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I. NYELVTAN 

Tagadó igeragozás 

Az északi számiban a tagadás kifejezésére külön ragozás szolgál. A tagadó segédige az 

alábbiak szerint minden időben és módban ragozódik: 

 Sg Du Pl 

egyes személy in ean eat 

kettes személy it eahppi ehpet 

hármas személy ii eaba eai 

 

1. Indicativus preasens  

Igetípus Tagadó  

segédige 

Főige 

Páros tövű ige in mana  < mannat 

 it boađe < boahtit 

 ii oro < orrut 

Páratlan tövű ige ean muital < muitalit 

 eahppi leat < leat 

 eaba veahket < veahkit ’segít’ 

Összevont tövű ige eat čohkká < čohkkát 

 ehpet čilge < čilget 

 eai liiko < liikot 

 

Szabályok: 

 páros tövű igék tagadó ragozásakor a főige gyenge fokban áll. A tővégi -i- > -e; -u- > 

-o változás történik. 

 páratlan tövű igék tagadó ragozásakor a főige alakja az infinitivusi -it végződés 

eltávolításával kapjuk meg 

 a leat létige főigei alakja az infinitivusi alapalak 

 összevont tövű ige tagadó ragozásakor a főige alakja − a páratlan tövű igékhez 

hasonlóan − az infinitivusi -it végződés eltávolításával kapjuk 

 

Használat: 

-Boađátgo mielde? -In boađe. ’-Jössz velem. -Nem jövök.’ 

Jos bohccot lihkká eai guođe geainnu, de 

vuoje siivvut. 

’Ha a rénszarvas még nem hagyta el az utat, 

vezess óvatosan.’ 

-Manin eahppi vuolgge? ’-Miért nem jöttök (ti ketten)?’ 
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2. Indicativus preteritum 

A múlt idejű tagadó ragozás közös jellemzője, hogy a főige mindhárom esetben − a már 

ismert − participium perfectum (befejezett melléknévi igenév) alakban áll.  

Igetípus Tagadó  

segédige 

Főige 

Páros tövű ige in mannan 

boahtán 

orron 

muitalan 

lean 

veahkehan 

čohkkán 

čilgen 

liikon 

 it 

 ii 

Páratlan tövű ige ean 

 eahppi 

 eaba 

Összevont tövű ige eat 

 ehpet 

 eai 

 

Használat: 

Son ii boahtán skohteriin. ’Nem hómobillal jön.’ 

Dii ehpet oaidnán mu. ’Ti (pl) nem láttok engem.’ 

Mánát eai šat háliidan sámástit. ’A gyerekek (pl) nem akarnak többet 

számiul beszélni.’ 

 

3. Indicativus perfectum 

Perfectum esetén a tagadó szerkezet hasonló a tagadó preteritumhoz, de a tagadó 

segédigét a leat létige ragozatlan alakja követi. 

Igetípus Tagadó  

segédige 

Leat létige Főige 

Páros tövű ige in  

 

 

 

leat 

mannan 

boahtán 

orron 

muitalan 

lean 

veahkehan 

čohkkán 

čilgen 

liikon 

 it 

 ii 

Páratlan tövű ige ean 

 eahppi 

 eaba 

Összevont tövű ige eat 

 ehpet 

 eai 

 

Használat: 

Mii eat leat fitnan Guovdageainnu 

márkanis guhkes áigái. 

’Már régóta nem voltunk Kautokeino 

központjában.’ 
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4. Indicativus plusquamperfectum 

Plusquamperfectum esetén a tagadó szerkezet hasonló a tagadó perfectumhoz, de a tagadó 

segédigét a leat létige participium perfectum alakja követi. 

Igetípus Tagadó  

segédige 

létige 

participium 

perfectum 

Főige 

Páros tövű ige in  

 

 

 

lean 

mannan 

boahtán 

orron 

muitalan 

lean 

veahkehan 

čohkkán 

čilgen 

liikon 

 it 

 ii 

Páratlan tövű ige ean 

 eahppi 

 eaba 

Összevont tövű ige eat 

 ehpet 

 eai 

 

Használat: 

Son logai ahte son ii lean dan oaidnán. ’Azt mondta, hogy nem látta.’ 

 

5. Potentialis 

Igetípus Tagadó  

segédige 

Főige 

Páros tövű ige in manaš 

bođes 

orroš 

muitaleačča, muitaleš 

leačča, leaš, leš 

veahkeheačča, veahkeheš 

čohkkáš 

čilgeš 

liikoš 

 it 

 ii 

Páratlan tövű ige ean 

 eahppi 

 eaba 

Összevont tövű ige eat 

 ehpet 

 eai 

 

Szabályok: 

  páros tövű igék esetén a főig gyenge fokban áll és egy -š szuffixumot kap; a 

tővégi -i- > -e-, -u- > -o- változik, monoftongizáció jellemző 

 páratlan tövű igék esetén  főige -eačča vagy -eš szuffixumot kap 

 összevont tő esetén a tőhöz egy -š szuffixum kapcsolódik 
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Használat: 

Jos dás ii leš veahkki, de váldde 

oktavuođa e-bosttain. 

’Ha az nem segít, vedd fel a kapcsolatot 

emailben.’ 

 

6. Conditionalis 

Igetípus Tagadó  

segédige 

Főige 

Páros tövű ige in manaše 

boađáše 

oroše 

muitalivčče, muitaleš 

livčče 

veahkehivčče 

čohkkáše 

čilgeše 

liikoše 

 it 

 ii 

Páratlan tövű ige ean 

 eahppi 

 eaba 

Összevont tövű ige eat 

 ehpet 

 eai 

 

Használat: 

Mun bázášin, jos ii livčče nu maŋŋit. ’Maradnék, ha nem lenne ilyen késő.’ 

 

7. Imperativus 

A tiltást kifejező segédigék alakjai a következők: 

 Sg Du Pl 

első személy − allu allot 

második személy ale alli allet 

harmadik személy allos alloska alloset 

 

A tiltás szerkezete: tiltó segédige + a főige jelen idejű E/2 imperativusi alakja 

   Páros tő Páratlan tő Összevont tő 

Sg 1 −  

 

mana 

boađe 

oro 

 

 

muital 

leage 

veahket 

 

 

čohkká 

čilge 

liiko 

 2 ale 

 3 allos 

Du 1 allu 

 2 alli 

 3 alloska 

Pl 1 allot 

 2 allet 

 3 alloset 
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Használat: 

Allet sádde mánáid okto konsertii. ’Ne küldjétek (pl) a gyerekeket egyedül a 

koncertre.’ 

 


