
7. hét: május 4.

5. SZÓALKOTÁSI MÓDOK

5.1. Szóképzés

a) deverbális nomenképzők (igéből névszót képeznek):

-minen puhua ’beszél’ puhuminen ’beszélés’
-ja/-jä opettaa ’tanít’ opettaja ’tanár’
-in avata ’kinyit’ avain ’kulcs’
-us/-ys maalata ’fest’ maalaus ’festmény’
-ri kulkea ’jár’ kulkuri ’csavargó’
-mo/-mö leipoa ’süt’ leipomo ’pékség’
-e lausua ’mond’ lause ’mondat’
-ma/-mä juoda ’iszik’ juoma ’ital’
-nto/-ntö luoda ’teremt’ luonto ’természet’
-o/-ö voittaa ’győz’ voitto ’győzelem’
-u/-y keskustella ’beszélget’ keskustelu ’beszélgetés’
-maton/
-mätön

tuntea
käsittää

’ismer’
’megért’

tuntematon
käsittämätön

’ismeretlen’
’érthetetlen’

A képzők jelentését általában nehéz meghatározni, néhány képző fő funkciója a
következőképpen körvonalazható:

A -minen elvont főnévképző (kb. a magyar -ás/-és megfelelője); a -ja/ -jä képző
segítségével foglalkozásneveket nyerhetünk (opiskelija ’diák’, kirjailija ’író’,
junailija ’kalauz’, tutkija ’kutató’); a -ri képző kifejezheti a cselekvőt (leipuri ’pék’)
vagy az eszközt (veturi ’mozdony’). E képző produktív a szlengben is: nimipäivä
’névnap’ > nimppari stb. Az -us/ -ys általában a cselekvés eredményét jelzi. Az -in a
cselekvés eszközét fejezi ki, a -mo/-mö a cselekvés helyét jelöli, a -maton/-mätön
fosztóképző.

b) denominális nomenképzők (névszóból névszót képeznek):

-nen kirja ’könyv’ kirjanen ’könyvecske’
-lainen/
-läinen

Hampuri
Sveitsi

’Hamburg’
’Svájc’

hampurilainen
sveitsiläinen

’hamburgi’
’svájci’

-la/-lä kahvi ’kávé’ kahvila ’kávézó’
-sto/-stö sana ’szó’ sanasto ’szójegyzék’
-us/-ys sairas ’beteg’ sairaus ’betegség’
-uus/-yys ystävä ’barát’ ystävyys ’barátság’
-ne käsi ’kéz’ käsine ’kesztyű’
-ton/-tön työ ’munka’ työtön ’munkanélküli’
-tar/-tär kuningas ’király’ kuningatar ’királynő’
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Fő funkciók:

A -nen kicsinyítő képző; a -lainen/-läinen segítségével népnevet, ill. településnévből
képzett melléknevet alkothatunk. A -la/-lä a cselekvés helyét jelöli (Kalevala ’Kaleva
földje’, ruokala ’étkezde’, pesula ’mosoda’); a -sto/-stö gyűjtőképző (kirjasto
’könyvtár’, osasto ’részleg, väestö ’népesség’). Az -us/-ys és az   -uus/-yys elvont fő-
névképző, kb. a magyar -ság/-ség képzőnek felelnek meg. A -ne a cselekvés eszközét
fejezi ki (väline ’eszköz’, teline ’állvány’). A -ton/-tön fosztóképző. A mára már
elavult -tar/-tär „nőneműsíti” az alapszót.

c) denominális verbumképzők (névszóból igét képeznek):

-ta-/-tä- huoli ’gond’ huoltaa ’gondoskodik’
-o- sana ’szó’ sanoa ’mond’
-oi- tupakka ’dohány’ tupakoida ’dohányzik’
-nta-/-ntä- suomi ’finn’ suomentaa ’finnre fordít’
-sta-/-stä- kala ’hal’ kalastaa ’halászik’
-tu-/-ty- hidas ’lassú’ hidastua ’lassul’
-u-/-y- kuiva ’száraz’ kuivua ’szárad’

d) deverbális verbumképzők (igéből igét képeznek):

-tta-/-ttä- syödä ’eszik’ syöttää ’etet’
-ele- huutaa ’kiabál’ huudella ’kiáltozik’
-skele- lukea ’olvas’ lueskella ’olvasgat’
-ahta- huutaa ’kiabál’ huudahtaa ’felkiált’
-u-/-y- kaataa ’dönt’ kaatua ’eldől, elesik’
-utu-/-yty- avata ’nyit’ avautua ’nyílik’

A -ta-/-tä- és -tta-/-ttä- műveltető, az -ele-, -skele- gyakorító, az -ahta- mozzanatos, az -
u-/-y- és -utu-/-yty- pedig visszaható igeképző.

– Figyeljük meg a visszaható és műveltető igepárokat: hidastua ’lassul’ ~ hidastaa
’lassít’, rakentua ’épül’ ~ rakentaa ’épít’, piirtyä ’(ki)rajzolódik’ ~ piirtää ’(le)rajzol’.

– Nézzünk meg a szóképzésre példaként egy igét: nähdä ’lát’ – näkyä ’látszik’, näyttää
’mutat’, näytellä ’(szerepet) játszik; mutat’, näyttämö ’színpad’, näytelmä ’színdarab’,
näkö ’látás’, näky ’látvány’, näkemys ’meglátás, látás(mód)’, näkyvä ’(szemmel)
látható’, näkymätön ’láthatatlan’ stb.
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5.2. Szóösszetétel

A finn szóösszetételeknek az előtag viselkedése szerint két fajtájuk van:

a) az előtag nominativusi alakú: tieto-kone ’számítógép’;
b) az előtag genitivusban áll: maan-tie ’országút’.

– Nincs szabály arra, mikor nominativusi és mikor genitivusi az előtag, vö. pl. kansa-
tiede ’néprajz’ és kansan-taide ’népművészet’.

– A -nen végű szavak előtagként -s-re változnak: yleinen ’általános’ > yleisurheilu
’atlétika’ (tkp. ’általános sport’), maalainen ’falusi, vidéki’ > maalaistalo ’parasztház’.
Ugyanígy viselkednek a mellérendelő összetételek is: suomalais-ugrilainen ’finnugor’,
ruotsalais-englantilainen sanakirja ’svéd–angol szótár’.

– Az epä- előtag valaminek az ellenkezőjét fejezi ki: epäselvä ’nem világos’.

– A finnben kevés igei utótagú összetétel van, ezeket magyarra általában igekötővel
fordíthatjuk: allekirjoittaa ’aláír’, läpikäydä ’átjár’, ylläpitää ’fenntart’.

– A magyartól eltérően a finnben az összetételeket mindig egybeírjuk:

verokorttipalvelupuhelin (vero ’adó’, kortti ’kártya’, palvelu ’szolgáltatás’, puhelin
’telefon’),

lähialueyhteistyöraha (lähi ’közeli’, alue ’terület’, yhteis- ’közös’, työ ’munka’, raha
’pénz’),

työsuhdematkalippuetuhakemus (työ ’munka’, suhde ’viszony’, matka ’út’, lippu
’jegy’, etu ’előny’, hakemus ’kérvény’).

– Kivétel, ha az előtag utolsó és az utótag első magánhangzója megegyezik; ebben az
esetben kötőjelet használunk: linja-auto ’autóbusz’, muoto-oppi ’alaktan’, tarkka-
ampuja ’mesterlövész’.


