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I. NYELVTAN 

Passzív igeragozás 

Az északi számiban az aktív igeragozás mellett passzív ragozás is használatos. A számi 

passzív használata −akárcsak a finn −eltér az indoeurópai nyelvek passzív alakjától. Az északi 

számi passzív az általános alany (passivum impersonale) kifejezésére szolgál. Ilyenkor az 

aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya. Az északi számi passzív igeragozása 

annyiban speciális, hogy az aktív mondat alanyát a passzív mondatban nem tudja kifejezni 

(szemben pl. az angollal, vö. példa):  

aktív igeragozás The man washes the car. 

passzív igeragozás The car is washed [by the man]. 

  

aktív igeragozás Olmmái bassá biilla. 

passzív igeragozás Biila bassojuvvo. 

 

1. Képzése: 

Az északi számi passzív külön képzővel rendelkezik. Attól függően, hogy milyen tőhöz 

kapcsolódik, a következő passzív képzőformák használatosak: 

a) Páros tő 

Képző: -ojuvvat 

aktív passzív alak 

dahkat ’csinál’ dahkkojuovvut  

buktit ’hoz’ buktojuvvot  

garrut ’varr’ gorrojuvvot 

 

Szabály: 

 -at, -it, -ut igevégződés eltűnik a passzív szuffixum kapcsolódásakor 

 az igető extra erős fokban áll (a helyesírás nem jelöli, csak erős fokként szerepel) 

 monoftongizáció -o- előtt, pl. 

  -at, -it igék esetén használatos egy rövidebb passzív forma is, amelyen képzője: -ot. 

  

aktív passzív alak 

dahkat ’csinál’ dahkkot 

buktit ’hoz’ buktot 
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Ragozás: (passzív, preasens) 

b) Páratlan tő 

Képző: -uvvot 

aktív passzív alak 

muitalit ’mond’ muitaluvvot 

geavahit ’használ’ geavahuvvot 

billistit ’elpusztít’ billistuvvot 

 

 

c) Összevont tő 

Képző: -juvvot 

aktív passzív alak 

čilget ’magyaráz’ čilgejuvvot 

diŋgot ’rendel’ diŋgojuvvot 

 

 

2. Ragozás:  

Mivel a passzív egy képzett, önálló igealak, ezért minden számban és személyben ragozódik. 

a) Páros tövű ige ragozása passzív, preasens formában: 

jearrat ’kérdez’ 

  

mon  jerrojuvvon 

don jerrojuvvot 

son  jerrojuvvo 

moai jerrojuvvojetne 

doai jerrojuvvobeahtti 

soai jerrojuvvoba 

mii jerrojuvvot 

dii jerrojuvvobehtet 

sii jerrojuvvojit 
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b) Páratlan tövű ige ragozása passzív, preasens formában: 

muitalit ’mond’ 

  

mon  muitaluvvon 

don muitaluvvot 

son  muitaluvvo 

moai muitaluvvojetne 

doai muitaluvvobeahtti 

soai muitaluvvoba 

mii muitaluvvot 

dii muitaluuvvobehtet 

sii muitaluvvojit 

 

c) Összevont tövű ige ragozása passzív praesens formában: 

čilget ’magyaráz’ 

  

mon  čilgejuvvon 

don čilgejuvvot 

son  čilgejuvvo 

moai čilgejuvvojetne 

doai čilgejuvvobeahtti 

soai čilgejuvvoba 

mii čilgejuvvot 

dii čilgejuvvobehtet 

sii čilgejuvvojit 

 


