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I. NYELVTAN 

Az északi számi igerendszer 

Az igének megkülönböztetjük a finit és az infintív alakját.  

A finit igék az alábbiak szerint ragozódnak: 

2 igenem: aktív, passzív 

4 igemód: indicativus (kijelentő mód) 

 potentialis (lehetőségi mód) 

 conditionalis (feltételes mód) 

 imperativus (felszólító mód) 

4 igeidő: praesens (jelen) 

 imperfectum (folyamatos múlt) 

 perfectum (befejezett múlt), 

 plusquamperfectum (régmúlt) 

3 szám: singularis (egyes szám) 

 dualis (kettes szám) 

 pluralis (többes szám) 

3 személy: első, második, harmadik 

2 ragozás: állító, tagadó 

 

Igetövek 

Akárcsak a névszóragozásban, az igetövek is három csoportba oszthatók: 

a) páros (magánhangzós) tövek 

Szinte mindig páros szótagszámú igék, melyek infinitivusa -at, -it, -ut. Pl. geahččat ’néz, lát’ 

(töve geahčča- ). 

 

b) páratlan (mássalhangzós) tövek 

Infinitivusuk mindig páratlan szótagú, fokváltakozás nem jellemzi ezt a csoportot. Pl. sámástit 

számiul beszél’ (töve sámást-). 

 

c) összevont tövek 

Infinitivusi végződése -át, -et, -ot, és szinte mindig páros szótagszámúak. Magánhangzós és 

mássalhangzós (-j-) tövük is van, fokváltakozás nem jellemző.  Pl. čilget ’magyaráz’ (töve 

čilge- : čilgej-)  

 

1. Indicativus, praesens  

 

Igei személyragok páros és páratlan tövek esetén 

 Páros tő Páratlan tő 

 Sg Du Pl Sg Du Pl 

1. személy -n -Ø -t -an -etne -it 

2. személy -t -beahtti -behtet -at -eahppi -ehpet 

3. személy -Ø -ba -t -a -eaba -it 
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1.1.  Páros tövű igék ragozása 

mannat ’megy’ Sg Du Pl 

1. személy manan manne mannat 

2. személy manat mannabeahtti mannabehtet 

3. személy manná mannaba mannet 
 

boahtit ’jön’ Sg Du Pl 

1. személy boađán bohte boahtit 

2. személy boađát boahtibeahtti boahtibehtet 

3. személy boahtá boahtiba bohtet 
 

orrut ’él, lakik’ Sg Du Pl 

1. személy orun orro orrut 

2. személy orut orrubeahtti orrubehtet 

3. személy orru orruba orrot 
 

Páros tövű igék ragozási szabályai: 

 egyes szám első és második személyben gyenge fok használatos 

 harmadik személyben a tővégi -a- és -i- > -á. 

 kettes szám egyes személyben, többes szám harmadik személyben a következő 

magánhangzó-változások történnek: a > e, i > e, u > o. 

 kettes szám első személyben és többes szám harmadik személyben monoftongizáció 

történik 

1.2.  Páratlan tövű igék ragozása 

muitalit ’mond’ Sg Du Pl 

1. személy muitalan muitaletne muitalit 

2. személy muitalat muitaleahppi muitalehpet 

3. személy muitala muitaleaba muitalit 

 

Páratlan tövű igék ragozási szabálya: 

 páratlan tövű igék esetén nincs fokváltakozás 

 

1.3. Összevon tövű igék ragozása 

čohkát ’ül’ Sg Du Pl 

1. személy čohkán čohkkájetne čohkkát 

2. személy čohkkát čohkkábeahtti čohkkábehtet 

3. személy čohkká čohkkába  čohkkájit 
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čilget ’magyaráz’ Sg Du Pl 

1. személy čilgen čilgejetne čilget 

2. személy čilget čilgebeahtti čilgebehtet 

3. személy čilge čilgeba  čilgejit 

 

liikot ’szeret’ Sg Du Pl 

1. személy liikon liikojetne liikot 

2. személy liikot liikobeahtti liikobehtet 

3. személy liiko liikoba  liikojit 

 

Összevont tövű igék ragozási szabálya: 

 összevont tövű igék esetén nincsen fokváltakozás 

 kettes szám első és többes szám harmadik személyben az -j- áll az igei személyrag 

előtt 

1.4. A leat létige ragozása 

A létige páratlan tövű igékhez tartozik, de ragozása nem szabályosan történik. 

leat ’van’ Sg Du Pl 

1. személy lean letne leat 

2. személy leat leahppi lehpet 

3. személy lea leaba  leat 

 

Az északi számiban jelen idő a jelen mellett a jövő idő kifejezésére is szolgál. 

Mun orun Ohcejogas. ’Utsjokiban élek.’ 

Mun vuolggán Ruŧŧii ihttin. ’Holnap Svédországba megyek.’ 

 

 

2. Indicativus, imperfectum (egyszerű múlt) 

Igei személyragok páros és páratlan tövek esetén 

 Páros tő Páratlan tő 

 Sg Du Pl Sg Du Pl 

1. személy -n -ime -imet -in -eimme -eimmet 

2. személy -t -ide -idet -it -eidde -eiddet 

3. személy -i -iga -Ø -ii -eigga -edje~e 

 

 



Lapp nyelv 1. (2019/2020 tavaszi félév) 
3. távoktatási óra anyaga 
2020. április 8. 
 

2.1.  Páros tövű igék ragozása 

mannat ’megy’ Sg Du Pl 

1. személy mannen manaime manaimet 

2. személy mannet manaide manaidet 

3. személy manai manaiga manne 
 

boahtit ’jön’ Sg Du Pl 

1. személy bohten bođiime bođiimet 

2. személy bohtet bođiide bođiidet 

3. személy bođii bođiiga bohte 
 

orrut ’él, lakik’ Sg Du Pl 

1. személy orron oruime oruimet 

2. személy orrot oruide oruidet 

3. személy orui oruiga orro 

 

Páros tövű igék ragozási szabályai: 

 egyes szám első és második személyben és többes szám harmadik személy erős 

fokban áll 

 egyes szám első és második személyben, többes szám harmadik személyben a 

következő magánhangzó-változások történnek: a > e, i > e, u > o. 

 egyes szám első és második személyben, többes szám harmadik személyben 

monoftongizáció történik az -it végű igék ragozása során 

 

2.2.  Páratlan tövű igék ragozása 

muitalit ’mond’ Sg Du Pl 

1. személy muitalin muitaleimme muitaleimmet 

2. személy muitalit muitaleidde muitaleiddet 

3. személy muitalii muitaleigga muitaledje 

 

Páratlan tövű igék ragozási szabálya: 

 páratlan tövű igék esetén nincs fokváltakozás 
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2.3. Összevon tövű igék ragozása 

čohkát ’ül’ Sg Du Pl 

1. személy čohkkájin čohkkáime čohkkáimet 

2. személy čohkkájit čohkkáide čohkkáidet 

3. személy čohkkái čohkkáiga  čohkkájedje 

 

čilget ’magyaráz’ Sg Du Pl 

1. személy čilgejin čilgiime čilgiimet 

2. személy čilgejit čilgiide čilgiidet 

3. személy čilgii čilgiiga  čilgejedje 

 

liikot ’szeret’ Sg Du Pl 

1. személy liikojin liikuime liikuimet 

2. személy liikojit liikuide liikuidet 

3. személy liikui liikuiga  liikojedje 

 

 

Összevont tövű igék ragozási szabálya: 

 összevont tövű igék esetén nincsen fokváltakozás 

 egyes szám első és második illetve többes szám harmadik személyben -j- áll az igei 

személyrag előtt 

 -et és -it végű igék tővégi magánhangzója -i-re változik minden személyben, kivéve 

egyes szám első és második illetve többes szám harmadik személyt 

 

2.4. A leat létige ragozása 

A létige páratlan tövű igékhez tartozik, de ragozása nem szabályosan történik. 

leat ’van’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen leimme leimmet 

2. személy ledjet leidde leiddet 

3. személy lei leigga  ledje 

 

Használat: 

Máret bođii ruoktot ikte. ’Máret holnap hazajön.’ 

Sii orro Oslos vihtta jagi. 1Ők (Pl) öt évig éltek Osloban.’ 
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3. Indicativus, perfectum (összetett múlt) 

Az északi számi perfectum egy összetett igealak, amely a segédige ragozott jelen idejű 

formájából és a főige ragozatlan participium perfectum (befejezett melléknévi igenév) 

alakjából áll: 

 

 

 

 

 

3.1.  Páros tövű igék ragozása 

mannat ’megy’ Sg Du Pl 

1. személy lean manan letne mannan leat mannan 

2. személy  leat mannan leahppi mannan lehpet mannan 

3. személy  lea mannan leaba mannan leat mannan 
 

boahtit ’jön’ Sg Du Pl 

1. személy lean boahtán letne boahtán leat boahtán 

2. személy leat boahtán leahppi boahtán lehpet boahtán 

3. személy lea boahtán leaba boahtán leat boahtán 
 

orrut ’él, lakik’ Sg Du Pl 

1. személy lean orron letne orron leat orron 

2. személy leat orron leahppi orron lehpet orron 

3. személy lea orron leaba orron leat orron 
 

Páros tövű igék ragozási szabályai: 

 tővégi -i- > -á-. 

 tővégi -u- > -o-. 

 

3.2.  Páratlan tövű igék ragozása 

muitalit ’mond’ Sg Du Pl 

1. személy lean muitalan letne muitalan leat muitalan 

2. személy leat muitalan leahppi muitalan lehpet muitalan 

3. személy lea muitalan leaba muitalan leat muitalan 

 

SEGÉDIGE 

(leat) 

ragozódik 

 

‒ 
FŐIGE 

participium perfectuma 

nem ragozódik 

lean  mannan 

letne  mannan 

leat  mannan 
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Páratlan tövű igék ragozási szabálya: 

 tővégi -i- > -a-. 

 

3.3. Összevon tövű igék ragozása 

čohkát ’ül’ Sg Du Pl 

1. személy lean čohkkán letne čohkkán leat čohkkán 

2. személy leat čohkkán leahppi čohkkán lehpet čohkkán 

3. személy lea čohkkán leaba čohkkán leat čohkkán 

 

čilget ’magyaráz’ Sg Du Pl 

1. személy lean čilgen letne čilgen leat čilgen 

2. személy leat čilgen leahppi čilgen lehpet čilgen 

3. személy lea čilgen leaba čilgen leat čilgen 

 

liikot ’szeret’ Sg Du Pl 

1. személy lean liikon letne  liikon leat liikon 

2. személy leat liikon leahppi liikon lehpet liikon 

3. személy lea liikon leaba liikon leat liikon 

 

3.4. A létige perfectuma 

leat ’van’ Sg Du Pl 

1. személy lean leamaš letne leamaš leat leamaš 

2. személy leat leamaš leahppi leamaš lehpet leamaš 

3. személy lea leamaš leaba leamaš  leat leamaš 

 

Használat: 

Leatgo borran bohccobierggu? ’Ettél már rénszarvas húst?’ 

Mun boađán du lusa go lean geargan 

barggus. 

’Átmegyek hozzád, h befejeztem a 

munkát.’ 

Lean geahččalan su veahkehit. ’Megpróbáltam segíteni neki.’ 

 

 

4. Indicativus, plusquamperfectum (régmúlt) 

Az északi számi plusquamperfectum egy összetett igealak, amely a segédige ragozott múlt 

idejű (imperfectum) formájából és a főige ragozatlan participium perfectum (befejezett 

melléknévi igenév) alakjából áll: 
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4.1.  Páros tövű igék ragozása 

mannat ’megy’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen manan leimme mannan leimmet mannan 

2. személy  ledjet mannan leidde mannan leiddet mannan 

3. személy  lei mannan leigga mannan ledje mannan 
 

boahtit ’jön’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen boahtán leimme boahtán leimmet boahtán 

2. személy ledjet boahtán leidde boahtán leiddet boahtán 

3. személy lei boahtán leigga boahtán ledje boahtán 
 

orrut ’él, lakik’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen orron leimme orron leimmet orron 

2. személy ledjet orron leidde orron leiddet orron 

3. személy lei orron leigga orron ledje orron 

 

4.2.  Páratlan tövű igék ragozása 

muitalit ’mond’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen muitalan leimme muitalan leimmet muitalan 

2. személy ledjet muitalan leidde muitalan leiddet muitalan 

3. személy lei muitalan leigga muitalan ledje muitalan 

 

4.3. Összevon tövű igék ragozása 

čohkát ’ül’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen čohkkán leimme čohkkán leimmet čohkkán 

2. személy ledjet čohkkán leidde čohkkán leiddet čohkkán 

3. személy lei čohkkán leigga čohkkán ledje čohkkán 

 

čilget ’magyaráz’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen čilgen leimme čilgen leimmet čilgen 

2. személy ledjet čilgen leidde čilgen leiddet čilgen 

3. személy lei čilgen leigga čilgen ledje čilgen 

 

SEGÉDIGE 

(leat) imperfectuma 

ragozódik 

 

‒ 
FŐIGE 

participium perfectuma 

nem ragozódik 

ledjen  mannan 

leimme  mannan 

leimmet  mannan 
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liikot ’szeret’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen liikon leimme liikon leimmet liikon 

2. személy ledjet liikon leidde liikon leiddet liikon 

3. személy lei liikon leigga liikon ledje liikon 

 

4.4. A létige perfectuma 

leat ’van’ Sg Du Pl 

1. személy ledjen leamaš leimme leamaš leimmet leamaš 

2. személy ledjet leamaš leidde leamaš leiddet leamaš 

3. személy lei leamaš leigga leamaš  ledje leamaš 

 

Használat: 

Plusquamperfectum használatos egy múltbeli időpont előtt befejezett esemény, történés 

kifejezésére. 

Áddjá lei juo vuolgán go Biret lihkai. ’Nagypapa már megérkezett, amikor Biret 

felkelt.’ 

Mun ledjen juo oahppan veahá sámegiela 

ovdalgo bohten Sápmái. 

’Már tanultam egy kis számit, mielőtt 

Számiföldre jöttem.’ 

 


