
4. HÉT: ÁPRILIS 16.

IMPERFECTUM
Az imperfectum (egyszerű múlt, folyamatos múlt) igealakjának felépítése hasonlít a magyar
múlt időhöz:

TŐ – IDŐJEL – RAG

sano i n
Az -i- időjel kapcsolódási szabályai sok esetben gondot okoznak (hasonlóan a névszók többes
számú függő eseteiben fellépő -i- többesjelhez).

A kapcsolódási szabályok:

Infinitivus tő Impf. Sg. 3.

1. A tővégi -o, -ö, -u, -y nem változik meg:
sanoa ’mond’
säilöä ’tartósít’
puhua ’beszél’
kysyä ’kérdez’

sano-
säilö-
puhu-
kysy-

sano-i
säilö-i
puhu-i
kysy-i

2. A tővégi -i, -e, -ä kiesik:
etsiä ’keres’
olla ’van’
elää ’él’

etsi-
ole-
elä-

ets-i
ol-i
el-i

3. Az -a általában kiesik:
muistaa ’emlékszik’
ostaa ’vásárol’
rakastaa ’szeret’
matkustaa ’utazik’

muista-
osta-
rakasta-
matkusta-

muist-i
ost-i
rakast-i
matkusti-

Kivétel: a kéttagú szavakban, ha az első szótagban is a van,
a tővégi -a o-ra változik:

maksaa ’fizet’
antaa ’ad’

maksa-
anta-

makso-i
anto-i

4. A tővégi hosszú magánhangzó megrövidül:
saada ’kap’
jäädä ’marad’

saa-
jää-

sa-i
jä-i

5. A diftongus első eleme kiesik:
viedä ’visz’
juoda ’iszik’
syödä ’eszik’

vie-
juo-
syö-

ve-i
jo-i
sö-i

Különleges eset: käydä ’jár’ käy- käv-i



Az egyes igecsoportok imperfectuma:

puhu-a otta-a saa-da men-nä ajatel-la
’beszél’ ’vesz, fog’ ’kap’ ’megy’ ’gondolkozik’

minä puhu-i-n ot-i-n sa-i-n men-i-n ajattel-i-n
sinä puhu-i-t ot-i-t sa-i-t men-i-t ajattel-i-t
hän puhu-i ott-i sa-i men-i ajattel-i
me puhu-i-mme ot-i-mme sa-i-mme men-i-mme ajattel-i-mme
te puhu-i-tte ot-i-tte sa-i-tte men-i-tte ajattel-i-tte
he puhu-i-vat ott-i-vat sa-i-vat men-i-vät ajattel-i-vat

1. típus
nincs fokvált.

1. típus
van fokvált.

2. típus
nincs fokvált.

3. típus
nincs fokvált.

3. típus
fordított fokvált.

pelat-a pelät-ä valit-a vanhet-a paet-a
’játszik’ ’fél’ ’választ’ ’megöregszik’ ’(el)menekül’

minä pelasi-n 1 pelkäsi-n valits-i-n vanhen-i-n paken-i-n
sinä pelasi-t pelkäsi-t valits-i-t vanhen-i-t paken-i-t
hän pelasi pelkäsi valits-i vanhen-i paken-i
me pelasi-mme pelkäsi-mme valits-i-mme vanhen-i-mme paken-i-mme
te pelasi-tte pelkäsi-tte valits-i-tte vanhen-i-tte paken-i-tte
he pelasi-vat pelkäsi-vät valits-i-vat vanhen-i-vat paken-i-vat

4. típus
nincs fokvált.

4. típus
ford. fokvált.

5. típus
nincs fokvált.

6. típus
nincs fokvált.

6. típus
fordított fokvált.

– Az imperfectumban a fokváltakozási törvények ugyanúgy jelentkeznek, mint a praesensben:

ottaa ’vesz, fog’ – otin, otit, otti, otimme, otitte, ottivat;
ajatella
’gondolkozik’

– ajattelin, ajattelit, ajatteli, ajattelimme,
ajattelitte, ajattelivat.

– A Sg. 3.-hoz nem járul igei személyrag: puhua ’beszél’ : puhu-i-n, puhu-i-t, puhu-i.

– Az imperfectumban gyakori a korábban már említett ti > si változás, a tővégi -t és az -i-
időjel találkozása miatt:

tietä-ä ’tud’ > tiet-i > tiesi
ymmärtä-ä ’ért’ > ymmärt-i > ymmärsi
ojenta-a ’nyújt’ > ojent-i > ojensi
vastat-a ’válaszol’ > vastat-i > vastasi
herät-ä ’ébred’ > herät-i > heräsi

                                               
1 Ez nyelvtörténeti síkon magyarázható (ti > si változás): pelat-i > pelasi.


