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I. NYELVTAN 

Északi számi igemódok 

1. Potentiális (lehetőségi mód), preasens 

Jele: -ž- ~ -žž-. 

1.1. Páros tövű igék ragozása 

mannat ’megy’ Sg Du Pl 

1. személy manažan manažetne manažit 

2. személy manažat manažeahppi manažehpet 

3. személy manaža/manaš manažeaba manažit 

 

boahtit ’jön’ Sg Du Pl 

1. személy bođežan bođežetne bođežit  

2. személy bođežat bođežeahppi bođežehpet 

3. személy bođeža/bođeš bođežeaba bođežit 

 

orrut ’él, lakik’ Sg Du Pl 

1. személy orožan orožetne orožit 

2. személy orožat orožeahppi orožehpet 

3. személy oroža/oroš orožeaba orožit 

 

Páros tövű igék ragozási szabályai: 

 minden alak gyenge fokban áll 

 -it végű igék esetén -i > -e- 

 -ut végű igék esetén -u > -o- 

 -it és -ut végű igék esetén monoftongizáció 

 egyes szám harmadik személyben használatos egy rövidebb (-š) forma 

 

1.2.  Páratlan tövű igék ragozása 

muitalit ’mond’ Sg Du Pl 

1. személy muitaleaččan muitaležže muitaleažžat 

2. személy muitaleaččat muitaleažžabeahtti muitaleažžabehtet 

3. személy muitaleažžá/ 

muitaleaš/ 

muitaleš 

muitaleažžaba muitaležžet 
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Páratlan tövű igék ragozási szabálya: 

 egyes szám első és második személy gyenge fokban áll 

 egyes szám harmadik személyben két rövidebb forma (-š) is használatos 

 

1.3. Összevon tövű igék ragozása 

čohkát ’ül’ Sg Du Pl 

1. személy čohkkážan čohkkážetne čohkkážit 

2. személy čohkkážat čohkkážeahppi čohkkážehpet 

3. személy čohkkáža/čohkkáš čohkkážeaba  čohkkážit 

 

čilget ’magyaráz’ Sg Du Pl 

1. személy čilgežan čilgežetne čilgežit 

2. személy čilgežat čilgežeahppi čilgežehpet 

3. személy čilgeža/čilgeš čilgežeaba  čilgežit 

 

liikot ’szeret’ Sg Du Pl 

1. személy liikožan liikožetne liikožit 

2. személy liikožat liikožeahppi liikožehpet 

3. személy liikoža/liikoš liikožeaba  liikožit 

 

Összevont tövű igék ragozási szabálya: 

 egyes szám harmadik személyben egy rövidebb (-š) forma is használható 

Használat: 

A potenciális bizonytalanság, kételyek kifejezésére szolgáló mód, leggyakrabban a leat 

létigével használatos. Ritkán használt eset, adott jelentés kifejezésére egy melléknevet 

tartalmazó indikatív formát használnak. 

Leažžá bat son nu rikkis? ’Valóban ennyire gazdag (lehet)?’ 

In mu dieđe gos son oroš. ’Nem tudom, hol élhet.’ 

 

1. 4. A leat létige ragozása 

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

leat ’van’ Sg Du Pl 

1. személy leaččan ležže leažžat 

2. személy leaččat leažžabeahtti leažžabehtet 

3. személy leažžá/leaš/leš leažžaba  ležžet 
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2. Conditionalis (feltételes mód) 

Jele: -š- vagy -včč- 

2.1. Páros tövű igék ragozása 

mannat ’megy’ Sg Du Pl 

1. személy manašin manašeimme manašeimmet 

2. személy manašit manašeidde manašeiddet 

3. személy manašii manašeigga manašedje/manaše 

 

boahtit ’jön’ Sg Du Pl 

1. személy boađášin boađášeimme boađášeimmet 

2. személy boađášit boađášeidde boađášeiddet 

3. személy boađášii boađášeigga boađášedje/boađáše 

 

orrut ’él, lakik’ Sg Du Pl 

1. személy orošin orošeimme orošeimmet 

2. személy orošit orošeidde orošeiddet 

3. személy orošii orošeigga orošedje/oroše 

 

Páros tövű igék ragozási szabályai: 

 minden alak gyenge fokban áll 

 -it végű igék esetén -i > -á- 

 -ut végű igék esetén -u > -o- 

  -ut végű igék esetén monoftongizáció 

 többes szám harmadik személyben két forma használatos: -edje ~ -e 

 

2.2.  Páratlan tövű igék ragozása 

muitalit ’mond’ Sg Du Pl 

1. személy muitalivččen muitalivččiime muitalivččiimet 

2. személy muitalivččet muitalivččiide muitalivččiidet 

3. személy muitalivččii muitalivččiiga muitalivčče 
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2.3. Összevon tövű igék ragozása 

čohkát ’ül’ Sg Du Pl 

1. személy čohkkášin čohkkášeimme čohkkášeimmet 

2. személy čohkkášit čohkkášeidde čohkkášeiddet 

3. személy čohkkášii čohkkášeigga  čohkkášedje/čohkáše 

 

čilget ’magyaráz’ Sg Du Pl 

1. személy čilgešin čilgešeimme čilgešeimmet 

2. személy čilgešit čilgešeidde čilgešeidde 

3. személy čilgešii čilgešeigga  čilgešedje/čilgeše 

 

liikot ’szeret’ Sg Du Pl 

1. személy liikošin liikošeimme liikošeimmet 

2. személy liikošit liikošeidde liikošeidde 

3. személy liikošii liikošeigga  liikošedje/liikoše 

 

Összevont tövű igék ragozási szabálya: 

 többes szám harmadik személyben két forma használatos: -edje ~ -e. 

 

2. 4. A leat létige ragozása 

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

leat ’van’ Sg Du Pl 

1. személy livččen livččiime livččiimet 

2. személy livččet livččiide livččiidet 

3. személy livčči livččiiga  livčče 

 

 

2.5. Conditionalis, perfectum 

A conditionalis múlt idejű alakját az alábbiak szerint szerkesztjük: a segédige (létige) jelen 

idejű conditionálisi alakja mellett a főige participium perfectum alakja áll. 
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Használat:  

 A feltételezés kifejezésére szolgáló igemód. Gyakran szerepel összetett mondatban, a 

jus/jos ’ha’ kötőszóval.  

Maid dagašit jos livččet miljoneara? ’Mi tennél, ha gazdag lennél?’ 

Livččii buorre, jos oahpahivčče mánáide 

sámegiela. 

’Jó volna, ha tanítanának a gyerekeknek 

számi nyelvet.’ 

 

 Kötőszó nélkül is használatos 

Mun vuorddášin du, dieđusge. ’megvárhatlak, természetesen.’ 

Gos don livččet mu haga? ’ Hol lehetnél nélkülem?’ 

 

 A conditionalis múlt idejű alakja egy múltban történt feltételezés kifejezésére szolgál. 

Jos mun livččen diehtán, in livčče gal 

dan oastán. 

’Ha tudtam volna, nem vettem volna 

meg.’ 

 

 udvariassági kifejezésekben: 

Boađásit go mu mielde? ’Velem jönnél?’ 

 

 kívánság kifejezésére: 

Jos mun beare livččen diehtán! ’Bárcsak tudtam volna!’ 

 

 

 

3. Imperativus (felszólító mód), praesens 

3.1. Páros tövű igék ragozása 

mannat ’megy’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ mannu mannot 

2. személy mana manni mannet 

3. személy mannos mannoska mannoset 

 

SEGÉDIGE 

(leat) 

conditionalis 

 

‒ 
FŐIGE 

participium perfectuma 

nem ragozódik 

livččen  mannan 

livččet  mannan 

livččii  mannan 
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boahtit ’jön’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ boahttu bohtot 

2. személy boađe boahtti bohtet 

3. személy bohtos bohtoska bohtoset 

 

orrut ’él, lakik’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ orru orrot 

2. személy oro orri orrot 

3. személy oros orroska orroset 

 

Páros tövű igék ragozási szabályai: 

 egyes szám második személyben gyenge fokban áll 

 kettes szám első és második személyben extra erős fok használatos 

 egyes szám második személyben a tővégi -i > -e, -u > o. 

 többes szám első és második személyben tővégi -i- > e; -u- > -o-. 

 

3.2.  Páratlan tövű igék ragozása 

muitalit ’mond’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ muitaleadnu muitalehkot 

2. személy muital muitaleahkki muitalehket 

3. személy muitalehkos muitalehkoska muitalehkoset 

 

 

3.3. Összevon tövű igék ragozása 

čohkát ’ül’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ čohkkájeadnu/jeahkku čohkkájehkot/jeahkkot 

2. személy čohkká čohkkájeahkki čohkkájehket 

3. személy čohkkájehkos čohkkájehkoska  čohkkájehkoset 

 

čilget ’magyaráz’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ čilgejeadnu/jeahkku čilgejehkot/jeahkkot 

2. személy čilge čilgejeahkki čilgejehket 

3. személy čilgejehkos čilgejehkoska  čilgejehkoset 

 

liikot ’szeret’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ liikojeadnu/jeahkku liikošeimmetliikojehkot 

2. személy liiko liikojeahkki liikojehket 

3. személy liikojehkos liikojehkoska  liikojehkoset 
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3. 4. A leat létige ragozása 

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

leat ’van’ Sg Du Pl 

1. személy ‒ leadnu lehkot 

2. személy leage leahkki lehket/leahkket 

3. személy lehkos lehkoska  lehkoset 

 

Használat:  

 kérések kifejezésére 

Atte munnje niibi! ’Adj egy kést!’ 

Boađe mu mielde! ’Gyere velem!’ 

 

 egyes szám második személyben (-s vagy -l szuffixummal) udvarias kérés 

Buvttes munnje dien girjji. ’Kérlek, hozd ide azt a könyvet!’ 

Vuordil dáppe. ’Kérlek, várj itt!’ 

 

 

 

 


