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A nemek hiánya a magyarban és a finnben

MATICSÁK SÁNDOR

Az utóbbi időben Finnországban több olyan tanulmány látott napvilágot, amely
a nyelv és a nemek közötti összefüggést vizsgálja, s azt a kényes kérdést boncolgat-
ja, vajon tényleg a férfiak (a hímnem) felsőbbrendűségét tükrözi-e a nyelv.

1988-ban jelent meg Lea Laitinen szerkesztésében az Isosuinen nainen című

kötet, amelyben húsz tanulmányt tartalmaz, többek között Pirkko Nuolijärvi, Aila
Mielikäinen, Auli Hakulinen, Paula Sajavaara tollából. A kötet egyik legtöbb fi-
gyelmet érdemlő cikke Mari Siiroinené, aki a Nykysuomen sanakirja nőképét vizs-
gálja, s arra a meggyőződésre jut, hogy a szótár a hímsovinizmus ékes példája. Ezt
olyan, a szótárból vett  példákkal támasztja alá, mint vaikutusvaltainen teollisuus-
mies, määrätietoinen nuorukainen, juhlallinen mahtipontinen herra; pehmeä, hil-
jainen tyttö, ujo mallaistyttö, nöyrinen vaimo stb.).

Egy évtizeddel később, mintegy válaszképpen a Tietolipas 154. köteteként je-
lent meg a Tuppisuinen mies című tanulmánygyűjtemény (szerk. Vesa Heikkinen,
Harri Mantila, Markku Varis), amely a férfiak nyelvi és társadalmi státusát vizsgál-
ja. Harri Mantila a Perussanakirja férfiképét veszi górcső alá (Jätkät ja jässikät,
don juanit ja gentlemannit), s arra a következtetésre jut, hogy a Perussanakirja ne-
gatív s egyben konzervatív képet fest a férfiakról és a nőkről egyaránt. A régi be-
idegződések, sematikus képek tovább élnek: „Miehen on lunastettava sosiaalinen
sukupuolensa hankkimalla kunnon työ, ja olemalla kaikin puolin yhteiskunnallises-
ti hyväksytty, ettei hän vain olisi heittiö, ketale, renttu, roikale… Naisella puoles-
taan näyttää olevan yhä vain se yksi vaatimus eli säilyttää siveytensä…. Perussana-
kirja ei nähdäkseni voi ainakaan sovinismista syyttää, pikemminkin misantropias-
ta.” Mantila megállapítása szerint a pozitív jelentésű szavak nagy része jövevény-
szó (pl. herra, gentlemanni, daami ja lady), s ugyancsak idegen elemeket használ-
nak a szexualitás kifejezésére (pl. macho). Tanulmányát eléggé csüggetegen fejezi
be: „Jos perussanakirjan mieskuvan (ja vähän naiskuvankin) voi vähääkään ajatella
heijastelevan yleisemminkin suomalaisten arvotuksia ja näkemyksiä, on suomalais-
ten elämä ollut pelkää harmaata seksikielteistä angstia. Ahistaa.”

Ugyanebben a kötetben jelent meg Antero Niemikorpi tanulmánya (Suurifrek-
venssinen mies), amelyben a szerző egyrészt a mies és nainen szavak előfordulását
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elemzi előtagként és utótagként, másrészt pedig a férfiakat és nőket megnevező
szavak gyakorisági mutatóit vizsgálja. A kötet harmadik nyelvészeti tanulmánya
Juha Leskinené, aki a magyar–finn szótárban előforduló, férfiakkal és nőkkel kap-
csolatos kifejezéseket, szólásokat elemzi.

A nemek körüli nyelvészeti bonyodalmak a nyelv szerkezete és a nyelv
használata szintjén egyaránt jelentkezhetnek. Nézzünk meg ezek közül néhányat!

1) A hímnem és nőnem nyelvi tükröződése. Azokban a nyelvekben, amelyek is-
merik a nyelvtani nemeket, a hímnem általában jelöleltlen, s a nőnem jelölt kategó-
ria (ilyen pl. a német Lehrer/in, Student/in). (Karlsson szóhasználatával a hímnem
olyan, mint az indicativus, a presens vagy az egyes szám 3. személy.) Ugyanez jel-
lemzi a nemeket nem ismerő nyelveket is, vö. m. tanár/nő, doktor/nő; fi. tanssi-
ja/tar, ystävä/tär), azaz ténynek tekinthető, hogy a hímnemű alakból jött létre a nő-
nemű forma.

2) A férfidominancia a névhasználatban. A magyarban – a finnek számára sok-
szor érthetetlen módon – a nő férjhez menetele (!) után „elveszti a nevét”, Kovács
Ilonából Nagy Péterné lesz. A finnben egy kicsit jobb a helyzet, „csak” a vezeték-
nevét veszti el, de a keresztneve legalább megmarad…

3) Mostanában a finn feministák számára komoly problémát jelentenek az ún.
„általános-hímnemű” (geneeris-maskuliininen) kifejezések (azaz a -mies, -herra
végű szavak). Mivel sokáig a férfiak uralták a munkaerőpiacot, számos olyan fog-
lalkozásnév van, amelynek utótagja a -mies, s csak ezek közül csak nagyon kevés
állítható oppozícióba a   -nainen utótaggal. A Kielikello hasábjain Ulla Tiililä
fejtette ki ezzel kapcsolatos nézeteit 1994-ben. Kiindulópontja az az EU-határozat,
miszerint a tagországoknak a férfiak és nők közötti egyenjogúságot elősegítő
nyelvhasználatot kell támogatni. Megállapítja, hogy „kielellistä seksismiä
karsittaessa suomen kieli näyttää pääsevän vähemmällä kuin moni muu Euroopan
kieli” (habár a finnben nincsenek nyelvtani nemek…). Csak a -mies utótaggal áll:
esimies, kalamies, kielimies, koulumies, lakimies, lautamies, löylymies, merimies,
muuttomies, nimismies, puhemies, rahamies, saunamies stb. Elképzelhető
oppozíció a liikemies – liikenainen, tiedemies – tiedenainen, virkamies – virkanai-
nen. Ezek a foglalkozásnevek az idők folyamán neutralizálódtak, ma már nem
feltétlenül (illetve egyáltalán nem) jelentenek férfit, ennek ékes példája a finn
parlament elnöknője/női elnöke, aki továbbra is puhemies, s nem *puhemiesnainen
vagy éppenséggel *puhenainen.
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Tiililä cikkéből kiderül ugyanakkor, hogy a vélemények a puhemies, esimies
típusú szavakról megoszlanak: egyesek ezeket semlegesnek tartják (azaz nőkre is
lehet vonatkoztatni őket), míg mások szemében ezek a nyelvi szexizmus ékes
példái (habár a kotiäiti sem lehet férfi…). Megoldást kínálhat Osmo Ikola 1990-
ben kifejtett véleménye: „Ainakin toistaiseksi meidän on pakko hyväksyä se
tosiasia, että monet mies-loppuiset yhdyssanat voivat tarkoittaa yhtä hyvin naista
kuin miestäkin… Hiljalleen voidaan mies-loppuisia sanoja vähentää. Kehitys ete-
nee omalla painollaan tähän suuntaan. Ei ole mitään syytä vastustaa tätä kehitystä.”
Tiililä és Engelberg hoz példákat is az ilyen irányú fejlődésre: varamies >
varajäsen, tullimies > tullivirkailija, vartiomies > vartija, poliisimies > poliisi,
sähkömies > sähköasentaja, postimies > postinkantaja. Ugyanakkor – legalábbis
egyelőre – az esimies és a puhemies továbbra is megmarad, habár (ahogy Riitta
Eronen írja) „-mies on tässä tehtävässään kalvennut pelkäksi tekijää osoittavaksi
johtimeksi”…

Ugyancsak kritika érheti a feminista nyelvszemlélet oldaláról a Perussanakirja
olyan szavait, mint pl. miesluku, miesmuistiin, miespolvi. Nincs viszont *miesihmi-
nen (de van naisihminen),nincs *miesjärjestö,*mieskauneus, -kulttuuri,-kuva,
*miesliike, *miesmaailma, *miesministeri, *miespiispa, *miessankari, *miesseik-
kailu, *miesurheilu, s ezt az „oda-vissza játékot” még hosszan folytathatnák…

4) Ugyancsak neutralizálódtak az olyan típusú kifejezések, mint pl. esi-isät,
isänmaa, lumiukko, ukkoetana, veljenmalja, ihmisveli, virkaveli, miesluku, mies-
muisti. Ugyanakkor (Karlsson szerint a nemzedékeken való átörökítés, egyfajta
termékenységkultusz jegyében) „nőneműek” az äidinkieli, tytäryhdistys típusú
szavak (~ anyanyelv, leánynyelv, leányvállalat; ném. die Erde, or. zemlja).

5) A nyelvhasználat, a stílusérték szintjén is támadhatnak problémák. Karlsson
példaanyaga szerint számos esetben pozitív stílusértékű a hímnemet jelölő szó, míg
negatív a nőnemű alak, pl. miekkonen/naikkonen, sankari/naissankari, vanhapoi-
ka/vanhapiika, jalkamies/jalkavaimo. S talán a nőkre több negatív szó is létezik (a
magyarban is), pl. muija, akka, ämmä, naikkonen, äijä (↔ ukko), s míg a herra a
hímnemű pozitív kategóriát jelöli, a nőnemben nincs ilyen. Érdekes a szemnatikai
mezők megoszlása is: a mies ’férfi, férj’ oppozíciója lehet a nainen, vaimo, rouva,
neitonen és neiti egyaránt.

6) A feministák egyik támadási pontja a szótárak felépítése, azaz a nyelvhaszná-
lat. Korábban már szóltam a Nykysuomen sanakirja és a Perussanakirja „nőképé-
ről”. Véleményem szerint a szótárszerkesztők nem dughatják a homokba a fejüket,
nem lehet nem tudomást venniük a nyelvi jelenségekről. Azért, hogy például a
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finnben túl sok a férfiakkal kapcsolatos kifejezés (Karlsson „megmérte” a NS szó-
cikkeit: a mies, poika és veli együttesen 129 hasábcentiméter tesz ki, míg a nainen,
tyttö és sisar csak 40-et), nem a szótárszerkesztők a „hibásak”, hanem a nyelv ma-
ga…

Cikkemben – részben Niemikorpi módszerét követve – először a finn és a ma-
gyar gyakorisági szótárak adatait vetem össze, majd a férfi–nő oppozíció nyelvi,
kifejezésbeli oldalaiból villantok fel néhány példát. Szeretném hangsúlyozni, hogy
ehelyütt (sem) kívánok állást foglalni a feminizmus kontra hímsovinizmus terjen-
gős (s általam feleslegesnek, ill. mesterségesen szítottnak tartott) vitájában, hanem
pusztán a nyelvtani nemek hiányából adódó nyelvi jelenségek közül vázolok fel né-
hányat – pusztán nyelvészeti, s nem pszichológiai, szociológiai, társadalomlélek-
tani stb. szempontból.

I. Gyakorisági mutatók
Vizsgáljuk meg először bizonyos, férfiakat és nőket, fiúkat és lányokat jelentő

szavak előfordulását a (műfaja miatt rendkívül objektívnek tekinthető) finn
gyakorisági szótárban. (A szótár korpuszában a szépirodalom mellett a tudományos
szövegek és a sajtónyelv egyaránt képviselteti magát, a szerkesztők összesen
13 775 címszót vettek fel a szótárba, legalább két előfordulással.)

A férfi és a nő a finn gyakorisági szótárban:

helyezés darab férfi nő
71 mies 514 +

135 poika 331 +
163 nainen 291 +
219 herra 232 +
236 isä 217 +
263 äiti 199 +
361 tyttö 154 +
954 rouva 61 +

1138 tytär 50 +
1174 vaimo 48 +
1288 emäntä 43 +
1333 poikanen 41 +
1752 puoliso 29 +
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1982 neiti 25 +
2449 nuorukainen 19 +
2672 täti 17 +
3282 ukko 13 +
3495 naispuolinen 12 +
3495 kaveri 12 +
3740 pappa 11 +
3740 mieshenkilö 11 +
4005 miespuolinen 10 +
4315 vaari 9 +
4315 setä 9 +
4701 mummo 8 +
5204 eukko 7 +
5204 pikkupoika 7 +
5842 muija 6 +
5842 muori 6 +
6684 naisihminen 5 +
6684 akka 5 +
6684 aviomies 5 +
7844 naishenkilö 4 +
7844 pikkutyttö 4 +
7844 neitonen 4 +
7844 tyttönen 4 +
7844 äijä 4 ?
9466 tyttölapsi 3 +
9466 nulikka 3 +

11536 aviovaimo 2 +
11536 neito 2 +
11536 miesväki 2 +

Ha megvizsgáljuk a különböző szintű férfi – nő oppozíciókat, a következő képet
kapjuk (zárójelben az előfordulások száma, a +/– jel az oppozíció „nyertesére”
utal):

+ mies (514) ↔ nainen (291) –
+ herra (232) ↔ rouva (61) –
+ mies (514) ↔ vaimo (48) –
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+ aviomies (5) ↔ aviovaimo (2) –
+ isä (217) ↔ äiti (199) +
+ mieshenkilö (11) ↔ naishenkilö (4) –
– miespuolinen (10) ↔ naispuolinen (12) –
+ poika (331) ↔ tyttö (154), tytär (50) –
+ poikanen (41) ↔ tyttönen (4) –
+ pikkupoika (7) ↔ pikkutyttö (4) –
– setä (9) ↔ täti (17) +
+ ukko (13) ↔ akka (5) –

A vizsgált 12 oppozícióból a gyakorisági mutatók alapján 10 alkalommal a hím-
nemet jelölő kifejezés tekinthető gyakoribbnak.

Nézzük meg a magyar gyakorisági szótár hasonló mutatóit! (A szerkesztők
3410 szócikket vettek fel, legalább 10 előfordulással.)

A férfi és a nő a magyar gyakorisági szótárban:

helyezés darab férfi nő
73 úr 748 +
82 lány 714 +
93 asszony 587 +

101 férfi 555 +
109 fiú 550 +
131 apa 494 +
116 anya 485 +
152 nő 435 +
200 fia 277 +
204 feleség 270 +
380 férj 173 +
417 néni 162 +
297 bácsi 124 +
575 öregasszony 120 +
703 mama 113 +
680 kislány 101 +
747 atya 82 +

1909 papa 75 +
819 fiatalember 72 +
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909 hölgy 67 +
1321 nővér 58 +
1102 bátya 56 +
1214 kisfiú 52 +
1257 fiatalasszony 47 +
1453 kisasszony 44 +
1390 leány 42 +
1507 nagyapa 41 +
1286 édesanya 40 +
1364 öcs 40 +
1891 legény 35 +
1832 öregember 33 +
2486 nagyanya 31 +
2085 menyasszony 29 +
2431 vőlegény 27 +
1884 fickó 25 +
2160 kisfia 25 +
3202 férfiú 21 +
3389 édesapa 18 +
3240 anyós 15 +
3168 húg 15 +
2905 úriember 15 +
3326 após 13 +

A magyar gyakorisági szótár oppozíciói a következő képet mutatják:

+ férfi (555), férfiú (21) ↔ nő (435) –
– férj (173) ↔ feleség (270) +
+ úr (748) ↔ asszony (587), hölgy (67) –
+ apa (494) ↔ anya (485) –
– papa (75) ↔ mama (113) +
– édesapa (18) ↔ édesanya (40) +
+ fiú (550), fia (277) ↔ lány (714), leány (42) –
– kisfiú (52), kisfia (25) ↔ kislány (101) +
+ fiatalember (72) ↔ fiatalasszony (47) –
– bácsi (124) ↔ néni (162) +
– öregember (33) ↔ öregasszony (120) +
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+ nagyapa (41) ↔ nagyanya (31) –
– vőlegény (27) ↔ menyasszony (29) +
– após (13) ↔ anyós (15) +
– bátya (56) ↔ nővér (58) +
+ öcs (40) ↔ húg (15) –

A vizsgált oppozíciók gyökeresen más képet adnak, mint a finnben, ugyanis a
magyarban a 16 oppozícióból kilencszer a nőt jelölő szó a gyakoribb.

Vessük össze a listák első húsz elemét!

1 mies 1 úr
2 poika 2 lány
3 nainen 3 asszony
4 herra 4 férfi
5 isä 5 fiú
6 äiti 6 apa
7 tyttö 7 anya
8 rouva 8 nő
9 tytär 9 fia

10 vaimo 10 feleség
11 emäntä 11 férj
12 poikanen 12 néni
13 neiti 13 bácsi
14 nuorukainen 14 öregasszony
15 täti 15 mama
16 ukko 16 kislány
17 naispuolinen 17 atya
18 kaveri 18 papa
19 pappa 19 fiatalember
20 mieshenkilö 20 hölgy

A húszas listán mindkét nyelvben 10 férfit és 10 nőt jelölő szó kapott helyet.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a finnben az első öt között négy „hímnemű” szó
szerepel. (Bár a herra és az isä, ill. a magyarban az úr és az atya vallási tartalma
miatt is foglal el ilyen előkelő helyezést.)
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II. Összetételek és képzett szavak

1. A finn -tAr képző
Mila Engelberg vizsgálatai szerint a nemekhez kötött foglalkozásnevek körében

az elmúlt évtizedekben a nőnemet jelölő képzők száma radikálisan visszaesett
(1950: 63%, 1970: 17%). A legnagyobb visszaesés a -tAr képző esetében követ-
kezett be: míg 1950-ben az Ammattihakemisto 77 foglalkozásnevében szerepelt e
képző (pl. opettajatar, yksityiskeittäjätär, työnjohtajatar, laulajatar. tanssitaitei-
lijatar ), addig 1970-ben és 1990-ben mindössze egy-egy ízben fordult elő (mieli-
sairaanhoitajatar és myyjätär). A visszaesés oka az lehet, hogy e képző erősen
„nemekhez kötött”, lényege az oppozícióban ragadható meg (pl. opettaja/tar), azaz
’a nem-férfi = nem a norma’ defínicóval lehet illetni. E képző leginkább a művé-
szeti területen őrződött meg: pl. laulajatar, näyttelijätär, tanssijatar. Tanulságos a
finn szóvégmutató szótár és Papp István-féle szótár lapozgatása is. A Käänteissana-
kirjában közel 150, ill. a finn–magyar szótár több mint félszáz adata közül ma már
csak néhány számít élő, köznyelvi alaknak, a többi elavultnak, régiesnek
tekinthető. (Nem szerepel például a finn–magyar szótárban: kehrääjätär,
kertojatar, kilpailijatar, koitar, kostajatar,  lausujatar, lukijatar, lumoojatar,
markiisitar, mestaritar, onnetar, paimenetar, perijätär, ratsastajatar, sulttanitar,
surutar, suvetar, tekijätär, uijatar stb.)

1.1. Finn -tAr képző ~ magyar -nő utótag: hallitsijatar ~ uralkodónő, haltia-
tar/haltijatar ~ tulajdonosnő, úrnő, uralkodónő, herttuatar ~ hercegnő, johtajatar
~ vezetőnő, igazgatónő, jumalatar ~ istennő, kaunotar ~ szépség, szép nő, kreivitär
~ grófnő, kuningatar ~ királynő, laulajatar ~ énekesnő, näyttelijätär ~ színésznő,
orjatar ~  rabszolganő, papitar ~ papnő, paronitar ~ bárónő,  rakastajatar ~ szere-
tő, kedves (nő), ruhtinatar ~  fejedelemnő, sankaritar ~ hősnő, seikkailijatar ~ ka-
landornő, tanssijatar ~ táncosnő, viettelijätär ~ csábító (nő), ystävätär ~ barátnő.
Ezeknek a szavaknak egy része titulus (pl. kuningatar, kreivitär, herttuatar, paro-
nitar, ruhtinatar), másik csoportja a korábban már említett művészeti ágakba sorol-
ható (laulajatar, näyttelijätär tanssijatar), s sajátos csoportot alkotnak a ’szerető,
csábító’ jelentésű szavak (rakastajatar, seikkailijatar, viettelijätär).

A Papp-szótárban szereplő szavak közül a következők tekinthetők többé-kevés-
bé régiesnek: hiihtäjätär  ~ sízőnő, hoitajatar  ~ ápolónő, keittäjätär ~ szakácsnő,
kirjailijatar ~ írónő, konekirjoittajatar ~ gépírónő, kotiopettajatar ~ nevelőnő, ku-
tojatar ~ kötőnő, lastentarhanopettajatar ~ óvónő, maalaajatar ~ festőnő, myyjätär
~ elárusítónő, omistajatar ~ tulajdonosnő, ompelijatar ~ varrónő, opettajatar ~
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tanítónő, tanárnő, pesijätär ~ mosónő, runoilijatar ~ költőnő,  siivoojatar ~ takarí-
tónő, suometar ~ finn nő, taiteilijatar ~ művésznő, tarjoilijatar ~ pincérnő, toveri-
tar ~ elvtársnő, tsaaritar ~ cárnő.

1.2. Finn -tAr képző ~ magyar -né utótag. Néhány esetben a -tAr képzős alak-
nak a magyarban a -né képző is megfelelhet, pl. paronitar ~ báróné, ruhtinatar ~
fejedelemné,  kuningatar ~ királyné, piispatar ~ püspökné.

1.3. Finn -tAr képző ~ magyar ’nő’ jelentésű egyéb szó: kaunotar ~ szépség,
palvelijatar ~ szolgálólány, cselédlány, rakastajatar ~ szerető, ruhtinatar ~ fejede-
lemasszony, runotar ~ múzsa, sulotar ~ bájos hölgy, valtiatar ~ szerető.

1.4. Finn -tAr képző ~ magyar mitológiai alak: aallotar ~ hableány, vízitün-
dér, hallatar ~ (éjjeli) fagy szelleme, hengetär ~ (védő)szellem, kostotar ~ a bosszú
démona, fúria, luonnotar ~ a természet leánya, nimfa, raivotar ~ fúria, sulotar ~
grácia, syöjätär ~ fúria, boszorkány, unetar ~ az álom tündére.

1.5. Finn -tAr képző ~ magyar népnév. A finn szóvégmutató szótár számos
olyan -tAr képzőjű népnevet is felsorol, amelyet magyarra csak a körülírással (pl.
’görög (nő)’) lehet lefordítani: kreikatar ~ görög (nő), latviatar ~ lett (nő),
norjatar ~ norvég (nő), pariisitar ~ párizsi (nő), puolatar ~ lengyel (nő), ranskatar
~ francia (nő), roomatar ~ római (nő), ruotsitar ~ svéd (nő), sveitsitär ~ svájci
(nő), tanskatar ~ dán (nő), turkitar ~ török (nő), unkaritar ~ magyar (nő), virotar ~
észt (nő).

2. Nainen (és mies) elő- és utótagként

2.1. A nainen előtagként. Engelberg korábban említett statisztikái szerint a
nais- előtag szerepe is gyökeresen megváltozott: míg 1950-ben még sok ilyen típu-
sú foglalkozásnevet regisztrálhattunk (pl. naisvahtimestari, -puutarhuri, -konstaa-
peli), addig 1990-ben már csak a naistarkastaja szerepelt az Ammattihakemistó-
ban.

Papp István szótárában számos nais- előtagú név szerepel, ezek manapság már
ritkának vagy nagyon ritkának tekinthetők, ill. egyáltalán nem használatosak: nais-
hiihtäjä  ~ sízőnő, naisjournalisti ~ újságírónő, naiskirjailija  ~ írónő, naiskontto-
risti, naisvirkailija ~ hivatalnoknő, naiskutoja ~ szövőnő, naislääkäri  ~ orvosnő,
naismyyjä ~ elárusítónő, naispappi ~ papnő, naispoliisi ~ rendőrnő, naissairaan-
hoitaja ~ ápolónő, naistohtori  ~ doktornő, naistoveri ~ elvtársnő, naistyöläinen  ~
munkásnő, naisvanki, naisorja  ~ rabnő, naisvoimistelija  ~ tornásznő.
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2.2. A nainen utótagként. Utótagként a -nainen soha nem volt gyakori foglal-
kozásnév-alkotó elem (1950: hollanterin apunainen, seuranainen; 1990: etunainen
(kehräämössä), huoltonainen (= siivoja). A Nykysuomen sanakirja 18 -nainen végű
szót sorol fel, pl. liike-, sanomalehti-, virkanainen; etnikai és szociális jellegű meg-
nevezések: irtolais-, intiaani-, työläisnainen stb., a Perussanakirja szócikkeiben
pedig már csak hat ide tartozó szó bukkan fel, pl. tiede-, järjestö-, puuhanainen.

A finn–magyar szótárban fellelhető -nainen utótagú szavak: itkijänainen ~
siratóasszony, liikenainen ~ üzletasszony, mustalaisnainen ~ cigányasszony, talon-
poikaisnainen ~ parasztasszony, työläisnainen ~ munkásasszony, herrasnainen ~
úrnő, úrinő, delnő (!), seuranainen ~ társalkodónő, virkanainen ~ hivatalnoknő,
tisztviselőnő.

Ezzel szemben azonban rendkívül gyakori a mies mind elő-, mind utótagként.
Engelberg a foglalkozásnevek közül ezt tartja a legnépesebb csoportnak, pl. laki-
mies, asiamies, esimies, virkamies, apumies, etumies, huoltomies, työmies stb. Ezek
többszörös összetételekben is élnek, pl. asiamies: vakuutus-, kirja-, lastenhuolto-,
liikenne-, elinkeino-, kilpailu-, kuluttaja-, matkailu-, pörssiasiamies; esimies: auto-
hallin, kanslian, autokorjaamon, kaupunginpalvelijan, liikenne-, myymäläesimies;
huoltomies: lastenhuoltomies, diesel-, kone-, ilmailu-, piirihuoltomies; työmies:
konepaja-, puisto-, varastotyömies; virkamies: laivanvarustamon, museo-, rauta-
tie-, postivirkamies stb. Közülük a mai napig nagyon sok az asiamies, s nő a työ-
mies utótagú összetételek száma. Radikálisan csökkent 1950 óta az esimies-szel al-
kotott foglalkozásnevek aránya, ezeket inkább nemileg semleges kifejezésekkel (pl.
päällikkö, vastaava, johtaja) helyettesítik, s ugyanígy járnak el a virkamies eseté-
ben is, inkább a semleges virkailija használatos helyette.

A Papp István-féle szótárban előforduló -mies utótagú nevek megfelelői jól mu-
tatják, hogy a magyarban a „mies vs. nainen” probléma nem létezik: apumies ~ se-
gédmunkás, asiamies ~ ügynök, közvetítő, esimies ~ főnök, herrasmies ~ úriember,
jarrumies ~ fékező, kalamies ~ halász, kielimies ~ nyelvész, kyntömies ~ szántó,
szántogató, lakimies ~ jogász, lautamies ~ esküdt, liikemies ~ üzletember, löyly-
mies ~ gőzfürdőző, luottamusmies ~ bizalmi (férfi), mainosmies ~ reklámszakem-
ber, merimies ~ tengerész, merkkimies ~ nagy ember, kiválóság, muuttomies ~ köl-
töztető ember, nimismies ~ szolgabíró, poliisimies ~ rendőr, puhemies ~ (képviselő-
házi) elnök, rahamies ~ pénzember, saunamies ~ fürdőző ember, tiedemies ~ tudós,
tullimies ~ vámhivatalnok, työmies ~ munkás, valtiomies ~ államférfi, varamies ~
tartalék, helyettes, vartiomies ~ őr(szem), vihamies ~ ellenség, haragos, virkamies
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~ hivatalnok. Hiányzik a finn–magyar szótárból a koulumies, etumies, huoltomies
(de van huoltosisar), és – érthető módon – a machomies.

3. Emäntä
Az előbbi két kategóriával ellentétben az emäntä utótag Engelberg vizsgálatai

szerint 1950 óta mintegy tízszeresére duzzadt, az 1990-ben kiadott Ammattihake-
mistóban található, a nőkre utaló foglalkozásnevek 71%-a sorolható ide. A koráb-
ban is meglévő nevek (pl. apulais-, hotellin-, laivan-, lento-, täysihoitola, auto-,
bussi-, myymälä-, poliklinikkaemäntä) mellett az utóbbi időben olyan nevek is
megjelentek (elsősorban a csak nőkre jellemző foglalkozásokban), mint pl. messu-,
kongressi-, pr-, näyttely-, bingo-, terveyskeskusliikenne-, sauna-, hytti-, kerros-, ta-
varatalo-, konttori-, risteily-, studio-, arpajaisemäntä. Engelberg ezt a kategóriát a
következőkéépen jellemzi:  „emännät työskentelevät erityyppisillä aloilla, he
yleensä huolehtivat muiden ihmisten tarpeista… On vaikea kuvitella emäntää, jolla
ei ole ketään tai mitään, kelle tai mitä emännöidä.” Az emäntä utótag elterjedésé-
nek okát Engelberg a demokratizálódási folyamatokban látja, ma szinte bárki lehet
„emäntä”, ugyanúgy, ahogy az  angolban is gyakori a lady, de lord csak a főúr és
az isten lehet.

Ezzel párhuzamosan az isäntä utótagú foglalkozánevek száma is nőtt, a kirkon-,
vuokra-, poro- és majatalon isäntä mellett újabban adatolható a bingo-, karjatilan-,
laiva- és nuorisotalon isäntä is, de ez a növekedés korántsem olyan radikális, mint
az emäntä esetében, mert Engelberg adatai szerint az összes „hímnemű” foglalko-
zásnévnek így is csak 2 százalékát teszik ki.

A finn–magyar szótár nagyon kevés emäntä utótagú szót tartalmaz, a fentebb
felsoroltak közül csak egyet találtam (lentoemäntä). Ez teljeséggel érthető is, hi-
szen ezek a szavak az tóbbi évtizedek újításai közé tartoznak. A szótár ide sorolha-
tó elemei: kapakanemäntä ~ csaplárosné, kocsmárosné, lentoemäntä ~ utaskísérő
(nő), stewardess, vuokraemäntä ~ szobaasszony.

4. Tyttö, neiti, neito, sisar
Ebbe a csoportba a viszonylag ritkábban előforduló szavakat sorolhatjuk. A fog-

lalkozásnevek közül ide tartozik pl. -neiti: kamarineiti, seuraneiti, puhelinneiti, ta-
lousneiti; -sisar: huolto-, punaisenristin-, äitiys-, (sotilas)koti-, seurakunta-, slum-
mi-, terveyssisar; -tyttö: hissi-, juoksu-, konttori-, nauha-, palvelu-, asia-, messi-
tyttö stb.
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A finn–magyar szótárban a következő alakok fordulnak elő:  harjoittelija(tyttö)
~ tanulólány, ilotyttö ~ utcalány, keittiötyttö ~ konyhalány, konttorityttö ~ irodakis-
asszony, koulutyttö ~ diáklány, kummityttö ~ keresztlány, maalaistyttö ~ paraszt-
lány, palvelustyttö, piika(tyttö) ~ cselédlány, pikkutyttö ~ kislány, työläistyttö ~
munkáslány; kuninkaantytär ~ királykisasszony; herrasneiti ~ úrilány, ikäneito ~
vénkisasszony, morsiusneito ~ koszorúslány, morsiusneito ~ nyoszolyólány; ter-
veyssisar ~ gondozónő, védőnő.

5. Egyéb, nő jelentésű szavak: kotirouva ~ háziasszony, leskirouva ~ özvegy-
asszony; itkijävaimo ~ siratóasszony; kummitäti ~ komaasszony, kuningataräiti ~
anyakirályné; mustalaisakka ~ cigányasszony, povariakka ~ jósnő; tietäjäeukko ~
javasasszony, poppaeukko ~ javasasszony.

6. A finnben nincs nemre utalás, a magyar megfelelőjében van: hatuntekijä
~ kalaposnő, kätilö ~ szülésznő, bábaasszony, kerrossiivoja ~ szobaasszony, kirjoja
~ hímzőnő, kutoja ~ kötőnő, leikkausssalihoitaja ~ műtősnő, päiväapulainen, siivo-
ja ~ bejárónő, parittaja ~ kerítőnő, pukija ~ öltöztetőnő, pyykkäri ~ mosóasszony,
taitoratsastaja ~ műlovarnő, taloudenhoitaja ~ házvezetőnő.

Összefoglalásképpen:

-nő -asszony -lány -kisasszony -né
egyéb

(mitol. alak,
népnév)

-tar + + +
-nais/nainen- + +
-emäntä + + +
-tyttö +
-tytär (1) +
-neiti, -neito + +
-sisar (1) +
egyéb + + +
nincs nem + +
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