
1. hét: március 23.

1. BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁS

1.1. Birtokos személyragozás egy birtokos esetén

A finnben, a magyarhoz hasonlóan, a birtokviszonyt külön ragozással fejezik ki. A birto-
kos számát és személyét jelzi a birtokos névmás is, amely valójában a személyes névmás
genitivusi alakja. A birtokos személyragok és névmások a következők:

Sg. 1. -ni minun kirja-ni ’az én könyvem’
Sg. 2. -si sinun kirja-si ’a te könyved’
Sg. 3. -nsa/-nsä hänen kirja-nsa ’az ő könyve’
Pl.  1. -mme meidän kirja-mme ’a mi könyvünk’
Pl.  2. -nne teidän kirja-nne ’a ti könyvetek’
Pl.  3. -nsa/-nsä heidän kirja-nsa ’az ő könyvük’

– A 3. személyben kötelező kitenni a birtokos névmást, mert az egyes és többes harma-
dik személy ragja alakilag egybeesik, így a névmás az egyetlen megkülönböztető elem:
hänen kirjansa ’az ő könyve (Sg. 3.)’ és heidän kirjansa ’az ő könyvük (Pl. 3.)’.

– Az 1. és 2. személyű névmás elhagyható (főleg ha az alany számát és személyét tekint-
ve egybeesik a birtokossal): otan kirjani ’veszem a könyvemet’, myitte autonne ’elad-
tátok az autótokat’.

– A mondatbeli kongruencia néha problémát okozhat. Ha a 3. személyű alany egybeesik
a birtokossal, nem használunk névmást, ha viszont nem esik egybe, kötelező kitenni a
névmást: Pekka tapasi Kaisan ja äitinsä (= Pekan äiti) ’Pekka találkozott Kaisával és
a (saját) anyjával’ – Pekka tapasi Kaisan ja hänen äitinsä (= Kaisan äiti) ’Pekka talál-
kozott Kaisával és annak anyjával’.

– A beszélt nyelvben általánossá vált a mun (< minun) auto ’az autóm’, sun (< sinun)
polkupyörä ’a biciklid’, meidän katu ’az utcánk’, teidän kirja ’a könyvetek’ szerkezet.

– A birtokos személyragok előtt mindig erős fokot használunk: poika ’fiú’ : poikani, tyt-
tö ’lány’ : tyttönsä, katu ’utca’ : katumme (fordított fokváltakozás esetén: rakas
’drága, kedves’ : rakkaani, osoite ’cím’ : osoitteeni).

– A birtokos személyragos alakok töve a névszók genitivusi (2. szótári) alakjából nyer-
hető: ovi ’ajtó’ : ove-ni, käsi ’kéz’ : käte-si, huone ’szoba’ : huonee-nsa, ihminen
’ember’ : ihmise-mme, kysymys ’kérdés’ : kysymykse-nne, kirjallisuus ’irodalom’ :
kirjallisuute-nsa, sydän ’szív’ : sydäme-ni, tytär ’vkinek a lánya’ : tyttäre-ni, kultanen
’aranyos, drága’ : kultase-ni, mies ’férfi, férj’ : miehe-ni stb.

– Ha a birtok jelzőt kap, a jelzőt nem egyeztetjük a jelzett szóval: minun pieni poikani
’az én kis fiam’, hänen kolme ystäväänsä ’az ő három barátja’.


