
5. HÉT: ÁPRILIS 23.

PARTICIPIUM PERFECTUM
– A befejezett melléknévi igenév képzője: -nut/-nyt.
– A képző az infinitivusi tőhöz kapcsolódik. Az egytövű igék esetében nem következik be

tővégi változás, míg a kéttövű igéknél a képző a mássalhangzós tőhöz kapcsolódva vagy
hasonul (3. tőtípus) vagy hasonít (4–6. tőtípus).

– A képzés során nem következik be fokváltakozás.

A participum perfectum képzése az egyes igecsoportokban:

(1) puhua ’beszél’ : puhu-nut
kysyä ’kérdez’ : kysy-nyt

(2) saada ’kap’ : saa-nut
syödä ’eszik’ : syö-nyt

(3) mennä ’megy’ : men-nyt
olla ’van’ : ol-nut > ollut
ajatella ’gondolkozik’ : ajatel-nut > ajatellut
purra ’harap’ : pur-nut > purrut
nousta ’felkel’ : nous-nut > noussut

(4) osata ’tud’ : osat-nut > osannut
pelätä ’fél’ : pelät-nyt > pelännyt

(5) valita ’választ’ : valit-nut > valinnut
(6) vanheta ’megöregszik’ : vanhet-hut > vanhennut

kyetä ’bír, tud, képes’ : kyet-nut > kyennyt

– A tietää ’tud’ és taitaa ’tud, ért vmihez’ igék alakjai: tiennyt ~ tietänyt, tainnut ~ taitanut.
– A participium perfectum elsősorban a tagadó és az összetett igealakok képzésében játszik

nagy szerepet.

– Ez az igenév felléphet jelzői szerepben is, ilyenkor egyeztetni kell a jelzett szóval. A
participium perfectum ragozási töve -nee-:

Nom. väsynyt rouva ’fáradt asszony’
Part. väsynyt-tä rouva-a
Gen. väsynee-n rouva-n
Pl. Nom. väsynee-t rouva-t

AZ IMPERFECTUM TAGADÓ ALAKJA

tagadó segédige
(ragozódik) + a főige participium

perfectum alakja
en sanonut
et sanonut
ei sanonut

emme sanoneet
ette sanoneet
eivät sanoneet



Néhány ige tagadó imperfectuma:
puhu-a osata-a tul-la ol-la pelät-ä
’beszél’ ’tud’ ’jön’ ’van’ ’fél’
en puhu-nut en osannut en tullut en ollut en pelännyt
et puhu-nut et osannut et tullut et ollut et pelännyt
ei puhu-nut ei osannut ei tullut ei ollut ei pelännyt
emme puhu-neet emme osanneet emme tulleet emme olleet emme pelänneet
ette puhu-neet ette osanneet ette tulleet ette olleet ette pelänneet
eivät puhu-neet eivät osanneet eivät tulleet eivät olleet eivät pelänneet

PERFECTUM
A perfectum (összetett múlt, befejezett múlt) összetett igealak, amely a segédige ragozott
jelen idejű formájából és a főige ragozatlan befejezett melléknévi igenévi (participium
perfectum) alakjából áll:

SEGÉDIGE
(olla)

ragozódik
–

FŐIGE
participium perfectuma

nem ragozódik

olen sano-nut
olemme sano-neet

– A participium perfectum képzését lásd fentebb!
– A főige egyes és többes számú alakja kongruál a segédigével: olen puhu-nut ’beszéltem’ –

olemme puhu-neet ’beszéltünk’.

– A magázás és a tegezés viszonya (értelmi egyeztetés):
olette sano-nut   ’ön mondta’
olette sano-neet  ’ti mondtátok/önök mondták’.

– Kérdés – válasz:
Oletko sanonut...? Mondtad-e...?
Olen. / En ole. Igen. / Nem.

Néhány ige perfectum alakja:

puhu-a tul-la pelat-a
’beszél’ ’jön’ ’játszik’

minä olen puhunut olen tullut olen pelannut
sinä olet puhunut olet tullut olet pelannut
hän on puhunut on tullut on pelannut
me olemme puhuneet olemme tulleet olemme pelanneet
te olette puhuneet olette tulleet olette pelanneet
he ovat puhuneet ovat tulleet ovat pelanneet



A PERFECTUM TAGADÓ ALAKJA

A létige tagadó pres. alakja
(ragozódik) + A főige part. perf. alakja

(nem ragozódik)
en ole sanonut

emme ole sanoneet

puhu-a tul-la pelat-a
’beszél’ ’jön’ ’játszik’

minä en ole puhunut en ole tullut en ole pelannut
sinä et ole puhunut et ole tullut et ole pelannut
hän ei ole puhunut ei ole tullut ei ole pelannut
me emme ole puhuneet emme ole tulleet emme ole pelanneet
te ette ole puhuneet ette ole tulleet ette ole pelanneet
he eivät ole puhuneet eivät ole tullet eivät ole pelanneet

A LÉTIGE ÁLLÍTÓ ÉS TAGADÓ ALAKJAI:

Presens
állító tagadó

Sg. 1. olen en ole
Sg. 2. olet et ole
Sg. 3. on ei ole
Pl. 1. olemme emme ole
Pl. 2. olette ette ole
Pl. 3. ovat eivät ole

Imperfectum Perfectum
állító tagadó állító tagadó

Sg. 1. olin en ollut olen ollut en ole ollut
Sg. 2. olit et ollut olet ollut et ole ollut
Sg. 3. oli ei ollut on ollut ei ole ollut
Pl. 1. olimme emme olleet olemme olleet emme ole olleet
Pl. 2. olitte ette olleet olette olleet ette ole olleet
Pl. 3. olivat eivät olleet ovat olleet eivät ole olleet


