
8. ÓRA: MÁJUS 14.

IMPERATIVUS PRESENS

Sg. 1. – Pl. 1. -kaamme/-käämme
Sg. 2. -Ø Pl. 2. -kaa/-kää
Sg. 3. -koon/-köön Pl. 3. -koot/-kööt

a) Imp. Sg. 2.
– az egyes szám második személy suffixuma: -Ø
– ez megegyezik az igetővel (gyakorlatilag egybeesik az ind. pres. tagadó alakjával):

sano-a > sano
puhu-a > puhu
saa-da > saa
syö-dä > syö
ol-la > ole
men-nä > mene
pelata > pelaa
valita > valitse
vanheta > vanhene

– a fokváltakozásos igék töve gyenge fokban áll:
opetta > opeta
anta > anna
lukea > lue

a gégezárhang megnyújtja az utána következő msh.-t: Lue tämä! ’Olvasd ezt!’ (kiejtése:
[luettämä]); ezt a nyúlást azonban a helyesírás nem jelöli

b) Imp. Pl. 2.

– a többes szám második személy suffixuma: -kaa/-kää
– mivel a toldalék nem zárja a szótagot, az ige erős fokban áll:

opetta > opetta-kaa
antaa > anta-kaa
luke > luke-kaa (!)

– a kéttövű igék Pl. 2. imperativusi alakját az infinitivusi (-V) tőből kell képezni:
ol-la > ol-kaa
men-nä > men-kää

  Sg. 2. – Pl. 2.:
tule – tul-kaa
mene – men-kää

– a -ta/-tä végű igék imperativusa:

Infinitivus Sg. 2. Pl. 2.
pelat-a pela-a pelat-kaa
herät-ä herä-ä herät-kaa
valit-a valits-e valit-kaa



Az egyes és többes szám második személyű imperativusok összefoglalása
a tőtípusok szerint:

Infinitivus Tő Imp. Sg. 2. Imp. Pl. 2.
1. típus: sano-a sano- sano sanokaa
    (fokváltakozás): anta-a anta- anna antakaa
2. típus: saa-da saa- saa saakaa
3. típus: ol-la ole- ole olkaa
4. típus: pelat-a pelaa- pelaa pelatkaa (!)
5. típus: tarvit-a tarvitse- tarvitse tarvitkaa
6. típus: vanhet-a vanhene- vanhene vanhetkaa

c) Imp. Sg. 3., Imp. Pl. 1., Imp. Pl. 3.
– az egyes szám harmadik személy suffixuma: -koon/-köön
– a többes szám első személy suffixuma: -kaamme/-käämme
– a többes szám harmadik személy suffixuma: -koot/-kööt

Ezeknek az alakoknak a képzése a Pl. 2. alapján történik:

Infinitivus: sanoa antaa olla pelata
Imp. Pl. 2. sano-kaa anta-kaa ol-kaa pelat-kaa
Imp. Sg. 3. sano-koon anta-koon ol-koon pelat-koon
Imp. Pl. 1. sano-kaamme anta-kaamme ol-kaamme pelat-kaamme
Imp. Pl. 3. sano-koot anta-koot ol-koot pelat-koot

d) Imp. Sg. 1.:
A finn nyelvben nem létezik egyes szám harmadik személyű imperativusi alak.

AZ IMPERATIVUS TAGADÓ ALAKJA (a tiltás)

Sg. 2. älä + igető
älä sano ’ne mondj’
älä anna ’ne adj’
älä ole ’ne légy’

Pl. 2. äl-kää + igető + -ko/-kö
älkää sanoko ’ne mondjatok’
älkää antako ’ne adjatok’
älkää menkö ’ne menjetek’

– A fokváltakozásos igék esetében az Sg. 2.-ben gyenge, a Pl. 2.-ben erős fok használatos.
– A többi alakban az älä segédige felveszi az adott alak szuffixumát: älköön (Sg. 3.),

älkäämme (Pl. 1.), älkööt (Pl. 3.).

puhu-a ’beszél’ anta-a ’ad’ ol-la ’van’
minä — — —
sinä älä puhu älä anna älä ole
hän älköön puhuko älköön antako älköön olko
me älkäämme puhuko älkäämme antako älkäämme olko
te älkää puhuko älkää antako älkää olko
he älkööt puhuko älkööt antako älkööt olko
– A tiltó mondat tárgya partitivusban áll: älä ota kirjaa ’ne vedd el a könyvet’!


