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1.4. Habeo-szerkezet

A finnugor nyelvekből hiányzik a birtoklást kifejező ige, amelyet a latin alapján habeo-
igének neveznek (vö. angol to have, német haben, francia avoir stb.), helyette ezek a
nyelvek körülírásos szerkezettel fejezik ki ezt a nyelvi jelenséget. A finn habeo-szerkezet
hasonlít a magyarhoz: a birtokost mindkét nyelvben esetragos névszóval fejezi ki, melyet
a létige 3. személyű alakja és a birtok követ. Eltérés mutatkozik viszont az esetrag hasz-
nálatában, valamint a birtokon megjelenő, ill. meg nem jelenő birtokos személyragon:

finn birtokos + Adess. létige birtok Minulla on talo.

magyar birtokos + Dativus létige birtok + Px Nekem van házam.

– A létige a finnben több birtok esetén is egyes szám 3. személyben áll: Kaisalla on
siniset silmät ’Kaisának kék szeme van’, hänellä on vaaleat hiukset ’szőke haja van’.

– A birtok állító mondatokban egyes szám nominativusban áll, kivéve az anyagneveket és
az absztrakt (oszthatatlan) jelentésű aika ’idő’, työ ’munka’, raha ’pénz’ szavakat,
amelyek után partitivust használunk, pl. minulla on rahaa ’nekem van pénzem’,
Juhalla on aikaa ’Juhának van ideje’, onko sinulla olutta? ’van söröd?’ stb.

– Tagadás során a birtok partitivusban áll: minulla ei ole autoa ’nekem nincs autóm’,
Kaisalla ei ole taloa ’Kaisának nincs háza’ stb.

– A kérdő mondatokban használhatunk nominativust is, partitivust is: Onko sinulla
kissa? / Onko sinulla kissoja? ’Neked van macskád / vannak macskáid?’

– A birtoklás mellett a habeo-szerkezet állapotkifejezésre is szolgál: minulla on nälkä
’éhes vagyok’, sinulla on jano ’szomjas vagy’, hänellä on kuuma ’melege van’, Pette-
rillä on hyvä olo ’Petteri jól van’, Annalla on yskä ’Anna köhög’, Heikillä on nuha
’Heikki náthás’, Tuomolla on kiire ’Tuomónak sok dolga van’. Ilyenkor a tagadó alak-
ban is nominativust használunk: minulla ei ole nälkä ’nem vagyok éhes’.

A habeo-szerkezet összefoglalása:

állító alak tagadó alak
Minulla on talo. Minulla ei ole taloa. Nekem van/nincs házam.
Sinulla on auto. Sinulla ei ole autoa. Neked van/nincs autód.
Hänellä on kynä. Hänellä ei ole kynää. Neki van/nincs tolla.
Meillä on perhe. Meillä ei ole perhettä. Nekünk van/nincs családunk.
Teillä on kirja. Teillä ei ole kirjaa. Nektek van/nincs könyvetek.
Heillä on mökki. Heillä ei ole mökkiä. Nekik van/nincs nyaralójuk.
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1.5. A birtokviszony kifejezése a magyarban és a finnben

a) birtokos személyrag az ő háza hänen talonsa
b) genitivus Pista háza Pistan talo
c) habeo-szerkezet Pistának van háza Pistalla on talo
d) birtokjel ez a ház Pistáé tämä talo on Pistan
e) birtokos névmás ez a ház az övé tämä talo on hänen

– A legnagyobb problémát az okozza, hogy a magyar a genitivusi szerkezetben is használ
birtokos személyragot, míg a finn nem: Pista háza ~ Pistan talo (tkp. a finnben a
genitivus és a birtokos személyrag egymást kizáró elemek).

– Ugyancsak birtokos személyrag nélküli a finn habeo-szerkezet: Pistalla on talo.

– A birtokos névmás a finnben megegyezik a személyes névmás genitivusával: hänen
talonsa ’az ő háza’ és tämä talo on hänen ’ez a ház az övé’. A magyarban külön birto-
kos névmás (enyém, tiéd, övé stb.) van.

– A finnben nincs külön birtokjel, helyette a birtokos genitivusa használatos: tämä talo
on Pistan ’ez a ház Pistáé’.


