
2. hét: március 30.

1.2. A birtokos személyrag és az esetrag kapcsolata

A finnben a birtokos személyrag (Px) és a névszói esetrag (Cx) kapcsolata a magyarral ellenté-
tes sorrendű:

finn: TALO – SSA – NI tő – Cx – Px

magyar: HÁZ – AM – BAN tő – Px – Cx

– A Cx + Px szerkezetnek megvan a nyoma a magyarban: alattam, mellettem stb.

– Ha a toldalék (-n genitivusrag és -n birtoktöbbesítő elem) mássalhangzóra végződik, a
birtokos személyragok mássalhangzós kezdete miatt ez kiesik. Emiatt több alak egybeesik:

Sg. Nom. talo-ni
Sg. Gen. *talo-n-ni > talo-ni
Sg. Acc. *talo-n-ni > talo-ni
Pl.  Nom. *talo-n-ni > talo-ni
Pl.  Acc. *talo-n-ni > talo-ni

– Az öt alakot csak a szövegösszefüggés és a kongruencia alapján lehet megkülönböztetni:
missä kirjani on? (Sg. Nom.) ~ missä kirjani ovat? (Pl. Nom.)
’hol a könyvem?’ ’hol vannak a könyveim?’
mistä ostit tuon kirjasi? (Sg. Acc.) ~ mistä ostit nuo kirjasi? (Pl. Acc.)
’hol vetted azt a könyvedet?’ ’hol vetted azokat a könyveidet?’

– Az -a/-ä végű névszókban egybeesik az egyes partitivus és az egyes illativus is (a többes illa-
tivus más tőből képződik):

kirja ’könyv’ : Sg.Part. kirja-a-ni – Sg.Illat. *kirja-an-ni > kirjaani
kesä ’nyár’ : Sg.Part. kesä-ä-ni – Sg.Illat. *kesä-än-ni > kesääni

Egyéb végződéseket nem érint az egybeesés:
talo ’ház’ : Sg.Part. talo-a-ni – Sg.Illat. talo-o-ni (< *talo-on-ni)
lehti ’újság’ : Sg.Part. lehte-ä-ni – Sg.Illat. lehte-e-ni (< *lehte-en-ni)

– Korábban már szó esett róla, hogy a birtokos személyragok előtt a névszó erős fokban áll
(poika ’fiú’ : poikamme, tyttö ’lány’ : tyttönne), azonban az esetrag + birtokos személyrag
kapcsolatban a névszótő az esetrag fokváltakozási szabálya szerint viselkedik: kuppi ’csésze’
: kupi-ssa > kupi-ssa-si; poika : poja-lla > poja-lla-ni (de: poika : Gen. pojan – Gen. + Px:
poikani).

– A 3. személyben a -nsa/-nsä rag mellett él egy másik rag is: -Vn (V = tővégi vokális), amelyet
akkor használhatunk, ha az esetrag rövid magánhangzóra végződik:

talo ’ház’ > talo-ssa-nsa      ~   talo-ssa-an
perhe ’család’ > perhee-stä-nsä  ~   perhee-stä-än



Mindig -nsa/-nsä ragot használunk a nominativusi, genitivusi és illativusi alakok után:
Nom. talo-nsa
Gen. *talo-n-nsa   > talo-nsa
Illat. *talo-on-nsa > talo-o-nsa

A partitivus kettős képet mutat: pöytä-ä-nsä, de: talo-a-nsa ~ talo-a-an.

– A translativus -ksi ragja a birtokos személyrag előtt -kse-re változik: vaimo ’feleség’ : vaimo-
kse-ni.

1.3. A birtok többese

– Mivel a többesjel is kiesik a birtokos személyrag előtt (vö. 1.2. pont), így a birtok egyes és
többes alakja egybeesik: minun talo-ni ’az én házam’ – minun talo-ni ’az én házaim’.

– A 3. személyben teljes az egybeesés:
Sg. 3. hänen talonsa ’az ő háza’ – ’az ő házai’
Pl.  3. heidän talonsa ’az ő házuk’ – ’az ő házaik’

– Ezekben az esetekben csak a kongruencia, ill. a szövegösszefüggés mutatja meg, hogy a
birtok egyes vagy többes számban áll-e:

pieni poikani ’kicsi fiam’ (Sg.) – pienet poikani ’kicsi fiaim’ (Pl.)

– Vessük össze a birtok többesének kifejezési lehetőségeit a magyarban és a finnben!

magyar BIRTOK

1. személy 3. személy

Sg. Pl. Sg. Pl.

Sg. hajó-m hajó-i-m hajó-ja hajó-i
BIRTOKOS

Pl. hajó-nk hajó-i-nk hajó-juk hajó-i-k

finn BIRTOK

1. személy 3. személy

Sg. Pl. Sg. Pl.

Sg. laiva-ni laiva-ni laiva-nsa laiva-nsa
BIRTOKOS

Pl. laiva-mme laiva-mme laiva-nsa laiva-nsa

– A függő esetekben már nincs egybeesés:

Iness. + Px1Sg talo-ssa-ni ’házamban’ – talo-i-ssa-ni ’házaimban’
Elat. +   Px1Sg talo-sta-ni – talo-i-sta-ni
Illat. +   Px1Sg talo-o-ni – talo-i-hi-ni
Part. +   Px1Sg talo-a-ni – talo-j-a-ni
Gen. +   Px1Sg talo-ni – talo-je-ni stb.


