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I. NYELVTAN 

1. Az északi számi névszórendszer 

1.1. Névszótövek 

Az északi számiban a tőhöz kapcsolódó szuffixumok hatására sok esetben fonológiai 

változások mennek végbe, vagyis megváltozhat a főnév tővégi magánhangzója.  Ezért nagyon 

fontos a főnevek egyes tőmorféma típusainak pontos ismerete. Ezek alapján az északi számi 

főnév következő tőtípusai különíthetők el: 

1) magánhangzós (páros) tő 

2) mássalhangzós (páratlan) tő 

3) összevont tő 

 

Az északi számiban hét eset használatos egyes és többes számban. Az egyes esetek toldalékai 

tőtípusok alapján a következőek: 

1.1.2. Magánhangzós- és összevont tövek esetén 

  Sg Pl 

Nominativus alanyeset -Ø -t 

Accusativus/Genitivus
 
 birtokos eset/tárgyeset -Ø -id 

Illativus belső helyhatározó eset, hová? kérdésre -i -ide 

Locativus belső helyhatározó eset, hol? kérdésre 

belső helyhatározó eset, honnan? kérdésre 

külső helyhatározó eset, hol? kérdésre 

külső helyhatározó eset honnan? kérdésre 

-s 

 
-in 

 

Comitativus társhatározó eset -in -iguin 

Essivus állapothatározó eset -n 

 

1.1.3. Mássalhangzós tövek esetén 

  Sg Pl 

Nominativus alanyeset -Ø -at 

Accusativus/Genitivus birtokos eset/tárgyeset -a -iid 

Illativus belső helyhatározó eset, hová? kérdésre -ii -iidda 

Locativus belső helyhatározó eset, hol? kérdésre 

belső helyhatározó eset, honnan? kérdésre 

külső helyhatározó eset, hol? kérdésre 

külső helyhatározó eset honnan? kérdésre 

-is 

 
-iin 

 

Comitativus társhatározó eset -iin -iiguin 

Essivus állapothatározó eset -in 

 

 

 

                                                           

 Alakilag egybe esik a két eset, ezért nem is szokás külön választani őket, Genitivus/Accusativus-ról szokás 

beszélni. 
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2. Magánhangzós (páros) tő ragozása 

2.1. Kétszótagú tövek 

A magánhangzós tő két szótagból áll és a (Gen/Acc) tő végén magánhangzó áll. 

 

2.1.1. -á tövű főnév ragozása 

 mánná ’gyerek’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus mánná mánát 

Acc/Gen máná mánáid 

Illativus mánnái mánáide 

Locativus mánás mánáin 

Comitativus mánáin mánáiguin 

Essivus mánnán 

 

E csoportba tartozó további szavak: bussá ’macska’; muoŧŧá ’nagynéni (anya lánytestvére)’; 

oabbá ’lánytestvér’; siessá ’nagynéni (apa lánytestvére)’. 

 

2.1.2. -i tövű főnév ragozása 

 guolli ’hal’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus guolli guolit 

Acc/Gen guoli guoliid 

Illativus guollái guliide 

Locativus guolis guliin 

Comitativus guliin guliiguin 

Essivus guollin 

 

E csoportba tartozó további szavak: albmi ’ég’; áhčči ’apa’; bárdni ’fiú’; bátni ’fog’; beaivi 

’nap’; čalbmi ’szem’; čáhci ’víz’; čoavji ’has’; dálvi ’tél’; eadni ’anya’; gávpi ’bolt’; girji 

’könyv’; jahki ’év’; láibi ’kenyér’; várri ’hegy’. 

Megjegyzés:  az -i tövű főnevek egyes számú illativusa -ái. 

ii hangkapcsolat előtt monoftongizáció történik (guolli > gulliin (PlLoc). 

 

2.1.3.  -u tövű főnév ragozása 

 bargu ’munka’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus bargu barggut 

Acc/Gen barggu bargguid 

Illativus bárgui bárguide 



Lapp nyelv 1. (2019/2020 tavaszi félév) 
1. távoktatási anyag 
2020. március 25. 
 

Locativus bárgus bárguin 

Comitativus bárgguin bárgguiguin 

Essivus bárgun 

 

E csoportba tartozó további szavak: biebmu ’étel’; gáhkku ’torta’; lávvu ’számi sátor’; luondu 

’természet’; mánnu ’hold, hónap’; stuollu ’szék’. 

Megjegyzés: egyes illativusban monoftongizáció (pl. viessu ’ház’ > vissui (SgIll). 

 

2.1.4. -a tövű főnév ragozása 

 guovža ’medve’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus guovža guovžžat 

Acc/Gen guovžža guovžžaid 

Illativus guvžii guovžžaide 

Locativus jogas guovžžain 

Comitativus jogain guovžžaiguin 

Essivus guovžan 

 

E csoportba tartozó egyéb szavak: biila ’autó’; čakča ’ősz’; filbma ’film’; giehta ’kéz’; giella 

’nyelv’; johka ’folyó’; lávka ’táska’; ruhta ’pénz’; skuvla ’iskola’; viellja ’fiútestvér’. 

Megjegyzés:    egyes Illativusban az -a > -i-re változik (pl. guovža > guvžii). 

-ii előtt az első szótagi diftongus monoftongizálódik (pl. guovža > guvžii). 

 

2.1.5. -e tövű főnév ragozása 

 baste ’kanál’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus baste basttet 

Acc/Gen bastte básttiid 

Illativus bastii basttiide 

Locativus basttes basttiin 

Comitativus basttiin basttiiguin 

Essivus basten 

 

E csoportb tartozó egyéb szavak: gáffe ’kávé’; busse ’busz’; gumpe ’farkas’; reive ’levél’. 

Megjegyzés: egyes Illativusban a tővégi -e > -i-re változik  (pl. baste > bastii). 

2.1.6. -o tövű főnév ragozása 

 ruvdno ’ház’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus ruvdno ruvnnot 

Acc/Gen ruvnno ruvnnuid 
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Illativus ruvdnui ruvnnuide 

Locativus ruvnnos ruvnnuin 

Comitativus ruvnnuin ruvnnuiguin 

Essivus ruvdnon 

 

E csoportba tartozó egyéb szavak: belko ’fatömb’; reŋko ’szék’; ruvtto ’négyzet, doboz, 

képernyő’. 

Megjegyzés: -i előtt az utolsó szótagi o > u-re változik (ruvdno > ruvnnuid (PlAcc/Gen)) 

 

2.2. Négyszótagú tő 

Vannak olyan páros szótagú főnevek, melyeknek NomSg-ben végmagánhangzójuk lekopott, 

így ebben az esetben három szótagot találunk. Az eredeti négy szótag a függő esetekben 

érhető tetten.  

 sápmelaš ’számi (népnév)’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus sápmelaš sápmelaččat 

Gen/Acc sápmelačča sápmelaččaid 

Illativus sápmelažžii sápmelaččaide 

Locativus sápmelaččas sápmelaččain 

Comitativus sápmelaččain sápmelaččaiguin 

Essivus sápmelažžan 

 

Egyéb: muitalus ’történet’; bearjadat ’péntek’; gažaldat ’kérdés’; erohus ’különbség’; 

vástádus ’válasz’. 

 

3. Mássalhangzós (páratlan) tövek 

A tő három szótagból áll és NomSg mássalhangzóra végződik. A tőtípus meghatározásakor 

nehézséget okozhat, hogy bizonyos szavak végmagánhangzója egyes Nominativusban és 

Genitivus/Accusativusban az idők folyamán lekopott, ennek következtében két szótagú 

szavak is ebbe a tőtípusba sorolhatók, és az eredeti három (páratlan) szótag csak az egyéb 

esetek során érhető tetten.  

 Fokváltakozás tekintetében egyes Nominativusban és Essivusban gyenge fok, minden más 

esetben erős fok használatos. Bizonyos esetekben a mássalhangzós tövű főnevekben nincsen 

fokváltakozás. Például: Ipmil ’isten’, gahpir ’cipő’. 

 

A mássalhangzós (páratlan) tövű főnevek az alábbi csoportokba sorolhatók: 
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3.1.  NomSg  magánhangzóra végződik 

 

3.1.1. -a tövű főnév ragozása 

 beana ’kutya’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus beana beatnag-at 

Acc/Gen beatnag-a beatnag-iid 

Illativus beatnag-ii beatnag-iidda 

Locativus beatnag-is beatnag-iin 

Comitativus beatnag-iin beatnag-iiguin 

Essivus beanan 

 

E csoportba tartozó egyéb szavak: gáma (~gápmaga) ’cipő’; muohta (~muohttaga) ’hó’; 

cealkka (~cealkaga) ’mondat’; čoavdda (~čoavdaga) ’kulcs’. 

 

3.1.2. -i tövű főnév ragozása 

 vuoni ’anyós’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus vuoni vuotnámat 

Acc/Gen vuotnáma vuotnámiid 

Illativus vuotnámii vuotnámiidda 

Locativus vuotnámis vuotnámiin 

Comitativus vuotnámiin vuotnámiiguin 

Essivus vuonin 

 

3.1.3. -u tövű főnév ragozása 

 nisu ’nő’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus nisu nissonat 

Acc/Gen nissoma nissomiid 

Illativus nissomii nissomiidda 

Locativus nissomis nissomiin 

Comitativus nissomiin nissomiiguin 

Essivus nisuin 

 

Megjegyzés: egyes Nominativusban és Essivus kivételével i > á, u > o változás  

                     monoftongizáció ha a tőben -o szerepel: gielu ’vérrög’ > gilloma (SgGen/Acc) 

 

3.2. NomSg mássalhangzóra végződik 

 

 nagir ’álom’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus nagir nahkárat 

Acc/Gen nahkára nahkáriid 

Illativus nahkárii nahkáriidda 

Locativus nahkáris nahkáriin 

Comitativus nahkáriin nahkáriiguin 

Essivus nagirin 
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E csoportba tartozó egyéb szavak: doavttir (~doaktára) ’orvos’; váttis (~váddása) ’nehéz’; 

boaris (~boarrása) ’öreg’. 

Megjegyzés: -il, -ir, -is végű szavakban a második tőben i > á, kivéve NomSg és Essivusban  

( nagir (SgNom) > nahkára (SgIll) 

 

4. Összevont tő 

Az összevont tő a következő nyelvtörténeti fejlődés során jött létre: az eredetileg három 

szótagos, erős fokú szóalak második szótagi magánhangzóját követő mássalhangzó kiesett és 

a második és harmadik szótagi magánhangzó összeolvadt (és két szótagossá vált). Az egyes 

számú nominativus és essivus magánhangzóra (főként -u) vagy mássalhangzóra (-is) 

végződik.  

4.1. Magánhangzós összevont tövek: 

4.1.1. -u tövű főnév ragozása 

 boazu ’rénszarvas’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus boazu bohccot 

Akk/Gen bohcco bohccuid 

Illativus bohccui bohccuide 

Locativus bohccos bohccuin 

Comitativus bohccuin bohccuiguin 

Essivus boazun 

 

E csoportba tartozó egyéb szavak: eanu ’nagybácsi (anya fiútestvére)’, suolu ’sziget’, nuorvvu 

’megfázás, influenza’. 

Megjegyzés: -u > -o magánhangzó-váltakozás és monoftongizáció figyelhető meg, kivéve    

egyes nominativusban és essivusban. 

4.2. Mássalhangzóra végződő összevont tövek 

4.2.1.  -is tövű főnév ragozása 

 bálggis ’ösvény, út’ 

 egyes szám többes szám 

Nominativus bálggis bálgát 

Akk/Gen bálgá bálgáid 

Illativus bálgái bálgáide 

Locativus bálgás bálgáin 

Comitativus bálgáin bálgáiguin 

Essivus bálggisin 

 

E csoportba tartozó egyéb szavak: vievssis ’méh’, stuoris ’nagy’, rikkis ’gazdag’, fális ’bálna’. 
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Megjegyzés: -i > -á magánhangzó-váltakozás figyelhető meg, kivéve egyes nominativusban 

és essivusban. 

Fokváltakozás tekintetében az összevont tövű főnév: gyenge fokban áll egyes nominativusban 

és essivusban, és minden más esetben erős. 

 

Összevont tövű egyéb szavak: olmmoš ’ember’, olmmái, almmái ’ember, barát, férfi’ is.  

 

 

 


