán fordul élő; ugyanezek-

I nél a többes számban -sm, -siw v. -/im a rag, pl. puhtaa-: 
jmhtaasen, jjuhtaasoen, tb. ímhtaisin, pnhtaisiin, puhtaihin; 
Tcatmii-: Icauniisen, hauniiseen, tb. Imuniisin, Jcauniisiin, Icau-
niihin; satee-: sateesen, sateeseen, th. sateisin, sateisiin, sateihin. 
— Egyebütt a ragalak -h.n {-han, -hcin, -ken, -Jion, -hön, -hun, 
•hyn, -Un); de a ragbeli h csak az eggytagú tövek magánhangzója 
és a többesszámi tövek kettöshangzója után maradt meg; minden 
más helyzetben elveszett, pl. vxaa: maahcm, ib. mcdhin; puu: 
puulmn, puihin: jo-: johon, mi-: mihin; tie : tiehen, suo : suohon, 
yö: yöhö'n; jalJca: tb. jallcoihi/ii, suhu: tb. sulcuihin: tehty : tb. 
tehtyihin; — sormuhse-: sormulcseen, risti: riisiiin, jáUca: jalkaan, 
suhu: sulamn. 

..-•j Jegyzet. Költeményekben előfordulnak Mtehen, tb. kasihin, pohjahan, 
í / utappeluhun, ristihin-féla teljesebb (összevonatlan) alakok is. 

' 16. Számnevek. 
a) Eggyszerű a l a p s z á m n e v e k tő (és nominativus)-alak 

szerint: yhté- (ylcsi) eggy, Icahte- (Jcalcsi) 2, Icolme 3, néljd 4, viite-
(misi) 5, híute- (Jcuusi) 6, soitsemd- (seitsemdn) 7, lcahde7csa-{Jcah-' 
deJcsan) 8, yhdeksd- [yhdéksdn) 9, hymmene- (Jcymmenen) 10, sata 
100, tuhante- {tuhat, tuhannen) 1000, miljoona millió. 

b) Sor szám ne vek tö (és nom.)-alak szerint (10, 1., 
15.): ensimdise- (ensimdinen) első, toise- (toinen) második, holmante-
(kolmas) 3-dik, neljdnte- (neljds) 4-dik, viidente-iviides) 5-dik, 
Jmudente- Qcuudes) 6-dik, seüsemante- {-mds) 7-dik, hahdehsante-
(-hsas) 8-dik, ylidehsdnte- (-hsds) 9-dik, hymmenente- Qcymmenes) 
10-dik, sadante- (sadas) 100-dik, tuhannente- {tuhannes) 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 k : a) hahsihym-
mentd húsz (2 tíz), holmehymmentd 30, neljd-h. 40, viisi-7c. 50, 
huusi-h. 60, seisemdn-h. 70, Icahdehsan-h. 80, yhdehsdn-h. 90; 
Tcahsisataa 200, holme-s. 300, stb., hahsüuhatta 2000; — |3) yhsi-
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toista (t. i. Icijmmenta) tizeneggy (eggy a második tízből), ]ca7csi-
toista 12, Iwlme-t. 13, nelja-t. 14, viisi-t. 15, huusi-t. 16, stdt-
semün-t. 17, Icahdelcsan-t. 18, yhdehsün-t. 19; yksi-'kolmatta 21 
(eggy a 3-dik tizböl), kalcsineljaüa 32, kolmeviidettii 43, %e?/;'tó-
Icuudetta 54, viisiseitsemattü 65, kausikahdeksatta 76, seitsemcinyh-
deksdtta 87, kahdeksanhjmmeneüa 98; — T) satayksi 101, saía-
yhdeJcsün 109, tuhannenyksi v. tuhatyksi 1001; — 3) huusUuhaüa 
viisisataa seitsemcinviidetta 6547. 

d) S z e r k e s z t e t t s o r s z á m n e v e k: a) kaluleskym-
menes (tő : kahdente-kíjmmenente-) 20-dik, kolmas-kymmenes 30-dik, 
neljas-k. 40-dik, vüdes-k. 50-dik, hmdes-k. 60-dik, seitsemas-k. 
70-dilc, kahdeksas-k. 80-dik, yhdeksas-k. 90-dik ; kahdessadas 
200-dik, kahdestuhannes 2000-dik; — j3) yhdestoista (tő: ylidente-
toista) tizeneggj'-edik, kahdestoista 12-dik, viidesneljdtta 35-dilí stb.; 
— Y) satayhdes 101-dik, sataykdesholmatta 121-dik, tiűiatyhdes 
1001-dik; 8) kimdestuhanne.'í viidessadas seitsemasviidetta 6547-dik. 

Jegyzet. A tízesek közötti eggyeseket 21-töl fölfelé úgy is szerkesztik, 
mint mi a magyarban 81-töl kezdve, pl. 7caksikijmm.enta-viisi 25 (liúsz-öt), 
kuiisikymmenta-ndja 64; yhdeksankymmcnta-yhdeksan 90 ; — kahdeskym-
meneH-viides 25-dik, kuudeskymmenes-neljcig 6'1-dik, yhdeksaskymmmcs-yh-
dekscís 99-dik. 

17. N é v m á s o k . 
a) S z e m é l y n é v m á s ok: Eggyes sz. 1. minu- (nom. minii) 

én, 2 
(nom. 

EOm. 
acc. 
gen. 
part. 

Iness. 

sinu- (n 
me) mi. 

Egg 
1. 

minci 
minut 
minun 
minua 
minussa 

. sinci) 
2. tei-

yes sz. 
a. 

Bina 
sinut 
sinun 
sinua 
sinussá 

te, 3. hane 
(n. te) ti, 

3. 
Iliin 
hcinet 
hcinen 
hanta 
hanessa 

- (n. han) ö; többes sz. 1. mei-
hei- (n. 

1. 
me 
meidcit 
meidcin 
meita 
meissa 

he) ők. — 
Többes 

2. 
te 
teiiat 
teidfiii 
teitci 
teissci 

- Bagózásuk: 
sz. 

3. 
he 
heidcit ,; ' 
heidan 
heitii 
heissa s. i. t. 

Jegyzet. 4,3|;0£os,js0igatí»as«.,,ttstü az eggyes számban a rendes 
^^^ugosia előfordul; a többes számban majdnem kizárólag a -í-ragos járja, 

az -»-ragos csak bizonyos igenévi szerkezetben és a régies bibliai nyelvben. 
Összerántott alakok: gen. mun, sun (minun, sinun K), part. mua, sua, adess. 
mulla, sulla, hallá (minulla, sinulla, hanella h.), ablat. multa, sulta. halta; 
állat, miille, sulle, hdlle. -— A nom. mina, sina helyett, a megelőző szóköz 
illeszkedve : ma, sa és ma, sa (pl. sanonma mondok v. mondom ón; tiedíin 
mci tudok V. tudom én; ölet sa vagy t e ; nciet sa látsz v. látod te). 
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1. 
2. 
3. 

B 

szem. 
szem. 
szem. 

V. 

i r 10 k 0 s 
Eggyes 

•ni (-m) , 
-si (-d) 
-)is«, -nsci, 

s z e m é 
sz. 

-h.n, -'M (-ja, •je)-

lyr a gok. 

1. szem. 
2. szem. 
3. szem. 

V. 

Többes sz. 
-mme (-nk) 
-nne (-tok, -tek, -tök) 
-nsa, -nsci 
-h.n, 'M (-jiik, -jük). 

A birtokos személyragok a birtokszónak kész esetalakjai-
lioz járulnak, tehát az esetragok után foglalnak helyet. Meg
jegyzendő, hogy 

a) eggyesszámi nominativusul a teljes szótő szolgál, pl. 
soMww/íse-gyűrű (nom. sormitó): sormuksen% sormuJcsesi, sormiűc-
sensa gyűrűm, -d, -je; hevose- ló (nom. hevonen): hevoseni, hevo-
sesi, hevosensa lovam, lovad, lova; , 

p) az esetalakok végmássalhangzója {n, t) a birtokos sze-̂ x 
mélyragok előtt nincsen meg, pl. sormulcsen gyűrűt: sórműcsesi 
gyűrűdet; hevoset lovak: hevoseni lovaim, lovaimat; 

7) a vég n ós í-jüket elvesztett esetalakok a nominativuiul 
szolgáló teljes töve! egyenlővé alakultak'(kivéve az illativust és a 
többesszámi genitivust); pl. Mte- kéz : Jcaden kéznek (gen.), kezet, 
tótókezek, kezeket: Zíá'ifesikezed, kezednek (gen.), kezedet, kezeid, 
kezeidet; jallca láb : jalan lábnak (gen.), lábat, jalat lábak, lába
kat: jaücasi lábad, lábadnak (gen.), lábadat, lábaid, lábaidat; 

,„S)_ az esetalakok nyilt végszótagjALJkezdő le. t. pAé^JcJc^ tt. 
..jii))-nek,„a.-birtokos szamélyraggaL bezárt-szótag. elején, szintén 
yfe, í, j r (ós „/c/f,.Jí,4;j() felel meg; pl. Jcate-: katemme; kaddta: 
kikMtünsii\ Jállca-. jaücansa; vanhempa-: vanhempanne \ kúkko; 
kukhomnm; tyttö: tyttvnne; seppci: seppünsci (nem pedig: kcidemme, 
kadelliinsa, jcdansa, vanhemmanne, kukomme, tytönne, sejninsa, 
mint máskülömben szótagzártság esetében); 

s) a franslatiyus ragjának az i-je helyett a birtokos személy- . 
ragok előtt e van, pl. apu segítség: avukseni, avuksesi, avuksensa; 

0 a 3. személynek -h.n, -\n ragalakja a -7isa, -nsci alakkal 
váltakozva fordul elő a rövid magái^hangzón végződő esetalakok- . 
hoz, de sohasem a puszta szótőhöz'''Csatolva; a magánhangzója 
ugyanolyan, mint az esetragé, s_ ezzel, a h kiestével, rendesen 
hosszú magánhangzóvá eggyesiüt; pl. pielkoa {pellco part.) iiel-
koansa v. pelkoaan {-oahan), pelossa {pelho iness.): pelossaan 
-ssahan), kadestü (kiüe- elat.): kadesUidn (-stahdn); kadelle {kcite-



állat.): huhllean {-llehen), lUisiUe {Mte- tb. állat.): Msilleen (-üe-
han); ellenben j J . kala, Icalaa: csak kulansa, kalamisa ; isa., isiid: 
csak iscinsa, isüánsü. —._ 

Ragozási példák: jKita fazék, reke- (noni. re?ci) szán. ' ' : 
•a) Eggy birtolf, eggy b i r t okos ; eg-gy v. több b i r tokos ; 

1. szem. 
norn. íjatani 

fazelíam 
aoo. jjaííiwi 
gon. 2}atani 
ü.ss. patanani 
part. pataani 

transl. padnkseni 
comit. patoineni 
abess. padaltani 
iness. padassani 
elat. pudastani 
illat, pataani 
adt'ss. padallani 
ablat. padaltani 
állat, padallcni 

b) T ö b b b i r t o k , 
1. ssiem. 

üoni. putani 
fazekaim 

acc. patani 
geii. patojeni 
e.ss. patoinani 
part. iiatojani 
transl. padoikseni 
comit. patoineni 
abess. padoiltani 
iness. padoissani 
elat. padoistani 
illat, patoihirii 
adess. padoilldni 

ablat. padoiltani 
állat, padoilleni 

o) E g g y b i r t o k . 
1 szem. 

nom. patamme 
fazekunlc 
rekemme 
szánunk 

2. szem. 
patasi 
fazekad 
patasi 
patasi 
patanatti 
patuasi 
padaksesi 
patoineni 
padattasi 
padassasi 
padaHlaai 
pataani 
padallani 
padaltani 
padallesi 

.' ü. szem. . ' . 
pata)iita 
fazeka, fazekuk 
paiansa 
patansa 

patanansa i-naan) 
pataansa 
padaksensu. (-ksBen) 
patoincnsa \-neen) 
padattansa i-ttaan i 
padassansa {-ssaan) 
padastansa (-staan) 
pataarisa 
padallansa i-llaan] 
padaliansa (-ltaa,n) 
padallunsa (-lleen) 

e g g y b i r t o k o s : e g g y v t ö b b 
2. szem. 

patasi 
fazekaid 
patasi 
patojesi 
patoinasi 
patojasi 
padoikscsi 

patoinesi 
padoittasi 
padoissasi 
padoiatasi 
patoihisi 
padoillasi 
padoiltasi 
padoillesi 

rekcnsr'i 

szánja, szánjuk 
rekensa 
rekcnsr'i 

rakenansa (-nüan),, 
reka'insa {-eaan) 
reeksansa {-ksecn) 
rekincHsa (-ncen) 
rectlansa (-ttaan) 
recasünsa (ssiian) 
reeslt'insa (-staan) 
rekcensa 

reellansa í-llacin) 
rceltansa (-Itdan) 
reellansa i-lloen) 

. } i r t o k o s : 
3. szem. 

patansa 
fazekai, -aik 
patansa 
patojensa 
patoinansa {-naan) 
patojnnsa (-jaari) 
padoiksensa {-kscen) 
patoincnsa (-ncen) 
padoütansa (-ttaan) 
padoissansa i-ssaan) 
padoistansa (-staan) 
patoihinsa 
padúillansa {-llaan) 
padoiltansa [-Itaan) 
padoillensa [-lleen) 

t ö b b b i r t o k o s : d) T ö b b b i r t o k . 

2. szem. 
patanne 

fazekatok 

rekmne 
szánotok 

1. szem. 
patamme 

fazekaink 
rekemme 

szánjaink 

rekensa 
szánjai, -jaik 
rekensa 
rekiensa 
rekiitiinsa (-naan) 
rekidnsa (-iáan) 
reiksensa (-kseen) 
rekinensci (-neen) 
rcitíansa {-ttaan) 
rcissansíi {-ssaan) 
reistnnsa (-stdan) 
rckiinsa 
reillansa (-llaan) 
reiltansa (-Itiian) 
reilknsa {-lleen) 

t ö b b b i r t o k o s : 
2. szem. 

patanne 
fazekaitok 

rekenne 
szánjaitok 

Bndenz-Szinnyoi : Finn nyelvbin. 

file:///-neen
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1, sKem. 
aco. patanime 

rekemme 
gen. ijatamme 

rekemme 
ess. putanamnie 

rekeniimma 
part. pataamme 

rekecimme 
transl padalcsemme 

reeksemme 
stb. 

2. szem. 
patanne 
rákenne 
patanne 
rekenne 
patcmanne 
rekenanne 
pataanne 
relcecinne 
padakscnne 
reeksenne 

1. szem. 
patamme 
rekemme 
palojemme 
rekiemme 
patoinamme 
rekiniimme 
patojainme 
rekiamme 
padoikaemme 
reiksemnie 

2. szem. 

rekenne 
patojonno 
rekicnne 
patoinanne 
rehinanne 
patojanne 
rekilinne 
padoiksenne 
reiksenne 

b) Y i s s z a l i a t ó n é v m á s : iísé, ,maga (-m,' -d, -a, -ixuk, 
-tok, -uk)'. Nominativusa a tővel egyenlő*;" az esetragos alakok 
mindig a megfelelő személyraggal vannak ellátva ; a többes szám 
egyenlő az eggyes számmal, amelynek egészen rendes a ragozása; 

1, aco. 
gen. 
part. 
állati 
Stb. 

itseni, üsamme 
Useni, itsemme 
itseani, itseűmme 
itseUeni, -llemme 

2. iisesi itsenne 
itsesi, itsenne 
itseüsi, itseanne 
itsellesi. -llenne 

3. itsenm 
itsensa 
üseansa (-ecicin 
Usellensa {-lleen 

c) M n t a 10 n é v m á s o k : ici- (nom. tdmü; tb. tő : oicii-, tb. 
nom. namci, niimat] ez ; — si- (nom. se; tb. tő : nü-, tb. nom. né) 
az ; — tuo (tb. tö: noi-, tb. nom. nuo, ritk. nuot) az. amaz. — 
Eagozásuk: 

Eggy. 
nom. tiima 
acc. tiímiin 
gen. tcíman 
essiv. tmíi 
part. tiitli 
transl. tüksi 
instr. — 
iness. tóssfí 
elat. íasíö 
illat, taluín 
adess. tallii 
ablat. unta 
állat, tiille 

Több. 
namii, 
ncimii, 
naidcn, 
nciina 
nííitci 
naiksi 
nain 
náissii 
niiista 
naihin 
nailla 
nailtii 
naille 

niimat 
namiit 
naiiten 

Eggy. Több. 
se 
sen 
sen 
sinci 
sitii 
siksi 
— 

siinS 
siitíi 

ne .'í-'i,// ., 
ne • . 
niiden, niittcn 
niinii 
nütii 
niiksi 
niin 
niissil 
niistii 

siihen niihin 
silUi 
siltii 
silla 

niillil 
niiltii 
niille 

Eggy. Több ,• 
tuo 
tnon 
tuon 
t'uona 
tuota 
tiioksi 

--
tuossa 
t'Uosta 

nuo [nuot) 
nuo {nuot) 
nőiden, noitten 
noina 
noita 
noiksi 
nőin 
noissa 
noista 

tuohon noihin 
tuolla 
tiiolta 
tuolle 

noilla 
noilta 
noille. 

Jegyzet. Költeményekben tiimci, ncimii belyett íáVii, niiii, és tiiman li. 
tiian, tan is előfordul. 

d) Kérdő és v o n a t k o z ó n é v m á s o k : Jg- ós Icens-
(nom. /ícn, tb. tő : led-) ki; aki; — mi:;mi, micsoda, milyen,, mely; 



ami; ku- ki, mely; — c s a k v o n a t k o z ó : Jo-, aki, amely, ami. 
Az eggytagú esetalakok rendes járuléka a-fe, -]cü simuló parti-
cula: eggy. nom. mika, hűca, joka, gon. minkli, kunka, jonka; 
tb. nom. mitkli, kutka, jotka; szintigy ke-: keth'l. — Ragozásuk: 

Eggy. Több. 
110111. kcM •' kctka 
acc. kcncn kctká 
geii. krjwn keiden, keitton 
ess. kcnenii (kcníi) keini'i 
part. ket/i heila 
trausl. kcHi'ksi [kcksi) keiksi 
iness. kcncssa {kessi'i) kcissri 
stb. 

Eggy-
mika 
ndnka 
minka 
minii 
iiiita 
miksi 
missn 

Több. 
mitka 
mitkt'i 
— 
niina 
niitíi 
mikni 
missa 

Eggy. 
joka .:',,'.• 
jonka 
jonka 

jona 
jota 
joksi 
josaa 

Több. 
jotka 
jotka 
joiden, joitten 

joina 
joita 
joiksi 

Eggy. Több. 
nom. kuka ;i. kutka 
acc. kunka kutka 
gen. kunka kuidcn, kuitte.n 
instr. —• Mán, kun, kuinka 
ess. hma kuina 
part. kuta kuita 
tran.sl. kuksi kuiksi 
iness. kussa kuissa 
stb. 

Jegyzet. Költeményekben az eggytagú esetalakok YÓgéröl a -ka, -kii 
partioula gyakran liiáayzilc. 

Jegyzet, A ku- és a jo- névmás köKÓpfoka a kettő Icözül eggylkre 
vonatlvozás Icifejezésére szolgál; kumpa- (n. kumpi) melyilc v. amelyik a 
kettő közül, jompa- (n. jmnpi) amelyilc a kettő közül (v8. 10, k.). Kwmpa-
mellett kiimpaise- (nom. -ncn) is használatban van. 

e) H a t á r 0 z a 11 a n és á l t a l á n o s n é v m á s o k . Ilyenekül 
is szerepelnek a kérdő és a vonatkozó névmások, részint kette
sével eggyesitve és külön-külön ragozva, részint eggyenként 
nyomatékosító particulák {-kaan, -kcian, -kin) liozzájárulásávaL 
Tagadó ige mellett a -Icaan, -Miin-n&\ való határozatlan név
mások a ,senki, semmi' stb/-nek felelnek meg. 

1) joku ijo-ku) valald, valami, valamely, néhány (joku tulee 
valaki yón; joku mies valamely ember; jonakuna paivüna v. 
napon): gen. jonkun, part. jotakuta; — jomim-kwmpa- (nom. 
jom])i-kmnjn) eggyik vagy másik, valamelyik (kettő közül); 

2), mi- . . .̂ ĵm^(mÁa . . . mika) ki . . . ki {miJcii itkee, 
jnikti "iiauraa ki sír, ki iievet); 
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3) jolcm. (io-/cm) valaki, -mi, -mely {hmlin jotakin uuUa 
liallottam*valami újat)T"Wan (lai-lcin) minden,, mindenki, kiki, 
akárki is [Icmialcin paivana minden napon; ImUn tielaa kiki 
tudja); Icumpa-lcin (n. lampiUn), Immpaise-lcin (n, -nenUn) mind 
a kettő, uterque; milcin akárki, -mi; 

4) hiáaan (ku-kmi) valaki, csak valaki is, ei laűcacm 
senki; km^a-ícaan (n. Icimipilcaan), himpaiso-kaan (n. -nenkaan) 
valamelyik, eggyik vagy másik, ei k. eggyik sem; ke-küdn (n. 
kenkadn) valaki, csak valaki is, ei k. senki (part, Icetakiian v. 
közönségesebben ketcian); mikdcin [yni-kddn] valami, ei m. semmi 
(part. mitdkddn v. közönségesebben mitádn, pl. oletko mitdd,n 
kuullut liallottál-e valamit?). 

lj,:l, 5) jtóft__3inden (ragozhatatlan melléknév: joka paikassa 
minden helyen, mindenütt; joka mies minden ember); jokaise-
(n. -ainen) mindenik. 

N é v m á s s z e r ű fö- ós m e l l é k n e v e k : 1) mim más, egyéb ; 
muittama (tö éa nom.) eggyvalamely, eggynémely, néhány '(műSWnftt sano-
vat némelyek mondják, immtamassa kijlassa eggyvalamely faluban, mimta-
man pciimn perasta néhány nap múlva) ; a mtmtama mellett muuan és muiidan 
nom. is olöfordiil; 2) ercia- (nom. crcis) eggy (valamely); — Ö) mone-
(nom. moiii) nem-eggy, solTJmőm )n?flFíeín-éggy'*ember, eli monta pciivM 
sok napot élt); moniaa- (tb. nom. moniaat), [ritk. -.J monikahta, moniahta 
nem-eggy, sok {moniaat sanovat sokan azt mondják, monikahdat syyt sok
féle okok); — 4) molempa- (tb. nom. molemmat) mindkét, mindkettő (ambo); 
— 5) kaikke- (tb. nom. kaikki ós kaikét) mind, minden (az -i képzős többes
számi alakok), egész (az eggyes számban és tb. kaikét), pl. kaikki kukkuivat 
mind elvesztek; kaikiasa asioissa minden dologban; kaikessa hiljaisuudessa 
egész csendben; 6) fsama ugyanaz, ugyanez. 

N é v m á s o s ö s s z e t é t e l e k és n é v m á s i s z á r m a z é k o k : 
1) milyen, amilyen: mimmoisc- (n. -oinen, ebből: min-moise-, min-muotoise-), 
Icummoise-, jommoise-; inillaise- (n. -ainen), kuUaiae-, jollaise-; minkaltaisc-
(n. -ainen); 2) ilyen: tammöise-, tallaisc-, lankaliaise-; 3) olyan: semnioise-, 
8ellaÍ8e-, senkaltaise-; tuommoise-, luoüaise-, tuonkaltaise-; 4) ugyanilyen, 
-olyan: samanlaise- v. samallaise-; 5) valamilyen: jonkunmoisc-, jonkin-
moise-, jonkimlaise-, jonkinlaise-. 

Mi közülünk való, liozzánk tartozó, bazánkbeli (noatras): moikcilaise-
(n. -íiinen); ti hozzátok tartozó : teikalaise-; ö hozzájulv tartozó : lieikalaise-; 
— takíilíiise- idevaló, sikalaise- odavaló, muukalaise- máshová való, idegen. 

.,J[8. V i s z 0 n y s z ó k. 
A viszonys'zoI"l"Ti^öhyitott névszónak részint genitivusá-

val, részint partitivusával járnak. A személynévmás genitivusát 
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a viszonysKÓn még a birtokos személyragok kisérik, vagy ha 
nincs kitéve, helyettesítik, pl. minim edessani ón előttem: edessüiii 
előttem. 

A viszonyszók ragjai: a) a rendes névragok, ú. m. az essivus, 
partitivus, translativus eredeti locativusi, alüativusi, lativusi jelen
tésükben ; ugyanilyen jelentéssel a belső és külső helyviszonyt 
jelölő ragok; és az instrumeutalis-rag; —b) az eredetibb-7c lati
vusi ragból maradt ú, n. véghehezet, pl. hm' -hoz; — c) -User 
{-tse) prolutivus-rag, amelynek a jelentése : ,vmiu el, mentében, -u 
által'. Ez a rag a viszonyszókon és egyéb határozószókon kívül 
csak nagy ritkán fordul elő, pl. rnailse szárazföldön (szárazföldi 
liton), merítse tengeren (tengeri úton). 

a) G-eni t ivuss al járó viszonyszók: 
1. aUa alatt, altM alól, aZZe' alá; alatse, alitse alatt el (tő: 

ala, ale- al, álja vmuiíek); 
2. ylUi rajt, ylül -ról, ylle' -ra; ylitse^ yW rajt el, fölöttel 

(tő : yle- fölső); 
3. xoaiüla rajt, paültii -ról, 2)('iaUQ' -ra; iiaallitse rajt el, 

fölött el (tő: a püü ,fej' szónak ^püille- származéka). 
Jegyzet. Álla, i/lla, paalla -=:''al-na, yl-nii, pcuil-na; — allé, i/lle, j)aalle, 

paallilse a locativusi alak hatása alatt ebből: '''ale', yle', paalc', piialitse. 

4. edessá, edeüa előtt; edesta, edeÜd elöl; eteen, edelle elé; 
editse elgtt el (tő: ete-, nom. esi elő). 

5. taJcana mögött (-n túl); taJcaa mögül; taaJcse, taalcsi, taa' 
mögé; taalse mögött el (tő: talm). 

Q^percissü, periistd, perddn után {perd far, utórész). 
7. jdlessd, jtilestd, jdlheen után (jüllce-, nom. -lei nyom). 
8. hiona -nál, luota -tQ\ luolcse, luohsi, luo' -\\oz. 
9. iykönd -nál, tylcöd -tői, tyTcö' v. ty'ö' -hoz. 

10. ohessa, ohella mellett; ohesta, oAeZía mellől; oheeiif ohelle 
mellé; oMtse, ohi' mellett el {ohe-, n. ohi mellék, oldal). 

11. sivutse, sivu' mellett el (sivu oldal). 
12. vieressd, viereüd mellett, -nál; vierestd, viereltd meUől, 

-tői; viereen,, vierelle mellé, -hoz; vieritse mellett el {viere-, n. 
vieri oldal, part). 

13. ddressa mellett, ddrestü mellől, dareen mellé {dare-, n. -ri 
szél, margó). 
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14. rinnallamellett, rinnalta mellől, rinnalle mellé {rintamelV). 
15. likella -lioz közel; liUlta közeléből, liUlh -hoz közel, 

közelébe {liU-, n. liU); — Za/ieíZa, Zá7ie2ía, lahelk {Irihe-, n. Za/ii) u. a. 
16. kohclalla irányában, felé, átellenben [IcoUa irány). 
17. káutta által, -n át (/cmtíe-, n. Icausi cursuís, verlauf). 
18. Zíjpiíse {lavitseX Icijn' -n át, -n keresztül {Icipe-, n. -j)i 

lyuk). — 19. ímhki u. a.; — 20. halki -n át (hosszában). 
21. poikU -n keresztül (quer ilber, quer durch) 
22. ijmpiiritta körül, ijmixinltd (abl), ynipiirille^ ympciri' köré. 
23. sisassa, sisalla -n belül, -ben bent; sisasUi, siscilta -bői 

ki; siscüin, sisalle -be bele (sisa belső). 
24. keslcen, keskend között; keskelld közepett, keskéÜd közül, 

közepéből, keskelle közé, közepébe {keske-, n. -/cí köz, közép). 
25. vdlissd, vdlilld között; vdtistd, vdliltd közül; vdliin, 

vdlille közé; vdlitse között el {vdli köz). 
26. seassa köpött (elvegyítve); seaste közül; sekaan közé 

(se/ca elegy, vegyített vmi). 
27. joiűcossa között, joukosta közül, joukkoon közé {joiűeko 

csapat). 
28. kanssa -vei, -vei eggytitt; — 29- keralla, kera\ keralle 

(lat.) u. a. 
30. miűcana, muassa -vei eggyütt; viukaan (lat.) -vei, gzerint. 
31. sijassa, sijasta, sijaan helyett {sija helyi. 
32- asemesta helyett. 

' 33. verosta helyett, gyanánt. 
34. suhteen -hoz képest. 
35. tdhden -ért, végett; —SQ. vuoksi-évt, kedvéért, miatt. 
37. jJM'Otesía részéről, -ra nézve {puole- n. -Zi, fél, oldal). 
38. myötd -vei (-nál), szerint. 
h) P a r t i t i V u s s a 1 járó viszonyszók: 
T'^í^^í—,.——.,. (ellenében), vastaan ell6n(-óbe, -ére); 

vastoin*, vasteiv^ ellen, ellenére {vasta adversus, contrarius); — 
vastapddta* átellenében; — vasten számára (vö. varten). 

2. kohtaan iránt, felé; kohti, kohden felé, -nek (tő : koMa, 
kohte-, lásd: a, 16.) 

3. likelld*, Idhelld* -hoz közel (loc.); likeltd*, Idhelta* (abl.); 
liki*, likelle*, Idhelle* (lat; lásd: a, 15.) 

^ 
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4. myöten {niyíklen} szerint (lásd : a, 38.)-
5. pitUn* hosszában, mentében {pitMi hosszú). 
6. ennen* előtt (időről) (tő: ente-, n. ensi elő, első). 
7. ympari* koré (lásd: a, 22.1. 
8. Iceslcéllü* közepett, Iceskeltii* (abl), Jceslceüe* közepébe; 

Icesken* közbe (félbeszakításról); (lásd: a, 24.). 
9. varten számára. 
10. 2>aitsi* nélkül, -n kívül; — 11. üman* uélkiil. 
12. puoleUa: iilko-p* -n kívül, sisfi-p* -n belül; puolen : 

tülUi puolen* -u innen, toiseíla p* -n tiil. 
Jegyzet. A g e n i t i y u . s . s a l járó viszonyszók utána SKoIctalc állania 

viszonj'itott szónak ( n é v u t ó k ) , pl. pöi/diin álla a.sztal alatt, salán takana 
hát mögött; — csak eggy-líettö van közöttük olyan, amely elül is állhat, pl. 
edella (v. jdlkcen) piiolenpciivan dói előtt (v. után"), Itipi nydümen a szivén 
át, poilchi kaduH az uocán keresztül; legnagyobb részük csupán költemények
bon fordul elö a viszonyított szónak elébe téve. A p a r t i t i v u s s a l járó 
viszonyszók közül a * jellel megjelöltek előtte állanak a viszonyított szó
nak, a többiek ntána; ennen és paitsi némelykor szintén utána állanak. 

.,,̂ , , _ 19. Hat ar 0zó szók. 
^ '-ví, ""'XirátíCro'zószók legnagyobbrészt vagy külön adverbialis rag

gal, vagy rendes esetraggal viszonyított névszók. 
Jegyzet. Vannak elemezhetetlen határozószók is, pl. jimri éppen, jo 

már, nyt most, heti mindjárt, aina mindig, viel/'i még, ehkd talán; de ezek 
a szótárba valók. •̂ - A rendes esetragokkal valók közül is csak a főbbeket 
hozzuk föl. 

•'#', a) Külön adverbialis ragokkal alakult határozó szók ; 
1. -siíí'raggal melléknevekből módhatározók: /íOfa.5'í* kemé

nyen, erősen [Icova); ylpecisti büszkén (ylpoci); viisaasti bölcsen 
{viisaa-, n. -sas); työlMsti nehezen, bajosan (työlcia-, n. -Icis); 
tavaüisesti közönségesen, szokás szerint (tavaUise-); — szám
nevekből ,-.s z er'-féle s z á m határozók: Jcahdesti kétszer, kolmesti 
háromszpr,j kolmannesti harmadszor. 

2. -tew {-iten) raggal in_ó_d határozók mutató, kérdő és 
vonatkozó névmástövekből: tciien így, ekképpen (tó-); sitan úgy, 
akképpen (si-); miten mint, miképpen (MIÍ-) ; kuten hogyan, mint 
(/cM-); joten amint, miképpen (jo-); jotenkuten valamiképpen (jo-kii); 
•— melléknévi tövekből: samaten azonképpen, szintúgy (sania) 
muuten másképpen {mim); useimmitan leggyakrabban {iiseimpa-, 
usea); enimmiten legtöbbnyire (enimpii-). — A -ten raggal rokon 



— 40 — 

s,4't : kíitói mindenképpen, mégis csak [IcailcU-); ^jerciti egészen, 
teljességgel {jieríi utó, alap). 

3 -nm' raggal lativ lielyliatározók-mutató, kérdő és vonat
kozó névmástüvekböl: taniie ide, sinne oda, tuonne oda, amoda, 
minnc hova, Icunne hova, jönne ahova, jonnekunne valahova. 

4. Közbevetett -Vi, -'d, -ha, -hü (*-ka,, -ka) képzővel s a külső 
helyviszonyragokkal hely határozók: tüciüa {tcí-a-Uit) itt, sielld 
[si-ü-lUi) ott, tcüilta innen, sielta onnan ; mmmlla másntt, muualta 
máshonnan, muualle máshová; IcaikhiaUa, kaikUalta, kaü'MaUe 
mindenütt, -ünnen, -üvé; toisaaüa, -adta, -aalle másutt stb.; 
yhtciülla {yhUlhüM), yhtaíüta, yhtdalle eggy helyen, -helyről 
-helyre; alhaaüa (alahalla) alul, alant, alhaaÜa alulról, alhaalle 
le, alá; ylhmlld {yldhdlUl) font, ylhdaüd fölülről, ylhddlle- föl; 
eflídlld {etdhdlld) messze, távol, etüdÜd messziről, etddlle messzire 
(tő: ete- elő). 

5. -ttisten, -tysten (v- -titksin, -tyksin raggal k ö l c s ö n ö s 
h e l y z e t e t kifejező határozók: rinnatusten eggymás mellett v. 
mellé {rinkí mell); vieretystenn. a. {viere- oldal); i^erdtysten eggy
más után {iKTÜ); vastatustan eggymás ellenében, eggymással szem
ben {vasta); imületysten eggymás fölött (])ddlle, x)dd). 

6. -hkain, -kh'iin (v -kkaisin, -klcdisin) raggal ugyanolyanok: 
rinnalckain, vierekkdin, 'perdkhain, vastahkain, pddllekkdin (v. 
rinnaJckaisin stb). 

7. -ittain, -ittdin és -itellen (v. -ttain, -ttain és -telién) rag-
gal .-n ken t -tele határozok, íokent mennvisoget es mértéket 
jelente szavakból, pl, yksittmn, yksitelUn eggyenkent [yhte-), kak-
sittain kettenként (hífiih-), iMÚttain páronként {imri), sadottain 
százanként (sctte), tuhansittain ezrenként (tuhante-); osittain részen
ként (osa), vdhiitdin, vdhiiellen apránként, lassanként {vd,hd kevés), 
vuosittain évenként {vuote-], ajottain időnként (aika); joúkottain 
csapatonként {joiűdco), Icannuttain kannánként (kcmhii), tynnyrit-
tdin hordónként {tynnyri), lasittain poharanként ilasi) 

Jegyzet. Ezek legnagyobbrészt analógiás alakulások. T. i, az -itta, 
-itta óa -ittele képzős denominalia igéknek -te képzős és instr. -n ragos 
módliatározó genmdiuma (vö. 30, 6.) -ittaen, -ittcien v. -ittain, -ittain ós 
-itellen végíí; ezt a szöveget a nyelvórzék eggységes határozói ragnak 
vagyis egyenesen az alapnévszóhoz járnltnak vette, s aztán alkalmazását 
más névszókra is kiterjesztette. — Az -ittain, -ittain mellett -ittaisin, -ittdi-
sin változat is van használatban, pl. joukottaisin, tynnyrittaiain. 
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8. -lloin, -llöin raggal i d ö határozók névmústüvekljcil: tiil-
löin ekkor, silloin akkor, miliőin mikor (milloin-hdloi'ii, olykor
olykor, hébe-lióba); jolloin amikor {jolloin-hulloin olykor-olykor, 
hébe-hóba), muulloin máskor. 

9. Icoshi mikor (nyilván a hi- kérdő uévmástőhöz tartozik); 
ei Icoskaan soha; — joskus néha, hébe-hóba (jo-ku). 

h) Rendes esetragokkal alakult határozószók: 
1) A -na, -nii locativus, -ta, -ta (-«, -(/) ablativus, -hi lativus 

eredeti eggyszerű helyviszonyragokkal (vö. 13, II) he ly határozók. 
Jegyzet. Itt említjük meg' si külön adverbialis -s i-iigf̂ 'a! ÁS a (-/í-ból 

lett) lativusi ú. n. vóg-lioliezettel ugyanazon tövekből alakult liatározüszókat is. 

Icaulmna messze, távol, Icaukaa messziről, Icauas messzire 
(tö: Icaiűca-); com]). kauempana, kauempaa. kauemmaksi, -mmas 
{-mma'). 

tó'snffl közel, jelen {on l. jelen van); lahes közelbe (tő; liüie-) ; 
comp. lahempima, lüliempaa, lahemmnkd, -mmiis (-mma'l 

takana hátul, takaa hátulról, taakse, taaksi vissza, hátra 
(tö: taka); comp. tucmpana {taampana\ taomima (taampaa), 
taemmaksi {taammaksi), -mmas {-mma'). 

tíZ/íopa kívül, kunt, ííi/íoa kívülről, ulos ki (tö : uUco-)\ comp. 
ulompand, idompaa, idommaksi, -mmas {-mma'). 

sisail belülről, sisaksi belé, be (tö : sisri); comp. sisempünii, 
sisempda, siseminaksi, -mmas {-mma,'). 

alas alá, le (tö: ala): comp alempana lejjebb, lentebb, 
alempaa lejjebbrűl, alommaksi, -mmas {-mma') lejjebb, alább. 

ylös föl (tö: yle-); comp. ylempana, ylempiid, ylemnuiksi, 
-mmas {-mma'). • ^ ., 

etZes elő, előre (pl édes tuoda előhozni; ades-takaisin előre-
hátra ; tő : ele-); comp. edempiina távolabb, edempiid távolabbról, 
edemmdksi, -mmds {-mmd') tovább, távolabbra. 

p)ois {poijes) el, félre; poikki keresztbe, keresztül, szét (pl. 
jalka menee p. a láb eltörik; tö : poikke- transversus). 

ympari' körül (pl. kaydd járni) 
kntona honn (itt-, otthon), koloa hazulról [kotia, Icotiin 

haza]; (tő : koto). 
2) A belső helyviszonyragokkal (locativus, ablativus, lativus 

helyett): 
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üissií itt, tastci. innen, tcihan ide; - - siinci ott, siitii onnan, 
sii/ím oda; — tuossa ott, amott, ÍMosifa onnan, tuohon oda, amoda. 

wíissff, hussa hol; wiisítt; /citsía lionnan, miliin, Uuliun liová; 
— jossa ahol, josffl ahonnan, jolion ahová; — jossa-hussa vala
hol, josta-hista valahonnan, johon-Jmhun valahová. 

edessü elül, eíZesía eltilröl, eteen elé. 
.Sísttsstt bent, sisastó' belülről, sisüün be, belé. 
pojssft el (iiem jelen, pl. onj;. ist fórt, nincs itt; tő: poihlce-). 
ylidessci eggylitt, yhteen össze, eggybe (tő: yhte- eggy). 
Jwossa eggyütt, lokoon eggybe, össze (tő: Icoko rakás). 
injstyssa fölállva, lábon állva; pystyyn föl, lábra (tő : pysty 

álló helyzet, fölálló). 
Jcotiin haza (tő: koii). 
humossa eldőlve, fölfordulva, kmnoon le, földre (tő: Icumo 

fölfordult V. dőlt helyzet). 
ummossa zárva, umpeen zárt állapotba (pl. pane silmcisi 

umpean hunyd be a szemedet; tő : umpa-). 
3) A külső helyviszonyragokkal: 
tuolla ott, amotf, kiolta onnan, amonnan. 
edelíá elül, eleve, ecMía eUilről (előre), eleve; edelle előre, 
sisalla, sisaltd, sisaüe ( = sisassd stb : b, 2.). 
keskelta középről; középen (pl. taiüui k. középen ketté törött). 
hajalla széjjel, szétszórva, hajalle szét (tő: haja szétszórt 

állapot). 
koolla, hoolle (== koossa, kohoon: b, 2.). 
kumolla^ Jcumolh {== kumossa, kumoon: b, 2.). 
4) Instrumentális-raggal, főleg módhatározók: 
a) kauhean szörnyen; sanomattoman kimondhatatlanul (pl. 

s. suuri k. nagy); Uian szerfölött, túlságosan (Uika íölös); ylen 
(ylön) szerfölött, fölötte (pl. y. kaunis f. szép); sangen nagyon, 
igen; aivan egészen, merőben ; hiljan csendesen, lassan; jwan 
hamar (jnka); kesken félben (pl. jüttdd hagyni: késke- közép, köz); 
ennen előbb, ez (az)előtt [ente-); cisken imént, csak most. 

p) nain így, nün úgy, nőin ngy, amúgy; kuin mint {niin-
kuin mint, amint; kuinka hogyan). 

yksin egyedül, eggymagára (yhte- eggy; yksin...~Un sőt 
.. is); kaksin keltenként, kettesével {kahte- két); kymmenin tízen-
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ként, tízesével; sadoin százanként, százával: tuhansin ezrenként, 
ezrivel. 

usain gyakran {usea), harvoin ritkán (harva), hyviiiy'A, igen 
(hyvd), pallóin rosszul (paha), Icovin erősen, igen (kova), varhain 
korán (varhaa-), ensin először, elsőben (míe-), viimfdn utoljára, 
végre, elvégre [vmiiee-, n. -ma' utolsó), miiinoin régen, hajdan 
{*'muina-), mellcein csaknem (niellceii), varsin nagyon (várta-), tus-
Ián alig, tSin-tuslcin üggyel-bajjal, csak alig (tusica), tosin ugyan 
(tnte-) stb., tahaisin liátra, vissza {takaise-, falca), jalhaisin gyalog 
{jalkaise-, jallca), nykyisin mostanság, mai napság {nykyise-, nylcy), 
vakisin erőszakkal [valcise-, vaké-), stb.; — különösen compara-
tivus-tövekből mód- és időliatározók: hiljemmin lassabban, későb
ben, jjaremmm jobban, /i;oí-e?)?mm keményebl)eii, erősebben, ewejH-
min inkább (enemjnl-), vahammin kevésbbé (vdhii), Icauemmin 
tovább (diutius: kauka-), myöhemmin későbben (rnyöha-), varliem-
min korábban (varaha-) stb.; —• superlativus: enimmin, kovim- ,̂ , 
min, kauimmin stb. gjj. 

5) Helyviszonyragokkal alakult mód-, mérték- és állapot- ,/ 
határozók: salaa titkon (sato); yhtd eggyaránt, egyenlően (pl. 
yhtd kaunis, kuin toinen épp olj szép, mint a másik; yhte-); — 
tarlckaan pontosan (tarkka), vamiaan bizonyosan {varrna), siioraan 
egyenesen (suora); — kosolta bőven {koso); viljalta bőven; hyl-
Idltd eléggé, elegendően; kylldksi eléggé {hjlld), liiaksiiölötte, 
szerfölött, túlságosan {liilm). 

c) Birtokos szemólyragokkal (részben csakis a 3. személj'-
raggal) járó határozós'zók: 

^^^üld^knlöii (oZenj5n t̂ó ?̂;lJ™lön "̂ ''í̂ giok, on mlldnsd'külQn 
van), erille (mene erillesi menj külön, menlcdd erillenne menjetek 
külön); mielélld szívesen [annan mielellmi szívesen adok, annat 
mielelldsi szívesen adsz); yksinani, -si, -nsd stb. egyedül (eggy-
magamban, -adban, -ában stb.) ;ikm^^,^si, -nsd, stb. valalia í 
(életemben, -edbeu, -ében: en ihdndni... soha. életemben); kai- \ 
lellani, -si, -nsa félre hajolva lón, te, ö), kaüeüeni -si, -nsa ' 
(lativ.); — kokonaan, tylckdnddn (v. -nansa, -nansd) egészen, 
teljesen; ainoastaan egyediU, csak; yleensa általában; toisinaan 
(v. -nansat néha, hébe-hóba; yhtenadn (v. -nansd,) eggyre, folyton; 
tdynndnsd tele ; silUinsd úgy, amint volt (pl on s. úgy van, amint 
volt), sikseen v. siksensd {jdtd se s. hagyd abba). 

ffh 
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d) VisKonyragos (főleg irányragos) névszókat kisérő, illetíjleg 
nyomatékosító m e 11 ó k li a t ár o z ó k. 

rtsíi(nsque, tenus): loppuun a. végig; jw^nm"-a. térdig; 
tanm a. idáig, fMün a. eddig, siihen a. addig; Urkkoon v. Idr-
IcoUe a. templomig; tarpeeksi a. szükségig (amennyire szükség 
van); — aamusta asti reggeltől fogva, siitci a. attól fogva, kir-
kosta V, kirkoUa a. egész a templomtól. 

saakka u. a.: tühan s., lopjmun s., kirkosta v. kirkolia s. 
hamasta, hamaan (idöliatározók mellett: .egészen'): ha-

masta ikivanhoista ajoista asti egész az ősrégi időktől fogva; 
hamaan uut'een vuoieen saakka egészen újesztendeig. 

jmin (Ilin, lier): pohjuan p- éjszak felé, etelaiinp. délfelé; 
alaspain lefelé, ylöspíiin fölfelé, eteenpiiin előre, sinne p. arra 
felé; — pnhjasta p. éjszak felől, alhaalta p. alulról (von untén 
lier), ylhaiiUa p. fölülről (von oben her); toisaalta p. másfelől. 

kiisin u. a.: sinne k arra felé; — edeltii k. eleve. 
kohden u. a.: sinne k. arra felé; — sielta k. onnan felől 

(von dórt lier); pohjasta k. éjszak felől. , ,, . - •, ,, ''^,,,' 
j;̂ fofeft u. a.: sielta p. onnan felől. /•-'''• •' ' VDJ '',-•{:• 
ilman (abessivus mellett) uilman-raliaita pénz nélkül; ilman 

muitta a többiek néJMTtíiém számítva a többieket). Közönsége
sebben partitivussal járó viszonyszó (vö. 18. b ; pl. ilman rahaa, 
ilman muita). 

I G E . 

30. Az igetövek, amelyek kevés kivétellel két- vagy több-
tagitak, t e l j e s alakjukban mind magánhangzón végződnek; e 
mellett legnagyobb részüknek van mássalkangzós-végű oson k a 
alakja is, pl. mene- menni: men-; tule- jönni: tul-; kuuntele-
hallgatui, hallgatódzni: kuunnel-. 

21- E g g y t a g ú , rövidhangzós ige tő csak eggy van: a 
tagadó ige e- (személyragozva: eggy. 1. szem. en, 2, ef, 3. ei stb., 

Eggy tag i i , hosszú- v. kettőshangzós igetö is csak a kö
vetkező kevés van: saa- kapni, jaci- maradni,; juo- inni, hío- vetni, 
teremteni, suo- odaengedni, nem sajnálni, kívánni, tuo- hozni, lyö-
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ütni, myö- (myy-) eladni, syö- enni; lie- lenni, r,ie- vinni; nai-
nöiil venni, 2nd- csépelni, iá- úszni, soi- luuigzani, ijoi- -hatni, 
-hetni (posse); Idiy- kelni, járni (részint még kéttagú: Icüve-). 

A k é t - ós t ö b b t a g ú eredeti vagy származott igetövek 
véghangja: 

a) valamelyik r ö v i d h a n g z ó ; pl. anta- adni, olii- élni, 
niele- nyelni, niiole- nyaiííi, hmle- hallani; etsi- keresni, tohii-
inerni; Itatso- nézni, jmno- fonni, Ic.ytö- (Icyte-) lappangva égni; 
am^m- lőni, h.itsu- hívni, hjsy- kérdezni, vüsy- elfáradni stb. — 
opetta- tanítani, ymmdria- érteni; kuljeskeh- járkálni, csavarogni, 
jnmene- sötétedni, helise- csengeni, aukaise- eggyszorre nyitni, 
viheriöüse- zöldelleni; Mirehíi- sietni, ímeksi- álmodni; tapahtu-
történni, hyvüksy- helyeselni, parantu- gyógyulni, kokooiitu- össze
gyűlni, kaünty- fordulni stb. 

í/_|/Jj/.a),.Jiosszú hangzók, illetőleg utó a, á'-vel való két-két rövid 
hangzó, amelyekből a hosszúk összevonódás útján keletkeztek; 
ezen igetöveknek kettős véghangzója közt t volt (-ata, -ütíi, -ota, 
-otu stb,, amely csonka alakjukban meg is van; pl. hipaa- Ígérni, 
pelkcid- félni, riipee- x. riipea- kezdeni, kokoo- v. kokoa- gyűjteni, 
erii- v. erilí- kiüömbözni, tajtm- v. tajiia- megérteni, ülyy- v. 
alyci- észrevenni stb. 

c)^-iitós kettőshangzó {-tse képzős mellékalakkal), pl. haravoi-
gereblyélni (és haravoitse-), kipinöí- szikrázni (és kipinöitse-). 

22. I g é t ö v e k , amelyeknek némely mássalhangzóval (/c, 
n, t) kezdődá'liejjzö előtt c s o n k a a l a k j u k fordul elő: 

, a) A rövid e-végű kéttagúak, amelyekben a vóghangzót 
csak l, r, •«.'s vagy ks, ts előzi meg; meg az ugyanilyen végű 
többtagúak, megelőző l, s, ís-vel (a csonka alak végére kertilt 
ks helyett s. a ts helyett meg t van); pl. tule- jönni, jnire- harapni, 
meiie-, menni, pese- mosni, juokse- futni, kaitse- őrizni; cs. al. 
íííZ-, jj?.tr-, inen-, pes-. jiws- kait-; — palvele- szolgálni, murise-
morogni, nielaise- hirtelen elnyelni, hiiiritse- zavarni, iloitse- ör
vendeni : cs. al. palvel-, muris-, nielais-, hairit-, iloit-; — ompele-
varrni, kuuntele- hallgatni, ajattele- gondolni, hyppele- ugrán
dozni, leikkele- vagdalni: cs. al. ommel-, kuunnel-, ajatel-, hypel-, 
leikéi-. — A teke- ,tenni' és nilke- ,látni' igetövek csonka alakja 
Hek- és ^nak- helyett téli- és niili- (vö. 7, 2) b). 
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b) A rövid e-végű. t i öbb tagúak , amelyekben a végliang-
zót« előzi meg; ezeknek kétféle csonka alakjuk van; a rendes 
«-végíí és {le, t előtt) í-végű; pl. parane- javulni, Idhene- köze
ledni, hjlcene- erővel v. képességgel birni, rohkene- merni, happane-
savanyodni: cs. al. páran-, párat-; Wien-, Uihet-; Jcyen-, kyet-; 
rohjen-, rohjet-; hapan-, hapcit-. i , i. < i'. ,•. . . . ,-> / ' - Í ; i . ' .. 

Jegyzet. A -»e-végtí igéknek í-végű csonka töve vagy az -ea, -ea 
{"-eta, -eta), vagy a régi -MÍe-végü mellékalakkal való összeel6gyedé.sböl 
származott; kiindulásvil az olyanok szolgálhattak, mint rohkene- (cs. al. 
rohjcn-) és rohJcea- {*-keta, os. al. rohjet-) vagy happanc- (os. al. hapan-) és 
a régi hapante- (cs. al. hajtant- helyett kapat-'. Tehát az w-es mellett elő
forduló t-s csonka tö nem hangváltozás útján előállott, hanem átvett alak; 
s ilyon aztán analógia'útján azoknál az igéknél is kifejlődött, amelyeknek 
nem volt -ea, -ccí vagy -níe-vógtt mellékalakjuk. 

c)^ A liosszú hangzón (««, (id, ee, ii, oo, öö, uu, yy), illető
leg utó a, ít-vel való két-két rövid hangzón {ea, ed, ia, id, oa, 
öii, ua, ya) yjgződo Jcó|-.é.s,tübbtagú igetövek (vö. 21, b.); ezek
nek csonka alakja az eredeti teljes -dta, -dtd, -eta, -etd- stb. végű 
alakból fejlődött, s azért í-végű, pl. Icorjaa- összeszedni, silmdd-
szemlélni, erü- [arid-) külömbözni, tarjoo- {tarjoa-) lánixlni,''rajm-' 

"frcytta-) dühöngeni, viharzani, dlyy- {dlyd-) észrevenni, érteni: 
cs. al. korjat-, sihndt-, érit-, tarjot-, rájut-, dlyt-; —tapaa- találni, 
makaa- feküdni, pelkdd- félni, rupee- [rupea-] kezdeni, kiipee-
(kiiped-) fölmászni, sikii- [sikid-) fogamzani, kokoo- {kokoa-) gyűj
teni, aaltoo- {aaltoa-) huUámzani; cs. ai. tavat-, maat-, peldt-
{peljdt-), ruvet-, Iciivet-, süt-, koot-, aallot-. 

<1) A megelőző magánhangzóval MĴ J/̂ H {O-U, dy, ey, eu, iu, 
iy, on-n) végződő reflexív igetövek (vö. 23, c. |3.); ezeknek az 
-uíe, -ytfí-íé\e nieUékalakból való csonka tőalakjuk ut-, yt- {ant-, 
dyt- stb.), pl. avatí- nyilní, heittdy- vetődni, vetemedni, laskeu-
ereszkedni, kokou- g) ülni: c«. al. ata/it- heittdijt-, lasl eut-, kokout-. 

al S z e n v e d ő i e e t o (verbum pafisivum): 4a-tdJ>fi (rövid 
magánhangzó után) -tta, -ttn képzővel, amely utóbbi előtt a 
tőnek a, d véghangzója helyett e van; mégpedig -ta, -td-Yel 
az eggytagú igékből meg a két- és többtagnak csonka alakjából 
(vö. 22.), pl. saa- kapni, juo- inni, vie- vinni: pass. saata-, juota-, 
vietd-; — tule- (cs. tul-): tulta-, mene- {men-): menta-, juokae-
{juos-): juosta-, hairitse- {hdirit-): hdiritid-, ompele- {ommel-): 
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oinmdla-, rohlcene- (rohjet-) • rohjeün-, Icorjaa- (korjat-): 'korjatta-, 
pelkda- iiieliit-, i)eljat-): pellittü- (peljütla-), kokoo- (Icoot-): hootta-; 
teke- tenni: tehtii-, miké- látni: nlilda-; tla, -ító'-vel a két-és 
többtagú teljes tövekből, pl. usko- hinni, kysii- kérdezni, efc-i-
keresni, luké- olvasni, vala- önteni, elei- élni, pitíi- tartani, anta-
adni, alka- kezdeni, ymmiiHü- érteni, kirjoitta- irni, herattü-
ébreszteni: pass. uskoüa-, kysytta-, fítsütü-, luctta-, valeita-, elettü-, 
jndelUi-, annetta-, alotta-, ymmürrcttfi-, kirjoitcUa-, lieratetta-. 

h) M ű v e l t e t ő igető i verbum causativum): -tig^stiü kép
zővel az eggytagú igetövekből és a kéttagú, rövid magánhangzón 
végződő tövekből, mégpedig a teljes- alakjukból, ha van is csonka 
alakjuk (vö. 22, a.), pl. juotta- itatni {jao- inni), syUtfl- etetni 
[syö- enni); menetűi (mene-), ieeitci- {teke-), uskotta- (usko-), elaUd-
(elci-), kasvatta- (kasva-i stb.; —jzintóii_;|£aj^iíű'i^ 
•l'ij .2/-légű tövekből, pl. aJidistutta- szorongatni (ahdistu- szorulni), 
saikiilulytUi- megijeszteni [siiilmhty- megijedni); — ellenben -ta, 
-tóJcópzdve],ji -ne vcgű többtagú tövek M-es csonka alakjából 
(22. b.) : paranta- gyógyítani {parcme-, páran-), rohjenta- báto
rítani {rohkene-, rohjen- , heikentü- gyengíteni \heikkene-, heiken-
gyengülni); — szmtóiî ^̂ íĝ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ az -ise-végű többtagúak csonka 
-is alakjából, pl. helistd- csengetni {helise- csengeni), varista-
hullatni, elpotyogatni (varise-); meg végre minden egyéb két
es többtagú igetönek -t {-at, -üt. -et stb. vÖ. 22., c ) végű csonka 
alakjából, pl. sulatta- olvasztani {sulaa-^ cs. sídat- olvadni), herdttii-
ébreszteni (heríia-, cs, herdt- ébredni i. 

Jegyzet. Némileg eltérők: nqsta- emelni {novse- emelkedni); poltta-
égetni (pala- égni); jattá- hagyni (jria- maradni). — Megelőző relexiv -u, -y 
képzővel (-titta, -yttii) alakult műveltető igék, pl. Uiiomautta- figyelmeztetni 
(hiwmaa- észrevenni), hdvitytta- elpusztíttatni [lUivitta- elpusztítani), kirjoi-
tutta- Íratni (kirjoitta- irni), lakkautta- meg.szüntetni (lakkaa- megsziiani). 

c) V i s s z a h a t ó i g e t ő (v. reflexi viim): 
a) -'n, -y képzővel a, n, e végű két- és többtagii alapigékből, 

amelyeknek e vóghangzója a képző előtt rendesen hiányzik: 
«wríí,í- törni, frangi {murta- frangere), /casfot-nedvesedni (fcasto-
nedvesíteni), valu- ömleni (vala- önteni), kiidnty- fordulni (kadntii-
íoTŐitSiiű), jJeitty- befedődni, rejtőzni (peittü- fedni, takarni),MÍCZMÍÍÍ-
újulni {uudista- újítani), yhdisty- eggyeslilni iyhdistd- egyesíteni). 
vdhenty- kevesbedni, fogyni (vdhentd- kevesbíteni), kmtlu- hallat-

file:///heikkene-
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szani {Imule- liallani), tuntu- érzeni, sentiri (fomíe- sentire), ncücy-
látszani {nalce- látni), scirlcy- eltörni, frangí {sarlce- frangere). 

|3) Szintén -u, -y képzővel, amely mellett azonban következő 
t, n, le előtt eggy teljesebb -ute, -yte képzőnek -MÍ, -?/í-féle csonka 
alakja szerepel, i, o-végű kéttagú alapigékből: sitoíÁr- {sitout-) 
kötődni, magát kötelezni [sito- kötnil, hierou- (Merout-) dörgölödni 
{hiero- dörgölni), Midriy- {Icaariyt-} göngyölödni {küari-}; — szintigy 
némely kéttagú a, a, e-végű alapigékből is, részben az a. szerint 
váló alak mellett; antau- {cintaui-) adni ̂  magát, megadni magát 
[anta- adni); heiüay- (heitíüyt-) vetőéni, vetemedni {heittci- vetni); 
laslceu- (Laskeut-) ereszkedni {laslce- ereszteni), tehey- (telceyt-) 
tevődni (csinálódni, változni: telce- tenni); valau-, peitUiy- {valaut-, 
]}eittayt-) = valu-, peitty- (a. alatt); — végre csakis így a liosszú 
vagy két rövid magánhangzón végződő két- (illetőleg liáromi-
tagú igékből (22. c); ezeknél a refi. képző előtt a tőyégi liosszú 
magánhangzó helyett rövid van, arövid végliangzó pedig hiányzik: 
avau- {avcmt-) nyílni (avaa- nyitni), Mkou- {kokout-) gyűlni {kolcoo-, 
kokoa- gyűjteni); tarjou- {tarjout-) kínálkozni {tarjoo-, tarjoa-

'0 ,^^j^i-^y vagy -untu, -ynty képzővel azon igékből, 
amelyekből p. szerint is van képezve refiexivnm : antautu-^ heitta-
yty-, sitoutu-, tekeyty-^ avautu- = antau-, lieütciy-, sitou-, tekey-, 
avau- (p. alatt); — hokountu-, laslceuntu- (vagy összevonással: 
kokoontu-, laskeentu-, tekeenty-, heittaanty-) = kokou-, laskeu-, 
tekey-, heittciy-. 

o) -]}u, -jjy képzővel eggytagú alapigékből: saapu- érkezni 
\saa- kapni, érni), syöjjy- tele enni magát (SÍ/Ö-enni), JMOjĴ t-le
részegedni ijuo- inni, vö. sich betrinken). 

d) G y a k o r í t o t t (ismételt, elaprózott v. folytonos cselek-
vest jeKíitü) ^get£j;ye|bum..freguenta^ continuativnm): 

a).,;^képzövel, amely' előtt a két- és többtagú alapigók 
rövid véghangzója helyett majdnem kivétel nélkül e (s némely
kor ebből fejlődött i) van: pl. hake- keresni: hakele-, anta-&djA: 
anteh-, elei- élni: elele-, opetta- tanítani: ojKttele-, Idmmittci- mele
gíteni : lammittele-; laati- rendezi, intézni: laatele-, repi- szakítani, 
tépni: repéle-; sano- mondani: sanele-, sito- kötni: sitele-; astu-
lépni: astele-, puhu- beszélni: puliele-, Icysy- kérdezni: kysele-; 
— leikkaa- metszeni: leikhaele- v. leikkaile-, hyrcia- búgni, dongani: 

file:///saa-
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hyrüéle- v. hyníile-; ko'lcoo- (Icokoa-) gyűjteni; Jcolcoele- v. Icokoih-
(vö. 21. b.). 

Jegyzet. A h'iy- ,kelni, járni' ige freqtiontativiiina kcimle- (az eredetibb 
Mve- töalakból). — Az -itse idial. -iitc) végű igéknek gyakorító alakja 
-ittde: kauinücle- (kaupitsc- áralni), MkiUelc- (-itse- játszani), mainittde-
(mainitse- említeni). — A -le előtti hangzó majdnem mindig e (ill. i) levén, 
a nyelvórzék az egész -ele (ill. -üe)-t ér/A képzőnek; innen az efl'éle alaku
lások: sitock- V. aitoile- (sitele- mellett: sito- kötni), kertoele- (kerto- el
beszólni), Uerielc- {kiéri- keringeni), amelyek kiiliimben a kikkaek:-, kokodu-
{-ile)-íélék analógiájára is támaszkodhattak. 

p) j ts i képzővel: imreksi- (jmre- harapni), kuljeksi- {Iculke-
jánii); eleksi- [elei- élni). 

7) 'iJiSh:. (-s/í'e-fe) képzővel: uiskele- (ui- úszni), küyskele-
(kliíj- kelni, járni), oleshele- tartózkodni (o/e- lenni), astuslceh- (astu-
lépni), etsiskele- (etsi- keresni), seisoskeh- (seiso- állani); eleskele-
(elü- élni), kanneskele- {kanta- hordani). 

2) SkíMdp (-ske-nte-le) képzővel: kayskentele- (küy-), uisken-
tele- (ui-), teeskentele- tettetni [teke- tenni). 

.-.„-«-»-^«*ft«Íd^^^^ jelentő igetö 
(verbum subitaneuni, momentanenm): 

a) -eme, -üise képzővel, amely előtt az alapige véghangzója 
hiányzik; pl. jmraise- (hirtelen harapni: ])ure- harapni), repawe-
{repi- szakítani), potkaise- (potki- rúgni), kysaise- (kysy- kérdezni), 
parkaise- [parku- riiii). 

9 StSSn^siÜM képzővel, amelj- előtt az alapige véghangzója 
hiányzik; pl. naurahta- magát elnevetni {naiwa- nevetni), seisahta-
megállani (seiso- állani), /rafea/ito-,hirtelen tekinteni (katso- nézni), 
nukahta- hirt. elszunnyadni [nukltu- aludni), vierahUi- legördülni 
[vieri- gördülni, gurulni). ^ . ^ . -

, „2|',K é_y sz,ó:ÍÁ^^'í'-^ÁÍ>Jí&M^g.-Biő. 
a) Valamivé v á l á s t jelentő igetö :^^ie képzővel mellék-

iiévi alapszóból; ennek ' a, a véghangzója helyett többnyire e 
van; pl. huonone- rosszabbodni (huono rossz), heiJckene- gyen-
gübii (heikko gyenge), ?;a/M;öMe;_̂^̂ ^̂  pahene-
megromlani, rosszabbodni (jMha rossz), viihene- kevesbedni, fogyni 
[vüM kevés), suurene- nagyobbodni (.mitre- nagy); — az -ea -eli 
végűekböl -ene): rohkene- bátorkodni, merni (roMcea bátor, merész), 
pimene- sötétedni [pimeii sötét), 

Budonz-SzinnyoÍ! Finn iiyolvraii. ' * 
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Jegyzet. Ezen -ne kópzös igék causativuma -nta -nta végű (vö. 23, h.), 
pi. vahventa- erfisiteni, vnhmtcí- kevesbítem; s az ebből képzett reflexivum 
[•ntu, -ntij, Yö. 24, c, a.) Iegti5bbnyke iigj^anazt jelenti, mint a -ne képzős 
első származókige, pl. vahventu- erősödni, vühenty- kevesbedni. 

h) Valamit-tevést, csinálást, művelést, valamivel t e v é s t , 
bánást, valamiül működés t , valamivel illetést jelentő igetö: 

a) -í«, -tif vagy (hangsúlytalan magánhangzó után) -a, -d 
kép'íŐYeh pnimenta- legeltetni (pásztorolni: paimcne-, cs.iKiim.en 
pásztor), düntü- hangoztatni, kiejteni (hangot, szót) {qáne- hang), 
sávastá- karózni {seipüa-, cs. seims karó), MyJienta- melleszteni, 
deplumare {höyhene-, cs. höyhen toll); — rasmci- zsírozni {rasva 
zsír), harjaa- kefélni {harja kefe), Icehrtül- fonni {hehra orsó), 
silmcid- szemlélni {sihna szem), nolcea- kormozni (no/ce- korom), 
kőkoa- gyűjteni (kolco rakás), vaahtoa- li&hzaiú {vaahto hab), höyrya-
gőzölögni í^'áyry gőz). 

P) -i képzővel (vö. 6.); pl. Imliki- virágzani (kukJca virág), 
poiU- köl}díezni, fiadzani {poilca űú), jjesi- fészket rakni (i^esd 
fészek), kynsi- körmöhii {kynte-líömm),taimi- csírázni {txdme- csira). 

Jegyzet. Az a-vógíí tövekből képzett igék o-vógűek, mert az -i képző 
elveszett, pl. sano- mondani {satui szó), vitso- vesszőzni (vitsa vessző), varso-
csikózni {varsa csikó),, lahjo- ajándóltozni {Uűija ajándék): régibb *sanoi-,. 
vüaoir, varsói-, lahjoi- alalcból. 

f) -Íl§SmL?'-isé) képzővel; nauütse- szegezni {naula szeg),. 
vangüse- elfogni (mw/ci íogolj), jiímaloitse- isteníteni {j'umala isten), 

Jarinoitse- regélni (tarina rege), vahingoitse- károsítani {vahinlm 
kár), iloitse- örvendezni [üo öröm), hedelmöitse- gyümölcsözni 
{hadelma). 

5) -iü'^i -ittd' {-i-tta, -i-ttd] és -tta, -ttd képzővel különösen 
a ,valamivel ellátás' értelmében: ro^üoitta- megvasalni [rauta 
vas), kunnioitia- tisztelni [kunnia tisztelet), majoitta- elszállásolni 
{maja kunyhó, szállás), sonniüa- trágyázni {sonta trágya), nimittd-
neveziü {nime- név); myrkyttd- megmérgezni {myrkky méreg),, 
rolcoüa- beoltani (o-oJcko himlő); — ,valamivé tevést' jelentök, 
pl. paloükir^A^&hg}^ darab), muutta- változtatni {muu 
másY'p'ítUüd- hosszabbítani, folytatni [pükd hosszú). 

s) -,£2),^« és -ista,-istd képzővel: Masto- halászni [kala 
hal), linnusta- madarászni {liniu madár), «ieís«'sía'̂ ^*vudásznr(mefea 
erdő); — veristd- megvérezni {vére- vér), Idvistd- átlyukasztani {Idpe-
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lyuk), vahvista- erősíteni {vahva erős), uiuUsta- újitani {uute- lij), 
yhdista- eggyesíteni (í//iíe- eggy), Icu/coista- virágzani {hűcJca 
virág). 

Jegyzet A valamivé tevést jelentő -ista, -inta képzős igék reíiexivuma 
(-istu, -isty) valamivé válást jelent, pl. vahvistu- erősödni, uudishi- újulni, 
ijMisty- eggyosülni. 

c) Valami n e k t ar t á s t, vélést, mondást jelentő igetö -Jk^<^ 
-Icsy képzővel: imljoksu- sokallani {prdjo sok), vahülcsy- keveselni 
{vfikd kevés), hyvfihy- helyeselni (hyvn jó), íMhalcsu.- rosszallani, 
rossz néven venni {paha rossz), kummalcsu- csodálni (kumma 
csoda). 

25. „ .Alanyra-n iu ta tássa l j á r ó i g e a l a k o k . 
Az eggyszerű igealakok vagy határozott 1. 2. 3. személyre 

mutatnak mint alanyra, pl, ménen megyek, istuisit ülnél, tulkoot 
jöjjenek j^^vag^Jiatározatlan, illetőleg általános alanynak, \)l. mimd 
kíítsuitiin vieraaJcsi engem vendégül hittak; hanta hiiJcUalla 
ylistetaan őt mindenütt magasztalják; kilyden hyldcin jx'iastaan, 
juosten tielle jiMdaan járva eljut az ember a faluba, futva ott 
marad az ember az úton; — vagy végre a határozott alanv-
személyre mutatás mellett eggyszersniind a cselekvésnek ugyan
arra mint tárgyra való visszahatását is kifejezik, pl, nmutaksen 
változik, Jcatlcihe rejtőzött (tkp. változtatja, rejtette magát). E sze
rint az igeragozásnak háromféle neme van: 1) h a t á r o z o t t 
a l a n y s z e m é l y e s ragozás; 2) h a t á r o z a t l a n (v. általános) 
a l a n y s z e m é l y e s ragozás; 3) v i s s z a h a t ó ragozás. 

Jegyzet. A határozatlan (v, általános) alanyra mutató ragozás csak a 
szenvedő igetön fordul elő s minden időben és módban csak eg-gy alakja 
van, pl. ind. j)ra.(íB._,sannf.aan dioitiu' (azaz: mondják, man siigt), praet. 
sanoíüin dioehfíim (azaz: mondták, maii sagte) stb., s ezen alakokat passivum 

' imper,sonale-nak is szokták nevezni. 

26. 'Eggyszerű alakkal kifejezhető igeidő (tempuis) a finnben 
csak kettő van : 

1) J e l e n idő (praesens), amelynek jelentömódbelitőalakja 
maga a puszta ige tő; — ez az igealak (éppúgy, mint JDI. a 
magyar jelen) nemcsak, jelenidőbeli, hanem jövőidöbeli cselekvés 
kifejezésére is szolgál, 

2) Múlt idő (praeteritum) == folj'amatos és elbeszélő 



m 
rault; tűalakjának -í a képzője (vö. 6.). Pl- saa- kapni: praet. 
sah, ínyíj- eladni: myi-, tuo- hozni: toi-, vie- vinni: vei-, síjö- enni: 
söi-, Ili- úszni: MÍ-; — qnta- adni: aníoi-, malisa- fizetni: mcűcsoi-, 
murta-t'óviú: nmrli-, oUa- YGimi: otti-; ela-élni: eli-, Icylva- vetni: 
kylvi-: lohduüa- vigasztalni: lohduUi-, seisalita- megállni: séisahti-, 
/ítífeírt"-csengetni: helisti-; — tule-jömú: túli-, mene- menni: meni-. 
P'nre-íiíirainú: 2»tri-, teke-teimi: teld-, mrke- törni: siirki-, ompele-
varrni: onipeli-, astiiskele- lépdegélni: mluskeli-, pakene- elfntni: 
pakeni-, helise- csengeni: helisi-, auhaise- nyitni: aukaisi-; — sano-
mondani: sanoi-, puno- íowm;pivnoi-; — ampu- lőni: ampui-, kysy-
kérdezni; kysyi-, tap)ahiti- történni: tapahtui-, vahenty- kevesbediii: 
vnheniyi-; — etsi- keresni: etsi-, kuori- hámozni: kuori-. — Szen
vedő igetŐböl: ttilta- {íule-): tulti-, saata- [saa-]: saccti-, sanotta-
[sano-]: saiiotti-. 

Jegyzet. A kiiy- (kelni, járni) tünok eredetibb kcive- alakjából: praet. luivi--

A hosszú «rt, iifi, ee, ii, oo, im, iiy-n illetőleg ea, ea, ia. 
iá, oa, ua, yci-n végződő igetöveí (2Í, b-) praeterituma az ere
detibb t-s tőalakból vah), azért igy végződik: -Qgj,i,;Ji^ij^LJílL,. 
-osi, -usi, -ysi (megelőző -ati, -üti, -cti stb. helyett), pl. lupaa-
igérni: i}rdetAtLpasi-, pelkaa-,:polkasi-, rupee-v. rupea-: rupesi-, 
kokoo-\. kokoa-: kokosi-, halmi- v. halua-: halusi-, alyy- v. (ilya-: 
alysi-, —• Szintígy a 23,, c, /J, pontban említett -u, -y-végíl, 
illetőleg teljesebb -ute, -yte-íéle^ visszaható igetövekből a prae-
tcrituini tő -usi, -ysi végű, pl. untau-: praet. antausi-, heittdy-: 
Imttüysi-, laskeu-: laskausi-. 

27. A j e 1 e n t ő m ó d o n (i n d i c a t i v n s) kívül, amelynek 
két ideje van (praesens ós praeterituin), a többi m ó d o k b e l i 
eggyszerü igealakok mind a jelen időre vonatkoztatják az igebeli 
cselekvést. 

~a)~2 01 e n t i a 1 i s (lehetőségi mód) *; a töalakiának -ne a 
képzője, amely a kéttövií igéknek a csonka alakja után t f l ^ l . 

^)i«;^julni^^£)£(:wie-, elii- élni: elane-, etsi-: etsine-, sito-: sitone-. 

^ 

1" 

* Megkíizelítí) magyar körülírások: ,lehet hogy', .alkalmasint, talán, 
hihetőleg', pl. ticUindhnn xeiimnomattanikin: hiszen alkalmasint tudod azt 
(.uu wirst es wohl wisseu), ha nem mondom is; — no, no, isiinta Itnlta, 
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ampii-i amjiune-, hűce-: hűcene: — tide- (cs. tul-): ttdle- (vö. 7. 2} d). 
j».we- (cs. 2nir-): purre-, mene- (cs. tnen-): menne-, j^ese- (cs. j;as-): 
pesne- v. j)es.se-, ompele- (cs. mrmel-): ommeüe-; teke- (cs. fe/í-): 
íe/me-, n»7íe- {ca-nüh-): ndlme-; • avua- (cs. CHVYÍÍ-): (ara^Me-li.) 
avanne-, JcoJcoo- (cs. A ôoí-): Jcoonne-, rupee- (cs. ruvet-): rii.vciine-_ 
Szenvedő igetőböl: saöia- (saa-): saatane-, annetta- {nnta-): nn-
neüane-, Icootta- (kokoo-): Icoottane-, IcylvetUl- {Icylva-): IcylvefUine-. 

- X .j i' -" ö) ,i3 0 n d i t i 0 u a 1 i s (föltételes mód) *; a töalakiának -isi a 
képzője (vö. 6.); pl._ âníft-": cond. antccisi'-, elü-: elmsv^''lőhd/ntta-\ 
lohduttaisi-, heríiUa-; heraküisí-; luilm-TUikisi-, tule-: tuüd-, atsi-: 
etsisi-; sano-: sanoisi-^ampu-: ampuisi-.naky-: nükijisi-; — lupaa-: 
hi/paisi-, pélküa-: pelkiiisi-; rii,pee- v. nipea-: rupeisi- v. rupenisi-; 
kokoo- V. kokoa-: kokoisi- v. Zíoí'oais'í-stb. — Szenvedő igetőböl: 
saata- {saa-): saataisi-, anneita- {anta-): annettaisi-, sanoftu-
isano-): sanottaisi-. 

c) I m p e r a t i v u s : -ka, -ka képzővel, és 0 p t a t i v n s 
( I m p ^ e r a t i vu s II.): -/ío, -ko képzővel, amely a ke rtovn igék
nek á csonka alakja utáaTUTfliiind a kettő a magyar fölszólító 
módnak felel meg; pl. saa-: saaka- és saako-, syö-: syökli- ós 
syökö-, cmki^j^^jmtaka-^és^anlnTc^^^^ (cs. men-): menka- ős 
menkö-, ole-: olka- és olko-, rupee- vagy rup)ea- (cs. ruvet-): 
ruvetka- és nívetko-, Idhene- (cs. láhet-): lahetMi- és Uihetkö- stb. —̂  
Szenvedő igetőböl: pl. syötci- {syö-) : syötciM-, annetta- {anta-) : 
annettako-. 

ethan tuosta suidtune: no no, kedves gazdám, talán csak nem haragszol meg-
azért? — tapjno lieneo ollut sangcn suuri, sillci . . .: a veszteség hihetőleg 
igen nagy volt v. igen nagy lehetett (mag gewesen sein), mer t . . . ; — •uicliikii 
loytynee niitii, joika . . . : vájjon találkoznának még olyanok, akik . . ? - • 
lieneeM se totta : vájjon igaz volna az ? ~ pitiincdm kan sita niiu helppona 
työna: olyan könnyű munkának tartaná ö azt? — jos tahtonet siihen suos-
tua . . .: ha netalán bele akarnál eggyezni. . . 

* Jelentésére nézve a magyar -ná, -né képzős módalaknak felel meĝ  
de az alkalmazása szélesebb köríí, pl. söisin, jon saüin: enném, ha kapnék; 
oíisiko se totta? he alaisivat vicla'í igaz volna-e? ők élnének még? — [nincs 
a világon az a hatalom], jolca voisi minut pakoittaa : amely engem kéns'szerit-
hetne; — mihsihü en sitci teille sanoisi: miért ne mondanám meg' nektek? 
(úgy sem lehet tovább eltitkolni); — kunpa hím ÍÍÍI/SÍ: bárcsak eljönne! — 
sano pahelijallé, etta han odottaisi: mondd a szolgának, hogy várjon. 
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28. S z e m é l y r a g ok. 

A) Határozott alaiiyszemélyre mutató ragok : 
a) Eggvesszámi 1. szem. -n, 2. szem. -í; 
többesszámi 1. szem. -mii&-, "• szem. -ííe. TeJdak: ind. 

praes. (tule-): eggy. 1. tulen, 2. tulet, több. 1. tuUmme, 2. tulette: 
praet, (antoi-): eggy. 1. annoin, 2. ajinoií; több. 1. annoimme, 
2. mimitte; Potent. (.sacme-); eggy. 1. saanen, több. 2. saanette: 
Condit. (InJcisi-): eggy. 2. lukisit, több. 1. luUsimme stb. 

Az imperativus eggy. 2. személyalakja ragtalan, s a mód
képző is elveszett a vógórol, csak a végszótag zártsága mutatja 
eggykori megvoltát, pl. saa-, syö-: imp. eggy. 2. saa', syö'; lupaa : 
hipaa'; herciü-: heriia'; anta-: anna\ luké-: lue', teke-: tee', 
sito-i sido', amjni-: ammu\ alka'-: ala' {-^ saa-h, anna-k, 
siilo-k stb., a milyenek némely nyelvjárásban még elő is fordul
nak) — Az imperativus, több. „2. személyalakja-/(;aa,,-/cfl'á'végű,. 
s ebben beiine lappang a személyrag (-= -ka-U, -kii-te)^ pl. anta-: 
antakaa, merie-: menkiia; ezek mellett antakaa-tte, menkda-tte-
féle pleonastikus alakok is fordulnak elő, a melyeknek 
magyarázata, hogy a nyelvérzék a -kaa, -kim végű elhomályosult 
szemólyragos alakokat imperativus-töveknek vette s aztán hozzá
juk tette a praesensbeli -tte személyragot. Ugyanilyen analógiás 
alakulások a több. 1. antakaa-mme, menkaü-mme alakok is (az 
eredetibb antaka-me, menkd-me helyett). 

Az^jjitíitmi^^^^j^^ személyrag nélkül -s^ 
nyomatékosító particulával alakult, pl, anta-: opt. eggy. 2. (*anta-
ífeos-ból) anta'os, kdtke-: {*kntkekös-höl) kdtke'ös, tule-: {H'idkos-
bül) tullos,2}ure-:purros,mena-: mennös, lupaa-: hívatkos, herdd-: 
herdtkös. 

Pl„Aa.-.egs:asszáiin_3_,, személy, ragja az optativusban -h.n. 
{ = 3. szem. han névmás): -ko-hon, -kö-hön, a h kiestével össze-, 
vonódva: -koon, -köön (pl. antakoon, elaköön); ugyané személyt 
mutatja az iud. praesensben s ajipj^tialisban a tőalak rövid 
véghangzójának megnyúlása, pl. anta-: ind. praes. 3. antaa, 
eld-: eldd, luké-: lukee, sano-: sanno, amim-, ampuu, kysy-: kysyy; 
poJ;£!üi-:-,íMiíanee, eldnee, lukenee, sanonee, amjmnee, kysynee; — 
végre a puszta"tőalak szolgál eggy. 3. személyalakul az ind. 
praeteritumban meg a conditionalisban (sací-: praet. eggy. B.sai, 



lyö-: löi, anta-: anioi, elü-: eli, lulce-: luki, hqiaa-: lupasi, pel-
Jcdci-: pelMlsi stb.; cond. eggy. 8. s«m, löisi, antaisi, elaisi, 
lulcisi, hipaisi, pelMíisi stb.); nemkiüömben síz ind. jraegengllfia 
a hosszú V. kettöshangzóval való eggytagú, meg'T íiosszú liaiig-
zón V. i-utós kettösliangzón végződő két- és többtagú igetövek- <•• 
nél (21, b. c.), __pl. saa-, syö-, vie-, M'Í- stb., lupaa-,pellcM-, rupee-, ,.: 
Icolcoo-, palaa-, herttör;'-haravoi- stb. eggyszersmind praes. eggy. ^t 
3. szem.: ^saa^yö, lupaa, rupee stb. (azonban az -ee, -ii, -oo, 
-uu, -yy végűeknek -ea^ -ad, -ia, -id, -oa, -ua, -yd-í^ mellék
alakjából az ind. • praes. 3. szem. a végső a, d megnyúlásával 
alakult, pl. n^ea-;rii^ieaa, Icolcoa-: Icohoaa, end-: eridd. )^i 

Jegyzet. Azoíe^;^nni (esse) igének ind. praes. eggy. 3. szemólyalakja 
on; az e- tagadoigeé^ei. 

Jegyzet. Az ind. praes. eggy. 3. személyalakhoz, kivált ha eggytagú, 
némelykor hozzájárul a nyomatékositó -pi particula: sacqn, syöpi, hjöpi, 
ompi [on-pi: ole- igéből) stb. ; ez a particula előfordul a poteiit. egOT̂ Ŝ̂ g.?;. alak 
végén is: antaxapi., • » - « — . 

T) A többesszámi 3. személy ragja az optativusban -h.t f 
= a d. szem. névmásnak -t kepzos töobesi alakja); -Ico-hot, 

-M-höt, összevonódva -Icoot, -Icööt, pl. anta'koot, aldkööt; — a 
_többi alakokban (ind. praes. és praet., potent. cond.-ban) -MÍ, | 
-vdt_ji rag, pl. hde-, éld-: ind. praes. tb. 3. tulevat, eUivdt; praet. 
tulivat, elivdt; pot. tullevat, elanevdt; cond. tulisivat, eldiswdi; 
hipaa-: praes. lupaavat, praet. lupasivat, pot. luvannevat, cond. 
lupaisivat. 

Jegyzet. Az__£/fr lenni (esse) igének ind. praes. többes 3. személyalakja 
óvat; az e- tagadó igéé: civcit. 

"^ Jegyzet. Az imperativusnak eggyesszámi 1. és 3., többesszámi 3., az opta- j 
tivusnak eggyesszámi 1., többesszámi 1. ós 2. szem. alakja a köznyelvben 1 
(prózában) nem használatos,. Az optativusnak eggyesszámi 2. szem., alakja is ( 
csak költői nyelvben fordul elő. 

B) A határozatlan v. általános alany ragja (a szenvedő igető 
s a belole^lcepzett idő- és módtövek vegén); ; ^ ( = 0. szem. 
Min névmás); a tővégi hangzóval eggyütt; -a-han, -d-hdn, -e-hen 
ötb., s rendesen összevonódva: -acm, -Mt»,™:£62L.,£Ö3̂ . Péld^ 

1) Ind. praesens (a tővégi szótag zárt): saata- (saa-): saa-
daan {saaddhan), syötd- {syö-): syödddn, tidta- (tule-): tullaan, ' 
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mentíi- (inene-):. menniian, purta- ['pura-): purracm, tehta- (teke-): 
tehdüan, niüüii- {ndlce-): nahdaün, annetla- (anta): annetaan. 
elettü- {(M): eletaan, ruvotta- (ritpee-): ruvataan, liairitUi- [hai-
ritsa-): haintíian. 

Jegyzet, A tövcgi szótagot az eggykor nieg-volt -k praesens-kópzö 
"ette zárttá. 

2) Ind. praeteritiim, potentialis, conditionalis. optativus: saatiin 
(saatiJím), tuUiin, anneiUm, ruvettiin, hairütiin ; saatcnsün, ttil-
taisiin, elettaisiin, ruvettcdsiin stb.; saataneen, tultanaen, annet-
tanoen, elettanean, ruvettaneen sű).; saatcűcoon, tuUakoon^ eleitciMön, 
ruvettahoon stb. (Az imperativus a köznyelvben nem hasz
nálatos). 

C) Alanyra-mutatást és visszahatást jel£lő_(re^flexw)j^a^^ 
' eggy!'*'§T"szemr -sen'(-se)'"es''''^ré*''pre?i); pl. muutak-sen változik 
[muutta- változtatni; ^-fc_ |̂)raesens-kópző), mtmttihe változott; 
pasélcsen mosdik, pesiha mosdott (^)ese-iTSSni). 

Jegyzet. A Iceleti finn nyelvjárásokban igen sokféle reflexív ragozása 
igealak van használatban; a köznyelvben ritkán fordul elö más, mint a -sen 
(se) ós -he {-hcn) ragos 3. szem. (praes. és praet.) alalc, s ezekkel is jobbára 
csak kíSlteményekben találkozunk. 

v/;. 
29. I g e r a g o z á s i p é l d á k . / 

A) Határozott alanyszemélyes iger'ag'ozás (Activum) 
.1) Igetö: saa- kapni, lyö- ütni: 

Eggy. 

Több. 

Eggy. 

Több. 

Indicativuí 
Praesens 

1. saari 
2. saat^ 
3. xaa (saapi) 
1. saamme 
2. saait^ 
3. saavat 

Potentialif 
1, saman 
2. saaMt 
3. satí̂ ige 
1. saanemme 
2. saanette 
3. saanevat 

i : 

lyön 
lyöt 
lyö (hjöpi) 
lyömme 
lyötte 
ly oviit 

i. 

lyönen 
lyönet 
lyönee 
lyönemme 
lyőnette 
lyönevat 

Eggy. 

Több. 

Eggy. 

Több. 

Indioativus : 
Praeteritum. 

1. sain 
2. sait 
3. sai 
1. saimme 
2. saiUe 
8. saivat 

löin 
löit 
löi 
löimme 
löitte 
löivat 

Conditionalis. 
1. saisin 
2. saisit 
3. saisi 
1. saisimine 

•2, saisitte 
3. saisivat 

löisin 
löisit 
löisi 
löisimme 
lÖisitte 
löisivat 
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Imperativus. 
Eggy. 1. — — 

2, sacC lyö' 
3. , — — 

Több. 1. sacűcaaíiime lyöküamme 
2. saalcaa(tte) l'i/ökaa{tte) • 
3. — — 

i) Igetö : antcl- adni, tlü- élni; 

Ind. praes. 

Eggy. 1. 
2. 
3. 

Több. 1. 
2. 
3. 

Optativus 

saa'os 
saalcolpn 

— 
sacúcoot 

lyó'üs 
lyöliööyi 

— 
lyökööt 

Ind. praet. 
E. 

T. 

E. 

T. 

E. 

T. 

1. annan 
2. amat 
3. mitaa 
1. annamme 

, 2. annatta 
S. antavat 

Potentiab 
1. antanen 
2, ajííancí 
3. antanee 
1. antanemine 
2. antanette 
3. antaiievat 

cZtin 
e/at 
etóa 
dümme 
eldttc 
elavcit 

s. 
eZcmew 
elánét 
elanee 
elememmé 
elanettc 
elánevat 

Imperativus. 
2. awna' 
8, — 
1. antakaamme 
2. antakaa(Ue) 
3. — 

eld' 
— 

elakaclmme 
elakaaitta) 

— 

E. 

T. 

B. 

T. 

E. 

T. 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

annoin 
annoit 
antoi 
annoimme 
annoitte 
antoivat 

elin 
elit 
eli 
elimme 
elitté 
elivcit 

Conditionalis. 
antaisin 
antaisit 
antaisi 
antaisimme 
antaisiUe 
antaisivat 

Optativus 
anta'os 
antakoon 

— 
— 

antakoot 

claisin 
elMsit 
elilisi 
elaisimme 
elaisitte 
elaisimt 

ela'ös 
eláköön 

— 
— 

eliíkööt 

Igetövek : lohdutta- vigasztalni, heriittd- ébreszteni; Ind. praes. eggy. 1, 
lohdwtan, heratán, 3. loliduttaa, herattaa; praet. 1. luhdutin, keratin; pot. 1 
lohdtittanen, herattanen; oond. 1. lohduttaisin, herattaisin; imper. 2. loh-
duta', hercitd'; opt. 2. lohdutta'os, heratta'ös, 3. lohduttakoon, herattakőün. , ,1" / / . 

8) Igetö : luké- olvasni, mene- menni; 

Ind. praes. 
E. 1. hien ménen 

2. luet menet 
3. lukee menee 

T. 1. luemvie ménemmé 
2. ly.ette menetté 
3. lukevat nienevat 

Ind. praet. 
E. 1. luin menin 

2. luit menit 
3. luki meni 

T. 1. luimme menimme 
2. luitte menittb 
3. lukiva.t menivat 
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E. 

T. 

E. 

T 

1. 
2, 
3. 
1. 
2. 
3. 

2. 

1. 
2. 
3. 

Potentialii5. 
lulcenen 
lulcenet 
hihewe/ 
lukenemme 
lukenette 
lukenevat 

Imper 
lue' 

— 
lulcekaamme 
lukekaa{tte) 

— 

mcnnen 
mennet 
mennee 
menneinme 
mennettfi 
mennetat 

itivus. 
mene 
— 
menkaammc 
menkaa(Ue) 
— 

E. 

T. 

E. 

T 

1. 
2. 
8 
1. 
2. 
3, 

2 
3 
1. 
2, 
8. 

Conditionaliíí 
lukisin 
liűcisit 
luki/íi 
lukisimme 
hikisitte 
lukisivat 

Optatinis 
luke'us 
hikekoon 

__ 
— 

hikekoot 

menisin 
menisit 
menisi 
menisimme 
menisitte 
menisivat 

mennös 
menköön 

— 
— 

mcnkfíöt. 

Igetö ; teke- toniil: ind. praes. 1. tem, 3. tekee; praet, 1. tein, 3. teki; 
pot. 1. felmen; cond. 1. tekisin; impor. 2. tee'; opt. 2. tehkös, 3. tehkőön. 

Igetö: nake- látni : ind. praes. 1. naen, 3. nakee; praet, 1. nciin; pot. 
1. ncihnen; cond. 1. ncikisin; imper. 2. •»&'; opt. 3. nahlcöön. 

Igetö: íiíZe- jönni: ind. praes. 1. tulen; pot. 1. tuUen; cond. 1. tuli-
sin; imper. 2. íiííe' ,• opt. 2. íwWos, 3. tulkoon. 

Igetö: ompele- varrni: ind. praes. 1. ompelen, praet, 1. ompelin, pot. 
1. ominelleii, oond. 1. ompelisin, opt, 2. ommellos, S. ommelkoun. 

Igetö ; íJfise- mosni: ind. praes. 1. í)e,sere, praet. pcsiw, pot, 1. pesnen 
(pessen), cond. pesisin, opt. 3, pesköön. 

4) Igetö : rí^^í'- .szaggatni, tépni; 

Ind. praes. 
E. 1. revin T. revimme 

2. reuíí revitte 
3. rê JM repivat. 

Ind. praet. 
E. 1. i'ewm T. revimme 

2. reai'ű revitte 
3. repi repivat. 

Pot. 1. rej)M?en; cond. 2. repisin; imper. 2. rewi'; opt. 2. repi'ös, 
B. repiköőn. 

Igetö: íű/iű-í- merni: praes. 1. tohdin; praet toMin; pot, tohtinen; 
cond. tohtisin; imper. 2. íoficít'; opt. 3. tohtikoon. 

5) Igetö; stto- kötni, o)tí«- sántítani, /ci/s'?/- Icérdezni: 

E, 1. sidon, onnwn, kysyn 
'2. sidot, onnut, kysyt 
3. sitoo, ontuu, Icysyy 

E. 1. sidoin, ormiíin, kysyin 
2. sidoit, onniiit, ky^yit 
3. sitoi, ontiii, kysyi 

Ind. praes, 
T. sidomme, onmimme, kysyinme 

sidptte, onnutte, kysytte 
Síípuaí, owtuvat, kysyvdt 

Ind. praet. 

T. sidoiinme, onnuimme, kysyimme 
sidoitte, onnuitte, kysyitte 
sitoivat, ontifivat, kysyivat 

#' 

4. 
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Potentialis 1. sitonen, ontimen, kysynen stb. 
Conditionalis 1. sitoisin, ontuisin, kymjisin stb. 
Imper. 2. sido, onmt', Icysy'; tb. 2. sitokaa, untukaa, hysytíiií stb. 
Opt. 2. sito'os, ontu'us, kysy'ős; 3. sitokoon, untnkoon, kysykiiön stb. 
Igetö : miwtu- tömi (frangi), nclky- látszani: praes. 1. mumm, iiaytí, 

praet. 1. murruin, nayin, 3. murtui, nakyi; cond. 1. muríuisiH, nakyisin; 
imper. 2. murru\ nay'; opt. 3. murtukoon, nakyküiin. 

6) Igetö : hipaa- (os. tö : luoat-) Ígérni; iielkaa- (cs. tö : iidal-) : félni. 

Ind. praes. . Ind. praot. 
E. 1^ lupaan 

2. lupaat 
3. hipaa 

T. 1. hipaaimne 
2. lupaatte 
3. hipaavat 

pelkaan 
pelküát, 
pelkaíi 
pelkciaininfí 
pelkacitte 
pelkacioiit 

E. 1. lupasin 
2. hipasit 
3. lupasi 

T. 1. liqmsímvu: 
2. lupnsittc 
3. lupasivat 

2ielkanin 
pelkihit 
pclkaxi 
pelkasimme 
pelkMitte 
pelkiisivat 

, Potentialis. 
pelkaisin 
pielkiiiait 
pelkaisi 
pelkaisimme 
pelkiiisitte 
pelkaisívcit 

E. 1. hwa'imvn pelannen 
2. hmannet peldnnet 
8, luvannee pelamiee 

T. 1. hwannemme pelíinnemme 
2. luvannette peldnnette 
'á. luvannevat pelanuevüt 

Imperativus. 
E. 2. lupaa' pelkcia' 

. 3 . ^^- ,̂..,,,;- — 
T. 1. luvatkaqmme ' pdatkaainme, 

2. hmatkaa{tte) pdatkciaitte) 
3, — — 

Igetö; rupee- v. rupea- (os. t ö : ruvet-) kezdeni; kokoo- v. kokoa-
os, fcooí-) gyűjteni: 

Ind. praes. 
vagy 

Conditionalis. 
E, 1. lupaisin 

2. lupáisit 
3. lupaisi 

T. 1. lupaÍHÍmme 
2. lupaisitte 
3. lupaisivat 

; Optativus. 
E. 2. luvatkos pelatküs 

3. luvatkoun pdatküiin 
T. 1. - — 

2. — — 
3. luvatkoot pelatkööt 

B. 1. rupeen, kokoon 
2. nipeet, kokoot 
3. ntpee, kokoo 

T. 1. rupeemme, kokoomvie 
2. rupee.tta, kokootte 
3. rupeevat, kokoovat 

Ind. praet. E. 1. ntp^iw, kokosin; 
— cond. rupeisin v. -eaisin, kokoisin v. kokuaism; — imper. 2., í'Mpee' 
hokoo'v. rupea'. kokoa'; tb. 2. ruvetkaa, kootkaa; — optat. 2. ruvetkos 
küotkos, 3. ruvetkuon, kootkoon. 

rupeuiti, kokoan 
rupeat, kokoat 
rupeaa, kokoaa 
riipeamme, kokoamme 
rupecitte, kokoatte 
rupeaoat, kokocivat 
pot. 1. rumunen, koonncn; 
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Ig'otö : makaa- (cs. metaí-) feküdni: praet. 1. makasin; pot. 1. maannen. \ 
cond. 1. mnkaisin; opt. 8. maatkoon. I 

Igetö; lUmii- v. híviíi- (os. hiivit-) elpuísztulni: praes, 3. hiiini y. • 
hduifia, praet. 3. liavi^i ; pot. 3. havinnec, opt. 3. haoitkőőn. 

7) Igetö; hairitse- (os. h(iirit-'\ zavarni, ansaitse- (es. ansait-) érde
melni: praes. í. Iiriiritsen, ansaitsen; praet. i. hüiritsin, ansaitsin; pot. J. 
hairinucH, ansainnen; cond. L, hdirüsisin, ansmtsisin; imper. 2. hairitse', 
ansaitse', tb. 2. hairitkdd, ansaitkaa ; opt. 2. hairitkös, ansaitkos, 3. Zítt/cí/-
74'ööM, cmsaitkoon. 

8) Igetö: paJcene- elfutni, menekülni: ind. praes. 1. jia/cíinm; praet. 1. 
pakcnin; grot l^.,43aBmicn; oond. 1. paktiiisin, imper. 2. ^aí;e?ie'. tb. 2. 
paetkaa: opt. 2. pnetkos. 3. paetkoan. 

9) Igetö : fíCfííí- (és avaute-) nyílni, laskeu- (ós laskeute-) ereszkedni, 
»ff«2/- (és í;e/ííí/íc ) Mzódni. 

Ind. praes. 1. avaim, laskeun, vetiiyn 
ind. praet. 1 aoausin, laskensin, vetaysin 
potent. 1. avaumten, laskeunnen, vctíiynnen 
condit. 1. avauisin, laskeiiisin. vetayisin 
imper. 2, avcm', laskeu', vetcíy'; tb. 2. avautkaa, laskeutkaa, veiaytkda 
opt, 3, ttvautkoon, laskeutkoon, vetaytküOn. 

B) lí a t á r 0 z a 11 a n v. á l t a l á n o s a l a n y r a mutató 
igeragozás (P a s s i v ii m i m p e r s o ii a 1 e). 

Igetö : saa- kapni (passT Maía*-); syö- enni (p, ayöta-); mtne- menni 
(p. menta-), iuTe- jonni (p. tulta-): 

Ind. praes. saadaan, syödcian, mennaan, tullaan 
Ind. praet. saatiin, syútiin, mentiin, tuUiin 
Potent. saataneen, syöidneen, mentdneen, tuUaneen 
Condit. saataisiin, syűtaisiin, mentdisiin, tuUaisün 
Optat. sautakoo'n, syötaköön, mentdlcőűn, tultakoon. 
Igetö j^WeZg- gondolni (p. ajatelta-): ind. praes, ajatellaan, praet, 

ajateltii7í, pot. ajateltaneen stb. 
Igetö; atita- adni, í/a- élni, sano- mondani, kysy- kérdezni, luké-

olvasni (pass. annetta-, eleitü-, sanotta-, Icysyttd-, Iwetta-): 
Ind. praes. annetaan, eletcidn, sanotaan, kysytadn, hwlaan. 
Ind. praet. annettiin, elettiin, sanottiin, kysyttün, hiettiin. % 
Potent. annettaneen, eletianeen, sanottaneen, hysyttdneen, hieitcmeen. 
Condit, aiinettaisiin, elettaisiin, scmotiaisiin, kysyttdisiin, luettaisiin. 
Optat, annettakoon, elettüküön, sanottakoon, kysyttdkőön, hiettakoon. 
Igetö ; Ittpaa- igórni, pelkaci- félni, rupee- v. rupea- kezdeni (pass. 

luvatta, pelatta-, ruvetla-j: 
Ind. praes. luvataan, pelatadn, rtwetaan. 
Ind. praet. hwaitiin, pelcCttiin, ruvettiin stb. 

i\\i- .-(fe' 
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30. I g e n e V e k: 
1) jm, -íií képzővel: a) cselekvő és visszaható igetőböl a 

folyamatos és beálló cselekveFlgeneve ( p a r t i c i p i i i m p rae -
s e n t i s , p. f i i turi) . pl. antava adó [anta-), elcidm, él(i^£da-), 
oleva levő, tuleva jövő, jövendő, Iwpaava igérö, •peUUíöva félő; 
kolcoontuva összegyülekező, Idiantyvci forduló ; blj^eiivedö igető
böl a p a r t i c i p i i i m ne c e s s i t a t i s (part. fiituri pass.), pl. 

'•ühnettava adui való ulandiis), rakastettava szeretni való (aman-
dus), tehtiiva tenni való (faciendus). 

2Lj:?i!t;e (vagy -nelie, cs, al. -nut, -nyt) képzővel: cselekvő 
és visszaható igetőböl (mégpedig, ha van, a csonka alakjából) a 
befejezett cselekvés igeneve ipar t i c i p i u m . p r ae t e r i ti ac-
t i vi), pl. oppi^se- tanult ( = aki tanult),.eZóyuifí- élt ( = aki élt), 
ollea- volt, M^c^ött, eksynee- eltévedt, /casfomée'̂ megnedvesedett, 
yhclistynee- eggyesült ics. Í^I-I-^M^KÍ, diimjt, olhit, tullut, eksynyt. 
kastunut, yhdistynyt). """ 

3) -u, -y képzővel: szenvedő igetőböl a befejezett cselekvés 
igeneve ( p a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i p a s s i v i ) , pl. annettu 
adott, etsitty keresett, luvattu igórt, kaannetty fordított, 2Jarannettu 
javított,' vaímmetty kevesbített. 

4) -jfl, -tii képzővel (mégpedig az igének, ha vau, a csonka 
tövéből) és kétféle raggal a főnévi igenév (i n f i n i t i v u s); eggyik 
alakjának a ragja a lativusi -/c-ból maradt ú. u. vógheliezet, a 
másiké, amely mindig személyragos. a translativusi -lese; pl. Í?ÍO-, 
igenévtö: tuota-, inf. tuocla' hozni, tuodaksa-ni (-«, -nsa stb.) 
hoznom (-nod, -nia stb.) ; lahta-^ igenévtö: lahteta-, inf. Uíhfea' 
indulni, lahteakse-ni {-si, -nsii sth.) iudubiom (-nod, -nia stb.). 
Más példák: 

(Igenévtö): 
jmta- ( igetö: jtio-) 
syöta- [syö-) 
antata- {anta-) 
eliita- {ela-): 
sanota- (sano-) 
liyspta-Jil^tsy-) 
muriuta- (mufiu-) 
híjceta- Qulie-) 
ielita- {teke-, cs. teh-) 
üílta- {iulc; cs. iul-) 

juoda' 
si/öda' 
antaa' 
elüii 
sanua' 

.Jüjsyii' 
murtüá' 
lukea' 
teluUV 
íulla' 

Infiiiitivus: 
jitnüaksel-ni, -si, -nsa 
syödülcse[-mme, -nne] 
anlaaksel-ni] 
elaSkse[-ni] 
sanoakstl-ni] 
kysyakse[-ni] 
inúriuakse[-ni] 
liíkeakse[-ni] 
tehdakse[-ni] 
iullakse[-ni] 
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(IgeiiBvtö :) 
pidelta- (pitele-, cs. pidd-) 
mmnelta- (ompele-, cs. ommel-) 
mentei- (mene-, os. men-) 

,I>.WlSi:.JkPW'y cs, jfío'-,) 
pestii- ijiene-, cs. jies-) 
juoKta (Junkse-, os. jiios-) 
hdiita- {helisc; cs. helis-) 
hivatta- (Jiipaa-. luvat-) 
pelattii- (pelkiia-, jielat-) 
liootta- {Icúlcuü-, koot-) 
paetta- {2ialtene-, pact-) 
hairitta- [hairitse-, -it-) 
askaroitta- ( oitie-, -oit-) 
aakaroüa- (ankaroi-) 
laskeutta- [laskeu-, -cut-) 

pidellü' ' 
ommella' 
menna' 
purra' 
pestii' 
juofita' 
Jielista' 
hivata' 
peldta' 
koota 
paeta' 
hairita' 
askaroita' 
askaroida 
laskeuta' 

Infinitivus: 
pidellakse[-ni] 
ommeUakse[-n{\ 
mennakse[-ni] 
piirraksel-ni] 
pestakse[-ni] 
jnostakse[-nil 
heUsidksi[-ni] 
luvatak,ie[-ni] 
pelatakse[-ii.i] 
kooiakse[-ni] 
paetakse[-ni] 
Jiairítdkse[-ni] 
aí<karoitakse[-ni 
ask.aroidakse[-n 
laskeutakse\-ni] 

Jegyzet. Néha (költeményekben) a ragjavesztett alak is előfordul sze-
mélyragozva, pl. jundnni, ldhti'dn.i. 

5) -te képzővel: igenóv, amelynek a) eggyesszámi instrxi-
m e n t a l i s a {-ten, -den, -eti) mód- és állapothatározó gerun
dium, pl. juosten futva, Jcayden járva, hatsoen nézve, mennen 
menve, nmmoUen varrva, jmrren harapva, tehden téve, pelaten 
félve; |3) eggyesszámi i n e s s i v u s a {dBssa^~--tesscL._v,_^ -dessa, 
-(lessd V. -f'ssa, -essa) állapot- és (eggyidejií mellékcselekvés ki
tételére szolgáló) időhatározó g e r u n d i u m , pl. juostessa futás 
közben {-ssaan futtában, a közben hogy fut v. futott), Mlydessd 
járás közben (•s.sára jártomban), mennessd menés közben {-ssdmme 
mentünkben). 

Jegyzet. Elöfordul,'szenveclö igetöböl alakult -/c^a-vóg-fi gerundium is 
(de -íew-végü nem), pl. mentiieasa a közben hogy mennek v mentek, 
uUaes.ta a közben hogy vadnak v. voltak. 

Q)..:M&.y-mdké]}zö\él: igenév, amelynek több eggyesszámi 
esete fordul elő mint g e r u n d i u m ; nevezetesen: 

a) i n s t r u m e n t á l i s a {-man, -mm) a pitad ,keir sze
mélytelen ige mellett, pl. pitdd auÜaman segíteni kell; 

fí) a b e s s i v u s a {-mattá, -mcittd) mint tagadólagos álla
pot- V. körülményhatározó gerundium (oly cselekvés kitételére, 
amely néllcül történik vmi), pl. tuUn tdnne ItqKia Icysymiltta ide 
jöttem engedelem-kérés nélkül. 

^ilh-

(^ 
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;') i n e s s i V u s a {-jmissa,--míissa,) mint állapotliatárazó ge-
niiidium, leggyala-abban az ole- ,lenni, esse' és a l<ay ,kelni, járni' 
ige mellett annak a kifejezésére, amivel az alany el vau fog
lalva vagy amiben eljár, pl. imnUi on Icalasiamassa a gazda 
halászni van ; kaymme sairaita katsomassa betegeket látogatunk 
(tkp. járunk . . . látogatásban); 

8) e l a t i v u s a [-jnaslM, -mí'istü) mint állapotliatározó ge
rundium, félbenszakadó vagy véget érő cselekvés kitételére, ,meg-
szüuni, megóvni, akadályozni, eltiltani' stb.-féle igék mellett, pl. 
herkesi itkemüstti megszűnt sirni; hün kielsi minua poikaa atitta-
masta megtiltotta, liogy ne segítsek a fiúnak; _, , ', 

s) i l l a t i v u s a {-maan -mcian [-malian^ -m,ahan\)\ cél-
és véghatározó gerundium, pl. mene nukkumaan menj aludni; 
ru2KSÍ Icmlamaan kezdett énekelni; tide nyt palkkasi saamaan 
gyere most, hogy megkapd a béredet; 

C) a d e s s i v u s a {-malla, -malla): a) eszközhatározó ge
rundium, pl. valéhtelemalla et ]}mse pulasta liazudozással nera 
menekülsz a bajból;,-—^b) a mondat alanyának megfelelő birtokos 
szemólyraggal (-mallani, -maUansa stb.) ole- ,lenni, esse' ige 
mellett: ,valamit-tevö félben' jelentéssel, pl. olmjiinrilalitojnalldni 
éppen elmenő-félben voltam; 

•íj) a b l a t i v u s a i-jmüta,..-mcilta) •. a) gátló okot kifejező 
gerundium, pl. lapsan itkemiilta en voinut. nuJckua a gyermek 
sírásától nem tudtam aludni; — b) birtokos szeniélyraggal oly 
előzmény kitételére, amelyre mindjárt rákövetkezés áll be, pl. hán 

'"'vasyi kohta rupémaltaan mindjárt elfáradt, mihelyt belekezdett; 
7) a -mise,képzős igenévnek eggyesszámi n om in a t i v u sa 

mint g e r u n d i u m n e c e s s i t a t i s állitó mondatban, amelynek 
igéje ole- ,esse'- eggyessz. 3. szem. {on, oli stb.); szintígy a 
p a r t i t i v u s a tagadó mondatban (igéje; ei ole stb.; a cselek
vés alanya e mellett genitivusban áll, pl. smun on sinne mene- ••• • ' 
minen neked oda kell menned; sinun ei ole sine'menemista • 
neked nem kell (nem szabad, nem jó) oda menned; — továbbá 
a kay- ,k6lni, járni' ige mellett mint g e r u n d i u m po t en -
t i a l e , pl. haykö miin sanominen lehet-e igy mondani? , J -• -/' 

8) a -maisej -mdise képzős igenévnek a) többesszámi a d es-
s i v u s a birtokos személyraggal {-m.cdsülafii^ •maisillansa fitb.) 
gerundium: ,vmit tevő félben' jelentéssel, pl. on 2mtoomaÍ8Ülaa')t 

-#-
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esőfélben van; — b) a b l a t i v u sa {-maisiltcmi sü).) beállófélben 
levő, de megszűnő cselekvés kifejezésére, pl. menemaisiltansá 
han kaslcettiin takaisin visszaparancsolták, amikor éppen menő-
félben volt. 

ÁTTEKINTÉSE 
az i g en é Vi a l a k o k n a k . 

(Igetüvok: cmta- adni; mene- inenni.j • 

I. P a r t i o i p i u m o k. 
1. Part. praes. act. antava, menevü j 3. Part. praet. act. antanee ̂ mennee-
2. „ ,. pass. annettava, inen- \ {-nut, [-nyt) 

tavci \ é. „ „ pass. anneitti, mcnty 
II. I n f i n i 11V n s 0 k. ' 

1. -ía, -itt kópzíis igenév: 
Lativ. antaa', menna' \ Translat. antaakse]ni], mcmicikselni] 

III. G e r i i i i d i u r a o k. 
1. -tü képzős igenév : 

Instrum. antaen, mennen 
Ines.s. antaessa, mmnessa 

(pass.) rmneitaessa, mentckssa 
2. -ma, -mii kópzős igenév: 

Instrum. antaman, menemán 
(pass.), annettamaii; mentaman 

Ab ess. antamatta, menematta 
Iness. antamassa, inenemassfi 
Elat. antamasta, menemdstá 

Illat. aiitamaan, menemaan 
Adess. cmtamatla, menemalla 
Ablat. aniamalta, menemalta 

8. -vmc képzős igenév: 
Nominat. antamincn, menemineh 
Partit. animnista, menemista 

4. -maisé, -maisé képzős igenév: 
Adess. (tb.) antamcmiila, mencmaisilla 
Ablat. (tb.) antamaisilta,mencmaisiltd. 

31 . S z e r k e s z t e t t i g e a l a k o k . 

Elöjegyzet. A segédigóül szolgáló ole- (,esse') létigónek activumi 
potentialisa (ollen, ollet, ollce stb.) helyett a köznyelvben a vele egg'yértelmű 
lie- ige potentialisa {liencn, lienet stb.) van használatban. — Az ole- (ós a 
kiegészítésére .szolgáló Uc-) ige ragozá.sa a következő : 

Eg-gy. 1. 
2. 

Ind. praosens. 
ölen Tb. olemme 
ölet ölette 
on óvat 

Potentialis. 
lienen Tb. lienemme 
lienet lienette 
lienee lienevüt 

A 01 i V u ni. 

1 Eggy. 
1 
1 

3 1 Eggy 

Ind. praeteritum. 
1. olin Tb. ülimme 
2. olit olitte 
3. oU olivat 

Conditionalis. 
1. olisin Tb. olisimme 
2. oUsit olintte 
3. oUsi olisivat 
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Imperativus. Optativus. 
Eggy. 1- — Tb. olkaamme 

• 2. oh' olkcw{ttc) 

a. 

Ind. praes. ollaan 
„ praet. oltiin 

Potent. oltaneen 

Eggy. 1. - Tb. -
2, oUos — 
3. olkoon olTcoot 

P a s s i v u m i m p e r s o n a l e . 
Condit. oltaisiin 
Optat. oltalmon. 

1) A -üa, -vd képzős participium praes. act, (pl. antava, 
elíivá) eggyes- és többesszámi nominativus-alakjában az ole- ,esse' 
segédigének ind. praesensével eggybeszerkesztve = ind. futMim, 
(act.); pl. ölen antava fogok adni, ölet lulceva fogsz olvasni; — a 
többes szám (pl. ohmme tulevat fogunk jönni, óvat lahtevat fognak 
indulni) ritkán fordul elő. 

2. A -nee képzős participium praeteriti act. (pl. antanee-, 
elcinee-) eggyes- és többesszámi nominativus-alakjában {-nut, -nyt 
és -neet) az ole- ,esse' segédigének praesensével, mégpedig az 
indicativuson kívül a potentialis, conditionalis (s ritkábban az op
tativus) módalakjaival is egeybeszerkesztve = p e r f e c t u m : 
ind., potent., cond. (optat.); az ole- igének ind. praeteritumával = 
P1 u s q u a m p e r f e c t u m (ind.); pl. ölen antanut adtam (icli 
habé gégében), ölet ollut voltál (du bist gewesen), lienee tulhit 
lehet hogy jött (er mag gekommen sein), oUsimme tehneet tettünk 
volna, olkoon sanonut mondott legyen; —• olin antanut adtam volt. 

3) Az -ti, -í/. képzős participium praeteriti pass. (pl. awneífe, 
eletty) eggyesizámi nominativus-alakjában az ole- igének praesens-
és praeteritumbeli eggy. 3. szem.-alakjával eggybeszerkesztve = 
határozatlan v. általános alanyra mutató (passivum impersonale-
beli) p er££J3iÍJíJL£SJlLlLS.fl^ á m p er f e c t um; pl. on annettu 
adtak (man hat gégében), ô i JmuUu hallottak (man hat geliört), 
lienee nühty lehet hogy láttak (man wird wohl gesehen habén, 
man dürfte g. h.), olisi saatu kaptak volna (man würde bekom-
men habén), ollcoon sanottu mondtak legyen (man mag gesagt 
habén); oli maanitty meghatározták volt (man hatte bestinimt). 

Jegyzet. A participium praes. pass. is előfordul az ole- igének eggy. 
8. személyével határozatlan v. általános (,man') alanyra mutató alakul; de ez 
nem futurumot jelent (úgy mint a part. praes. act.', hanem azt, hogy a cselek
vést végre k e l l hajtani, pl. onunnettava adni kell (dandum est, man muss 

Iín(len7.-Szinnyoi: Pinn nyolvtan. 0 
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gebén). — E participium azonban közönségesebben egészen adjectívumszerü 
kiegészitöül áll a határozott alanyra mutató oU- ige mellett: hcin on Uitettava 
ö dicsérendő, dicséretre méltó (est laiidandus\ ovnt kiitett&vat laudandi 
sünt. ~ Szintigy használatos a participium praet. pass. is, pl. työ on tchty 
a munka meg van téve, ohmme vaUtut meg vagyunk választva, olivat myyrhjt 
el voltak adva. 

Jegyzet. Az ole- igével szerkesztett paitioipium praet. aot. költői nyel
ven előfordul eggy. essivus-alakban is, pl. ölen sanonuima (e helyett: okn 
sanomit). 

ÁTTEKINTÉSE 
az ole- (és lie-) segódigével szerkosztett igealakoknak: 

I. F u t u r u m . , , , , , , / : ; . - ' 
act. ind. E. 1. ölen (2. ölet, 3. on) antava, menevá. 

[T. 1. olemme (2. ölette, 8. óvat) antavat, menevcit.] 

II. P e r f e o t u m . 
aet. ind. E. 1. olcn (2. ölet, 8, on) antanut, mennyt. 

T. 1. olemme (2. ölette, 3. óvat) antaneet, menned. 
„ pot. E. 1. lienen (2. lienet, 8. Uenee) antanut, mennyt. 

T. 1. lienemme (2. Menetté, 3. Uenevát) antaneet, menneet. 
, cond. E. 1. olisin (2. olisit, 3. olisi) antanut, mennyt, , 

T. 1. olisimme (2. oUsitte, 3. olisivat) antaneet, menneet. 
pass. (impers.) ind. on amiettu, on menty. 

, • pot. Uenee annetiu, menty. * 
„ cond. olisi amiettu, menty. 

III. P l u s q u a m p e r f e o t u m . 
act. ind. E. 1. olin (2. olit, 3. oli) antanut, mennyt.'' "^ - - ^ - ' 

T. 1. olimme (2. olitte, 3, olivat) antaneet, menneet. 
pass. (impers.) ind. oU annettu, oli menty. 

Jegyzet. Az ole- (és lie-) igén kivül még a tulc- (jönni) ige is szolgál 
segédigéül, mégpedig a f u t u r u m , kifejezésébe, „ind. és cond. praesens-
alakjában a -maan, -macin vógö gerundiummal eggyíbeszerkesztve; pl. tulen \ 

^^moHOT^fogok mondani, tulee seisomaan fog állani; tuUsit huomaamaan ^^ 
fognál észrevenni. 

32. T a g a d ó i g e r a g o z á s . . i 
Tagadó és tiltó adverbium (,nem' és ,ne') helyett a finn 

nyelvnek tagadó és tiltó igéje van; a tagadónak (e-) ind. praesense, 1 
a tiltónak {iilü- v. elei-, cs. al. ül- v. el-) imperativusa és optati- I 
vusa van használatban. 

Az e- tagadó-ige ragozása (ind. praes.): j 
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Eggy. 1. en, 2. et, 3. ei. 
Több. 1. emme, 2. ette, 3. eimí. 
Az ííZa- V. eZa- tiltó ige ragozása 

Imperat. 
2. ciZá' [elei') 
3. -
1. cillccicmme {enmtimme) 
2. allcmitte) {ellca,d{tte) 
3, — 

E. 2. 
3. 

T. 1. 
2. 
3. 

: 

Optat. 
cillös (ellös) 
állcöön {elJcöön) 

— 
— 

(üJcüöt {elJcööt) 

Eggy. 

Több. 

A tagadó és a tiltó igével való alakok küvetkezöleg vaunak 
szerkesztve: 

1) Ind. praesens = a tagadó ige-j-a föige teljes íőiilakja 
zárt végszótaggal (amelyet az eggykor megvolt -h praesens-képzö 
tett zárttá). 

2), Potentialis és conditionalis == a tagadó ige -|- a főige po-
tent., ül. cond. ,jtö.alakja.,. 

3) Imperativus és optativtis = a tütó ige imperativusa, ill. 
optativusa-f-a föige optat. tőalak,ia, — kivéve az iaip. eggy. 2. 
személyét, amelyben a tiltó igét a föigéaek zárt vógszótagú teljes 
töve kiséri (ezt az eggykor megvolt -Zu-vá kopott opt. képző 
tette zárttá). 

4) Ind. praeteritum == a tagadó ige -f- a főigéből képzett par-
ticipinm praeteriti eggyes-, ill. többesszámi nominativusa. 

5) A szerkesztett igealakok tagadósításánál az ole-, lie-, tule-
segédige áll az 1—4. szerinti tagadósitott alakban. 

Eggy. 1. 
2. 
3. 

R a g o z á s i p é l d á k . 
Igető: anta- adni. 

A 0 t i V 11 m. 

en anna' (nem adok) 
et anna' (nem adsz) 
ei anna' (nem adi 

aosens. 
Több. 1. 

2 
3. 

P o t e n t i a l i s , 
Eggy. 1. en antane 

2. et antane 
3. ei antane 

Condit. Eggy. 1. en (2. et, 3. ei) anta 

Több. 1. 
2. 
3. 

isi; Több. 

emme anna' (nem adunk) 
ette anna' (nem adtok) 
eivcCt anna' (nem adoak) 

emme antane 
ette antane 
eivat antane 

1. emme (2. ette, 3. eivat) 
antaisi. 
5* 
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Imperat. Eggy. 2. ála anna' (ne adj) 
Több. 1. alkaamme antako (ne adjunk) 

2. alkád{tte) antako (ne adjatok) 
Optat. Eggy. 2. allös (3. alköön) antako 

Több. 3. Slkööt antako . ' 
Ind. praet. B. 1. en (2. et 8. eí) antanut 

T. 1. eHMííe (2. «iíe, 8. eivcit] antanect 
Perfeotum (Ind.) B. 1. en (stb.) oW antanut 

T. 1. emme (stb.) oZe' antaneet 
(Pot.) E. 1. e« Uene antanut, T. 1. emme liene antaneet, stb. 

(Gond.) E. 1. en olisi antanut. T. 1. emme olisi antaneet, stb. 
Plusquamperf. (Ind.) E. 1. en ollut antanut. T. emme olleet antaneet, stb. 

Futiu-um (Ind.) E. 1. en ole' antava, (T. 1. emme ole' aniavat), stb. 

P a s s i v u m i m p e r s o n a l e . .•.!;, 
Ind. praes. ei anneta' (nem adnak, man gibt niolit). , 
Potent. ei annettane; — Condit. ei annettaisi. 
Optat. alköön annettako. 
Ind. praet. ei annettu. 
Perfeotum. (Ind.) ei ole' annettu; — (Pot.) ei Henc anncUu; — 

(Cond.) ei olisi annettu. 
Plusquamperf. ei ollut annettu. < 

Igetö : luké- olvasni, ole- esse, pelJcaá- félni: 
(Aöt.) Ind. praes. E. 1. en lue' {ole', pelkáa'), T. 1. etmne lue stb. 

Potent. E. 1. en lukene (liene, pelanne), T. 1. emme lukcne stb. 
Optat. B. 3. alköön liikeko (olko, peldtkö) stb. 

(Pass.) Ind. praes. ei lueta' (qlla', pelcita'). • 
Pot. ei luettane (oltane v. lietane, pelattane). 

Optat. alköön luettako (oUako, peláttalcö). 

33. M o n d a t s z e r k e s z t ö s e g é d s z ó k (kötőszók, 
nyomatékosító partioulák). 

A) Különálló kötőszók: 
eli (rövidítéssel ü-va: Z.), GÜMca 

vagy, avagy • 
eW ha (a tagadó ige előtt: 

ell'en, ell'et, ell'ei stb.) 
ennenkuin mielőtt 
'etó hogy (dass), [úgy] hogy 
ja és 
jalilca mihelyt; habár, hacsak 
joko . . . taiMca vagy . . . vagy 

joW = éW {joll'en stb.) 
jos ha (wenn, lat. „sí") 
jotta hogy (dass), [úgy] hogy 
hosha minthogy 
Tcuin mint, mintsem, hogysem 
Icun minthogy,mivelhogy; amint, 

midőn, hogy (da, dass); ha 
(wenn) 

^h 

é<«, 
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IcuitenJcin mégis, [ei] Jcuitenlcaan 
mégsem 

kunnes mig, mire 
mulca ugyanis 
inutta de, hanem 
Miyós, myösMn szintén . . . is, 

oiiin myös úgy szintén 
niin [hát, tehát, akkor] (néni. 

„so, da") 
nimhdn mint, amint 
nimittain tudniillik (rövidítéssel 

írva: nim.^ 
iMöí ugyanis, tudniillik 
saatikJca (saati) hát még, nem 

hogy 

seM, és, meg; seM . . . ettcí (v. 
jotta) mind . . . mind, . . is 
. . . is 

seiitahden azért 
siis hát, tehát (alsó) 
silla mert (denn) 
taas meg (hingegen) 
tai (tahi), tailclm [tahÜcha) vagy, 

vagy pedig 
tolclco vájjon? 
tosin ugyan (zwar) 
vaan hanem 
vai vagy 
vaiMca noha, ámbár 
ymia és, meg. 

Bj Szóhoz simuló kötőszók és nyomatékosító particulák: 
-pa, -jjci (nyomatékosító) 
-ha (a tagadó-igéhez járulva) „is" 
-Jdn (-7a) „is" 
-fco, -M (kérdő) „-e?" 
-han, -han (nyomatékosító; néha: „hiszen") 
-s (nyomatékosító) 
-Icamtf -kdein {-ka-han, -ka-hcin) „csak . . . . is" (főleg 

tagadó mondatban; helyette gyakran csak a-/íaí*, -Mn-böl maradt 
'cín, 'ciot, a megelőző hangzóval összevonódva, pl. miUian, yhtcian, 
koskaan\ . 

-pa-han, -^jd-hdn 
-pas, -pcis {-pa-s, -pa-s) 
-kos, -kös (-kos, -kö-s) 
-ko-han, -kö-hdn. .. ..̂ - ; ; 

'«( 'gVvvf*^ 






