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A tárgy j e l ö l é s e a m a n y s i b a n 

A valóságot szemlélő ember a létezőket, a valóságot alkotó tényezőket 
egymáshoz való viszonyukban ismeri meg. A nyelvi ábrázolásban ennek a 
valóságnak a tükörképét látjuk. Természetesen az elképzelt valóságot is a már 
megismert viszonyok mintájára alkotjuk meg. A nyelvből megismerhető 
kategóriák tehát a valóságban előzetesen adott kategóriák. Amikor valaki 
beszél, a hallgatóban egyes dolgok egymáshoz való olyan viszonyát akarja 
tudatosítani, amely viszonyt a valóságban ismert meg a gondolkodás. A nyelvi 
tényekből visszakövetkeztetve az említett viszonyok az alany és az állítmány 
(a cselekvő és a cselekvés, vagy az állapotban lévő és az állapot, illetve a történő 
és történés, létező és létezés viszonya), a cselekvés és annak tárgya, a cselekvés, 
történés vagy állapot és annak helye, ideje és egyéb körülménye, valamint 
az alany, tárgy, határozó meg ezek mennyiségét, milyenségét és birtokosát 
megjelölő jelző viszonya. 

A nyelv feladata az említett viszonyok felkeltése a tudatban és a viszo
nyok jelölésén keresztül a valóságnak megfelelő vagy annak érzetét keltő 
képzet alkotása a beszélőben és a hallgatóban. 

A tárgy fogalma tehát viszonyt jelent, mégpedig azt a viszonyt, amely 
egy valamilyen cselekvés és valamely létező között fennáll akkor, amikor 
ez a cselekvés erre a létezőre irányul, ezt a létezőt éri vagy eredményezi. 
Ha a tárgy jelöléséről beszélünk, arra akarunk feleletet kapni, hogy egy nyelv 
milyen eszközöket használ fel az említett viszony jelölésére. A manysi nyelvben 
a cselekvést és a létezőt, melyre ez a cselekvés irányul, két külön szóval 
jelöljük, s ez alól csak kevés kivétel van, és az is az összefüggő beszéd termé
szetéből következik. A tárgyviszony jelölése történhetik a tárgyat jelölő szón, 
az állítmányon, és mind a kettőn is. A másik kérdés, amelyet vizsgálnom kell, 
hogy milyen nyelvi elemmel történik a viszony jelölése. Erre a következő 
választ kapjuk : a) raggal, b) képzővel, c) szórenddel. 

A manysi nyelv az ugor nyelvekkel és mordvinnal együtt jelöli a tárgy 
határozott vagy határozatlan voltát is. Vizsgálódásunk közben tehát ezt 
is szemmel kell tartanunk. 

Anyagomat ezek alapján így rendszereztem: 
A) A tárgy szerepe a tárgyas szerkezetben. 

1. jelöletlen tárgy : 
a) határozatlan tárgy ( + alanyi, tárgyas ragozású v. passzív 

állítmány) ; 
b) határozott tárgy ( + alanyi, tárgyas ragozású v. passzív állít

mány) ; 
a) a határozottság is jelöletlen, 
fi) a határozottság jelölt, 
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2. jelölt tárgy : 
a) határozatlan tárgy (ragjai: -n, -nal, -1, -tal), 
b) határozott tárgy (ragja : -m). 

B) Az állítmány szerepe a tárgyas szerkezetben : 
1. alanyi ragozás, 
2. tárgyas ragozás, 
3. passzívum. 

Anyagomat az alábbi művekből gyűjtöttem: 

MUNKÁCSI, A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve, Buda
pest, 1894. 

MUNKÁCSI, Vogul Népköltési Gyűjtemény I—IV. Budapest, 1892—1921. 
KANNISTO — LIIMOLA, Wogulische Volksdichtung I . Helsinki, 1951. 

Ilpi L-o^h. Marisi hanistahtbn kniga. V. SERNETSOV hanseste. Leningrád, 1932. 
ZULOV, Lovintan mal^bs lovintanut. Oul lomt, oul hanistan ta l maljbs. 

Mansi sirbl V. áERNECOV tolmaslaste. Moszkva—Leningrád, 1933. 
V. SEKNECOV, Lovintane mal^bs kniga. Oultane skola matybs. Ki t i t 

lomt. Kit i t klass mal^bs. Moszkva—Leningrád, 1934. 
N. I . POPOVA, Oultan skola maljbs Arifmetika hanistanut. Oul lomt, oul 

hanistan tal. V. $EBNECOV marisi s'irbí tolmaslaste. Moszkva—Leningrád, 1933. 
B. H. MEPHEUOB H H. H. MEPHEUOBA, KpaTKHH MaHCHHCKO-pyCCKHH 

cjioBapb c npHjio>KeHHeM rpaMMaTH^ecKoro onepKa. MocKBa—JlemíHrpa/L, 1936. 
H. H- M E P H E U O B A , MaaHbmH jiaaTbin' xaHbiirraH KHHra. OBJI JIOMT. 

OBjiTaH iiJKOJia Maarbic 1—2 KJiacc. JleHHHfpafl—MocKBa, 1937. 
H. C. nonoBA, ApH(|)MeTHKa xaHbiirTaHyT. OBjrraH uiKOJia Maarbic. KHTHT 

JIOMT. KHTHT KJiaCC MaarbIC. H . R MEPHE1ÍOBA MaaHblUH mHpbIJI TOJIMaiUJiaCTS. 
JleHHHrpaA—MocKBa, 1937. 

BaCHH H. A. RPblJlOBA, CÖOpHHK COCTaBJieH C. M. J1A3YK0 pHCyHKH 
xyAOM<HaHbi A. A. KOCPOBOK. JleHHHrpaA, 1946. 

H. H. HHKHTHH, T. B. riOJlHK, A. H. BOJlOrjJiHA, ApĤ MeTHMeCKHH 
3aaaqaT oc ynpa)KHeHHeT cöopHHK MaHbCH HaqanbHbiH uiKOJia. KHTHT KJiacc 
Marbic. MaHbCH jiaTHruji E. H. P O M B A H J I E E B A TOJiMacbJiacTa A. H. B A J I A H ^ H H 
peflaKTHpoBaHTacTa. JleHHHrpaA, 1950. 

Az idézetekben a szerző nevét és a lapszámot jelölöm meg. A Munkácsi 
gyűjtötte népköltési anyagot a kötet és lapszám megjelölésével közlöm, 
A vogul nyelvjárások című művét VNyr.-nek rövidítem. 

A) A tárgy szerepe a tárgyas szerkezetben 

1. J elöleilen a tárgy 

Az irodalmi nyelvet is jelentő északi nyelvjárásban ez az általános, és 
akár határozott a tárgy, akár határozatlan, jelöletlen marad. De a többi 
nyelvjárásokból is számtalan példát idézhetek erre. Ilyenkor a viszony jelölését. 
a szórend vállalja magára. Erről bővebben az állítmánnyal foglalkozó részben 
szólok. 

A tárgyat jelölő szó tehát jeltelen a következő példák tanúsága szerint. 
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a) Határozatlan tárgy 

A határozatlan tárgy jelöletlen marad, általában azokban a nyelvjárá
sokban is, melyekben határozott tárgyrag fejlődött. Az állítmány ilyen esetben 
lehet alanyi vagy tárgyas ragozású, illetve passzív. 

É. Sovet skola untite, kolhosbt varijane Ilpi I^o^h, 39 ; najirjg hap janb\) 
parsa jot harti ou. 46 ; vatahum anum met at miste, jomas tenut, jomas masnut 
at miste uo. 48 ; Vasil vata hűmen ohsar miste, lou len\pn miste Zuvov, 42 ; 
kelb\) toslasuv SERNECOV, 22 ; akvabl) lámpa sunse\um uo. 23 ; nar\ lilin ohsar 
aman at vaslbn uo. 7 ; vbljbr kol sam ma\bs navrambt 3 janbl) os 6 man vb\)br 
pos varsbt. Pusen manah vbtyr pos varsbtl POPOVA, 25 ; akv alislan hum nila 
hotal sis 80 lerjhbn alas POPOVA, 50 ; akv artal kooperativen 20 sáli tinalas, 
mot artal 10 sáli savnuv tinalas. Kit artal akv jot manah sáli kooperativen misl 
uo. 51 ; ' aarpHiu KaaTara JIOBTH MEPHELJOBA, 37 ; CEHO xyyji HHCÜH UO. 38 ; 
TaaB naKB-caM Tar uo. 39 ; möt nánk-nor==-jiw sirej taktépali 'az egyik 
vörösfenyőgerendát érinti a kard' VNyr. 15 ; nankin hál vortsén 'magadnak 
állítottál fel kelepcét = tetted bosszút von maga után VNyr. 99 ; Iti-pta 
piim iqnyymán pora'B ráaukée sHi, raou fi°öfii, fioötkée sRi fí°öt fióöfii, fióötiy 
ilmm 'zur Zeit des Wachsens von Blatt (und) Kraut , wenn Regen nötig ist, 
bittet er um Regen, wenn Wind nötig ist, bittet er um Wind, der Wind erhebt 
sich' K A N N . — L I I M . I , 66 ; táytkót tL piká mir áts, lussmná iis 'der Alté 
von der Mittel-Sosva sammlte Leute (und) kam an die Lozva' uo. 72, 22 ; 
fiássiy nématdr axt fiáy 'er weiss von gar nichts mehr' uo. 80 ; tófili sár, pa-
kfiálleym, lilán k%ül pltiyleym 'es ist schon genug, ich steige ans Ufer, (und) 
lege frische Fiscne (in den Késsel)' uo. 132 (44) ; tör^m táfifíen manndr mis, 
ta- i a"lás 'was Gott ihm gab, das f ingerauch' uo. 253 ; sáfi xansá fiá-ri 'viele 
Spuren macht es' uo. 255 ; 

KL. mater-püt-mátart fül lattés 'valamicsodákat ott mondott' I I I , 349 l 
fül tuspá khwáSá khölné jált-kh^né khölti 'ottan álló hosszú nyírfából íjjához 
hajlós fát hasít' I I I . 483 ; q,rg.khwé ájin, hóul tyjin 'pálinkát egyél, húst egyél' 
VNyr. 105 ; 

AL. jám'es alné allém 'jó életet élek' VNyr. 169 ; jáum-pü nyrt MSél 
lakwásákát, nqrt khütsét 'midőn bátyám a falgerendáknak hátával nekimegy, 
a falgerendák meghajlanak' VNyr. 170 ; sakét sétép tarmná kéri 'a gyöngyöket 
cérnára fűzi' VNyr. 160; ka\rn soltnjiská, fíorSöt, fioorn, üfsót fíogrnl 'Lieber, 
Goldiger, gib Jagdglück, gib Fischglück' K A N N . — L I I M . I, 319 ; nei oon ielm 
alná pástj ka dl fiogrnl 'gib du mir einen lichten Tag zu lében' uo. 319; 

K. nöm törém vontén khom 'felső eget lakó férfi' I I I , 126 ; tonátél khönt 
ato% té\ménés 'avval ím hadat gyűjteni ment' I I , 229 ; páhk ponés 'fejet hajtott 
(köszönt)' VNyr. 191 ; ton tént lg jgutám 'azon az áron lovat veszek' VNyr. 192 ; 
akumqzt kur^mAgpPp pglilfi konts 'auf einmal fand er den dreibláttrigen 
Beerenbaum' K A N N . — L I I M . I , 9; láihrj figi kdnsii, tofilen figi kdnsii Tiere mit 
Beinen jagt er, Tiere mit Flügeln jagt er' uo. 32 ; o%, Igafii, mahr táWitál td 
fígérdpd^ S9m, Igáfíi 'O, sagt er, ich habé nun etwas ungeziemend gemacht, sagt 
er' uo. 47 ; aindtéend fióárla'm 'ich mache Trank (und) Speise' uo. 47 ; öásoLQMet 
ib pöfisoL^iut ommPánl kvtilat, omnódnl iörstat 'bitten mich, flehen mich 
an um Mádchenwuchs und um Knabenwuchs' uo. 94 ; \%fi sayrdn 'haue Holz' 
uo. 109 ; hyn iani tg,yhn ior a%tofi, ho/s iani táyhn igr a%tofi 'ein eich-
hörnchengrosses volles Blutopfer sammem wir, ein zobelgrosses volles Blut-
opfer sammeln wir' uo. 293 ; 
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P. am-poalém o%ga vis 'pénzt vett tőlem' VNyr. 243 ; khul 
Jcerux Sal-jüne 'halat tűzni a nyársra' VNyr. 235 ; ney söl' mel 
Tnutrrj 6csn, Söl met kasjp osn,tak iee^ln, So'kfirtáyA semAme nuVktatnl 
'(Wenn) du wirklich ein kluger bist, (wenn) du wirklich ein Wissender bist, 
so geh, bringe eine Handvoll schwarze Erde herauf.' uo. 10 ; semAmé 
tuAmdnts 'er stahl schwarze Erde' uo. 11 ; SemAme ós ter]reéli 'er presst wieder 
die schwarze Erde' uo. 11 ; am SémA kUl' messeym 'ich ziehe einen schwarzen 
Kittel an' uo. 28 ; tör^m Aoaum ie lm k^AAs kontii perjk ietl ta'tii 'er einen von 
Gott geschaffenen Menschen findet, trágt er (ihn) mit dem Kopfe weg' uo. 
154 ; am, lattii, soat ney kassim, soat pis kassim, soat mutrá kassim 'ich, sagt 
sie, kann sieben Künste, kann sieben Kniffe, kann sieben Zaubermittel' uo. 
157 (51) ; fiötptr\kp sirrj ko'tA nty fíoareéln 'einen windköpfigen pfeifenden 
Tag mache du' uo. 320 ; 

T. no^ór tolmox púsén 'micsoda tolvajt fogtál' IV, 345 ; 
út-vangha khantást 'kutat találtak' IV, 347; ut amértál 'vizet merít' 
IV, 401 ; kaAg kan ts'itlét 'sie speise viel Leute' K A N N . — L I I M . I , 128. A passzív 
állítmány a tárgy határozott vagy határozatlan voltát nem jelöli. Természe
tesen határozatlan tárgy mellett is gyakran találjuk. A határozottságot a vele 
viszonyban levő tárgy egyéb determinatív elemmel jelöli, pl. birtokos személy
raggal. Az alábbi példákban határozatlan a tárgy, amely a passzívummal szoros 
kapcsolatban van. 

É. mot sir jiv jaBÍonah lavave SERNECOV, 14 ; man pauluvn elektro jor. 
tarataves uo. 23 ; pusen manah nohos alves POPOVA, 51 ; yum-haurem ul 
asan namtuwe 'fiúgyermeket hadd nevezzen el az apja' I , 4; ilmjcölas ös scf-
Gfiata fie\ 'der Mensch mögé zugrunde gehen!' K A N N . — LIIM. I, 14; iölál 
ta- tuldrjuGu patfiesiy 'es begann sie nun nach untén zu führen' uo. 20 ; nu\-mdl 
tó-fi In üÍGée mi-ni, íapá ni nu fia*'G^e rnVni, iöl i nárid tm na"fie 'wenn oben ein 
geflügelter Vogel hinfliegt, wenn er etwas náher hinfliegt, er auchhinabgerissen 
wird' uo. 20 ; tög fianim pársá, kos xöymi ös pa°m, fii-ttn at ámana-fie 'der 
Leichter ist so gebaut, (dass) er^seÜbst wenn er umschlágt, sich nicht mit 
Wasser fiillt' uo. 20 ; köla'lá a fii önsi, paliy püsfids ' lm Dach der Hüt te ist ein 
Tür, dié wurde aufgemacht' uo. 63 ; nö,r\Giifinör sáynapa'fies, mir táfimtafies 
'ein Lárchenstámme wurde abgehackt, die Leute wurden in Stücke zerhauen' 
uo. 70 ; man molag nymipös iáyyixfiná áku sós iölüfiesafi at kóntlaxtiinkv A 
'das Obere Licht, unser Vater, hat ehedem einmal bestimmt, dass wir keinen 
Krieg führen dürfen' uo. 77 ; án ko'l ti- páPrta'fies 'die Hüt te wurde nun 
bedeckt' uo. 240 ; 

KL. ákw'nan nilá men jaxtau 'egy kenyér négy részre vágatik' VNyr. 106 ; 
K. Nöm-Nq.jer vontén khom somé jáyémnél vatam surin ser lot ju pqrwelemist 
sopí mánémtawes 'a Eenn-trónoló királyi férfiú kedves atyámtól kért arany
láncot a lovak, midőn beugrottak, ketté szakították' I I , 237 ; P . pernén 
mqilep khürém manét pütémné punwe 'keresztes mellű három érmet tesznek 
keblembe 'IV, 109 ; tofiA lülkár ka%ná pft/ps 'dann kam dem Teufel der 
Husten' K A N N . — L I I M . I , 11 ; oqmpnápurx it cps 'ein Hund wollte ihn beissen' 
uo. 11 ; kaiiileemná tatAoum 'meine Beine tragen mich weg' uo. 155; T. 
jalem khart'anteu 'gyalmot húznak' IV, 401 ; tas ponép ánsux jél-rátántiu, 
sol'ne lukhántéu ' tar fejű öreget levernek, a földhöz^ csapdossák' IV, 404; 
igenevek mellett ugyanúgy jeltelen lehet a tárgy: É. áhrj^umpiyt layfiezt 
(od. láfifiszt) küsáian§ln narjGÍifinor sáyRdvlUGu 'den Waffenburschen gab ihr 
Herr den Befehl, Lárchenstámme zu falién' K A N N . — L I I M . I , 70. 
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b) Határozott tárgy 

Az északi és pelimi nyelvjárásban — mint előbb már említettem — 
a határozott tárgy is mindig jeltelen. A többi nyelvjárásban azonban határo
zott tárgyat jelölő accusativus rag fejlődött. Ugyanakkor az állítmány is kap 
sajátos ragokat (tárgyas igeragokat), melyek a tárgy határozottságát hiva
tottak jelölni. Nyilvánvaló, hogy a jelöletlen tárgy az eredetibb állapotot 
őrizte meg, s a tárgyrag meg a tárgyas igeragozás is nyelvi fejlődés eredménye* 
De ezekben a nyelvjárásokban is gyakran jelöletlen a határozott tárgy, főként 
ha valamilyen determinatív elem már hozzátapadt a szóhoz. Ilyen szerepet 
tölt be pl. a birtokos személyrag, vagy a mutatónévmás. Az alábbi példákban 
azt kívánom bemutatni, hogy a határozott tárgy is szokott ragtalan lenni 
a manysiban. 

1. A tárgynak nincs ragja és a határozottság sincs nyelvi elemmel jelölve 
a tárgyon, legfeljebb az állítmány ragjaiból következik. 

É. vata hum anum met at miste Ilpi I^o^^h, 48 ; doktor á^mbrjg elmholas 
pusmaltijane uo. 62 ; jánk %ula% ma jánitá sunsunkwé g.s ketiten 'a hófehér 
hollót ismét küldik megnézni a föld nagyságát I, 2 ; ^ansán sát\y nömüum, 
iárjG sátiy nómll^m 'ich erachte es eines bunten Siebenopfers wert, ich erachte 
es eines weissen Siebenopfers wert' K A N N . — L I I M . I, 34 ; ílipálln rö'sim 
süml ui fiiyr ui iöttö'tasts 'das vor ihn geworfene schwarze Wild, das rote 
Wild nahm er mit' K A N N . — L I I M . I , 64 ; mán áfiival fiárs,án iöfSt gart§sts 
'er öffhete ein wenig die Tür, jetzt spannte er den Bogén' uo. 68 ; kgömlákgt 
fii-itn sössáne 'schüttete die Wasserkáfer ins Wasser' uo. 132 ; áftisöpláy 
kxötfiÖihsáye 'nahm die Türpfosten weg' uo. 147; áh sémiid fiiyr üi fiiste 'jetzt 
nahm sie das schwarze Wild (und) das rote Wild' uo., 251 ; suntáo io'láfiiste, 
páliy pünsdste, srrai fiis 'er nahm eine Truhe herab, öffnete sie (und) nahm 
ein Schwert (heraus)' uo, 254 ; án slymáitt puS^sn tülmanta'sa"ne 'jetzt stahl 
er die Quappenlebern allé' uo. 264 ; lehet az állítmány passzívumban is : 
tákusi pöl'ne ion oruB tármdl tör^mn tapalbiaá nspakl ta- mi fis 'im Herbst, 
im Friermonat, gibt der (Obere) Gott dem Tapal-Alten ein Papier' uo. 67 ; 
sirái könlefiatásánL 'sie nahmen das Schwert heraus' uo. 81 ; KL. poakw-
poalt, poakw-§upet átéslem 'én a féltobozokat, tobozdarabokat összeszedem' 
I I I , 351 ; AL. pés álmén-gil lamantén rös nángwen üslén 'régibb életkorodban 
a zelnicés partot magadnak foglaltad el (vetted)' I I I , 207 ; K. mén molé% 
soat törés kwál-vátá, khulin taul, raswin taul lauslámén 'mi a minap hét arasznyi 
nyírhéjbödönyt, posztóruhát, selyemruhát Ígértünk' IV, 253 ; P. Serpin-ötér 
jis upémjamés pöu vlrén khgmél-ölnél nokh hhuíitaléslén 'Serpin fejedelem öreg 
ipa, jó fiát a véres sírgödör végéből felemelted' IV, 110; T. vérnu aw íl-
nöplestil 'a legifjabb leányt elnászolta' IV, 370. 

2. Tárgy a mondatban nincs, illetve az előző mondat vagy annak egy 
része a tárgya szerkezetünknek, melyre csupán az állítmány ragja utal. 

É. kit lilin pirwá páwmátem, jü tülsayá, alésayá, nal-pétsáyá 'megfogott 
két eleven felelő rucát, bevitte őket a házba, megölte őket és belevetette a fövő 
üstbe' I, 29 ; iáicpn Jáou püskáy áfii kit páln ünléy. . . . sepnH sáskán leymaK DS, 
la-p ta xösufilasa"yée 'zwei Tonnen des heiligen Flutwassers sind zu beiden 
Seiten der Tür. . . . er zog aus der Tasche ein Tuch, warf sie zu' K A N N . — 
L I I M . I, 13; páy iáley, táiim iofiDéy, %ül ió/3i>éy,láfiéy : ta^iaxmifi sár tenUD 
fiáRimein, nöumDaptiianm : ákfiáy láp £ássi tánau^l fiittn nás ráfiDasiianin 
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'sie gehen ans Ufer, kaufen trockene Fische, kaufen (frische) Fische (und) 
sagen : Spáter werden wir mai Essen bereiten. Sie fassen sie an : sie sind 
über und über mit Schimmel (und) Schimmelpilzen bedeckt! Sie werfen sie 
ohne weiteres ins Wasser' uo. 20, 21 ; tö)c ialima'i>e lufié tittenpö"ras DB iemm. 
tufil Uttdfjuofie patiDe 'wáhrend er so wandert, kommt die Fütterungszeit 
seines Pferdes. Da beginnt er es zu füttern' uo. 34 ; ti XMm árriB xppn tötfids'1. 
áku xum tőfyaJ&é : a-m tö'tasl^m Ver hat den Hund dieses Mannes entführt? 
Ein Mann sagte : ieh habé ihn entführt' uo. 64; narnttmtaste pd kgaps, iánd 
kvarPste 'er riss sein Boot ans Ufer, zog es in den Fluss' uo. 132 ; KL. ám ti 
tUpd joankhep mántén soat te törés-palt JCJIWQM poakhwmé dm kinSilém ; nulch-
khantilém, lau nispá khalén tusné ju-sumrilém 'én most egy újuló holdbeli 
héten át ezt az arasznyi hosszú cirbolyatobozt keresem; megtalálom, tíz fogas 
közű számba begyömöszölöm' I I I , 349 ; K. tondtel me telémist, vii 'telemist 
telem tussép tdrime saorláyw naoste. khUrém khotél sq,oreste 'azzal a föld teremté
sekor, víz teremtésekor termett álló fenyőt vagdalni kezdte. Három napig 
vagdalta' I I , 237 ; töndtatl sáirdn paTA&ps% sáyrdps, kánsi'tdstd, tqr^matstd 
'damit schnitzte er einen kleinen lichten Span, schrieb darauf, (und) liess ihn 
hinab' K A N N , — LI IM. I, 39; neey^at tardtítd 'die Frau lásst ihn nicht fórt' 
uo. 115 ; ne fitskar dúss, pgias sálnfidl sáUtdstd, 'die Frau gebar das Kind, 
steckte es durchs Loch des Hinten auf den Bratspiess' uo. 115 ; P . lülkár 
törum pádt io%cpts. törum ilpütmdstd 'der Teufel kam zu Gott. Gott stiess ihn 
weg' uo. 10 ; T. Umax khörú-kér ponástil, auwín mestil 'a kenyeret zacskóba 
helyezte, fiának adta' IV, 363 ; dm nun álné-khujné-kharél moúlém. kitém 
áncu% ju-tatástil, khörém khátél tdítstil 'én neked olyasmit adok, miből meg
élhetsz, meglehetsz. A száműzött öreg hazavitte, három napig etette' IV, 361. 

Igen gyakori ilyen esetben a passzív szerkesztés. A nyelvjárások egy 
részében azonban efféle szerkezetben a személyes névmást használják, ezért 
hasonló mondatokkal bővebben a következő pontban foglalkozom. Álljon 
azért i t t is néhány példa : 

É . iöláT ta- tülzrjuGu patfiesiy 'es begann sie nun nach untén zu führen' 
K A N N . — L I I M . I , 20 ; j,öl i nárRt tm na" fie 'er auch hinabgerissen wird' uo. 20 ; 
fiinxul urtne nepakl mi"fie 'gibt ihm ein Wasserfisch-Verteilungspapier' uo. 
67; Zö}-éá XQiás, fiáii X^iás, dsln ös ta- kitiylarjuku patfies 'er lag lange, lag 
kurze Zeit" sein Vater begann nun wieder zu fragen' uo. 70 ; tek/am, nökx-
kfid- In, matarn(d) tiij/ixfifi'drfíflln 'Kamerád, steh auf, es kommt nun jemand 

zu uns' uo. 79; kitk^alutná iöxtfi^meen, tdfi iu; fitáifirs 'ein Teufel kam zu uns < 
(und) frass ihn' uo. 8Í ; ni'lntiy ti- U ti' ioxta"fieen 'zum viertenmal wird 
nun heute Nacht zu dir gekommen' uo. 138 ; ulme at i\£ fie 'es kommt ihr 
kein Schlaf uo. 261. 

3. A tárgy viszony ugyan jelöletlen, de a szón határozottságnak van nyelvi 
eleme. Determinált lehet egy fogalom már önmagában is, pl. a tulajdonnevek, 
névmások. Határozottá tehet bármely szót a manysiban az eléje te t t mutató
névmás és a birtokos személyrag. 

a) a tárgy tulajdonnév v. névmás a következőkben : E. Juvan skolanbl 
ul vujeln ' Ivánt ne vidd el az iskolából' ZULOV, 7 ; H. A. Kpbt/ioe OAMe 
nopam KpuAoe cmiuz Aaeeec 'Krilovot életében Krilov apónak hívták' Kpbuoe 
5; Xuí-atér tdrdtéstd 'elbocsátotta Xuí'-átért' I , 158; taw at vdll'em 'azt nem 
tudom' IV, 326; üti ypt-totitá 'ezt kiviseli' I , 136; ti kojitd 'ezt követi ' 
I I , 125 ; Juvan ase tave skolan totbste 'Iván atyja őt iskolába vitte' , ZULOV, 7 ; 
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ÜÜM maá.63 eaazAyM-MoHan naaec. 'én ismerem őt, Moninnak hívják' M E P H E -
UOBA, 49; nan áném vauén 'ismersz te engem?' I , 74 ; am nanén 8Ö,%il miiem 
'én téged subával ajándékozlak meg' I, 164 ; ánmünD öfil sáltum xum la fii : 
ánum fiáylzn? la fii. táfi la fii : am at fiáylum. 'der vorhin zuerst hereingekom -
mene Mann sagt : Kennst du mich? sagt er. Er sagt : Ich kenne dich nicht. ' 
K A N N . — L I I M . I, 65 ; am ndr\n léyn lüfíh pdlitj ly^Jfil tüstllüm, strapán ár\-
k^ápun iárjk ujl tüstllüm 'ich stelle für dich ein Pferd mit Schwanz, ein Pferd 
mit Máimé hin, stelle ein wie eine Möwenfeder, wie eine Schneehuhnfeder 
weisses Tier hin' uo. 80; am táfi'e né yy fi ós fiin^filum 'wenn ich sie zur Frau 
náhme' uo. 83 (25) ; ná'tjn tö': tam ko }m ti"j,\ 'dies ist meine Hütte, wohin 
ich dich gebracht habé' uo. 243; ti' áyi^kfie, la fii, na rm iánmaltasl^m önsasl^m, 
án^m ió'masaou söpitaslm 'du, Töchterchen, sagt sie, ich habé dich gross-
gezogen, habé dich gepflegt, du hast gut für mich gesorgt' uo. 262 ; KL. 
am nan akwi üsentilém 'én téged gyakran látlak' VNyr. 119 ; K. om ndyén 
sodt törés vüj-vatal vgttilém 'én neked hét arasznyi halzsíros bödönt állítok eléd' 
I I , 227 ; am táutám pári-kétitlilém 'én őt kikérdezem' VNyr. 213 ; öándm dlar-
(tstd, dlj,á\ry jpdstd 'er hat mich verlassen, hat mich vergessen' K A N N . — L I I M . 
I, 47; igát', lgá'fii,gándm ko'mdl' ől%u Igáfiihn, kuataT loáfiihnl 'Vater, sagt, 
wie bestimmts du, dass ich lében soll, wohin bestimmts du mich?' uo. 37 ; 
tqfidtam td-yl nafidsitd 'zerrt ihn von hier' uo. 3 ; T. khan towími kún-tarstil, 
tar-paxtelém 'a ki őt kibocsátotta, keresztül lövöm' IV, 346 ; em nüünmi kát 
kanteAdm 'wo soll ich dich finden' K A N N . — L I I M . I, 128 ; iatwena'mmi\. 
Íu'tatá:süA ' trag mich. Er trag ihn nach Hause' uo. 128; neü emá-nmi iu: tlskan 
'wenn du mich frisst' uo. 157. 

b) A tárgyon determinatív elem van, birtokos személyrag, vagy előtte 
áll determinatív elemként mutatónévmás. A birtokos személyragokkal váló 
meghatározás a manysi nyelvben igen általános. Az állítmány lehet alanyi, 
tárgyas ragozású vagy passzív alakú'. 

É. ti luntá-vásá áyimén süsdsí ti sapitéslémen 'ezeket a vizi szárnyasokat 
leányunk hozományául adjuk veletek' I, 30 ; K. tété kit nan om tatyqm 'ezt 
a két kenyeret én viszem' VNyr. 222 ; pasdrjxömiey iálts titd sodort, tit sepdrt 
'der Lichte Mann-Vater schuf diese Welt, ^dieses Sibirien' K A N N . — L I I M . 
I , 2 ; P . fi mö pontdi vgrim 'ezt a földet síkká teszem, VNyr. 235 ; tan jiw am 
jel-éaíréslém 'azt a fát levágtam' VNyr. 237 ; T. ti khat khat penép nalú kltstil 
'ezt a levelet a hatfejű kígyó küldte' IV, 349. Birtokos személyraggal deter
minált a tárgy : É. josáyém kwon tüstsayém 'hótalpaimat künn felállítottam' 
I I , 285 ; nan satém sawin man kwoss %ul%táslém 'igédre létrejött kérges földedet 
előbuktattam ugyan' I, 143 ; taw pantém sdt pis tumanin kwol tumand sakwá-
tilém 'az ő fedelezte hétszeres lakatú háznak lakatait feltöröm' I I I , 38 ; 
ámpe kd'iürjQ pa'tdste iixidl 'fing an, seinem Hund nachzujagen' K A N N . — L I I M . 
I, 61 ; ni la put myz ni la káté láyle tjifi tüst'sa'ne 'er stellte in die vier Késsel 
seine vier Füsse' uo. 63 ; am pajMm fiáz alne iöfiD^m iu_fi tuldldh! 'Bringt meinen 
Schiessbogen der Mauserenten heréin! uo. 68 ; áse niCprt süpe ti pims§ste 'er 
öffnete nun zu seinem Vater den Mund' uo. 70; tdfi kgöntám slráflömte nöky-
Ufiatasts, tyfi miste 'er zog das von ihm gefundene Schwertstück hervor (und) 
gab es hin' uo. 81 ; am Vilim nár\ fiö\\lln 'nimm du meinen Geist' uo. 102; 
láylpále nökxkxassmtasts 'er riss sein Bein heraus' uo. 130; k^ulpe türn 
össufilaste 'líess" sein Netz in dem See' uo. 132; nar\ gansár] sá'ssn kátayn 
numpáln {ifin tjimáylln, t%fil kátayn {öli pu,fifieyn 'stich du deine verzierte 
Rinde in das Holz über deinen Hánden, dann fass mit deinen Hánden 
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von untén an' uo. 258 ; fióöt fióötum fi°ötr) táyln nögsárj fiáién 
numBdln ös zuptánufiln 'wenn du doch dein vom Wind durchwehtes 
Windkleid auf ~cleine zobel(pelz) bekleideten Schultern breitetest' uo. 268 ; 
KL. tina at khansilém 'értékét nem ismerem' IV, 245 ; K. am tdu erinat 
khöntléslém 'én hallgattam az ő éneklését' VNyr. 225 ; Agzmat fidstd, 
fiáLpi fiöárstd, fiáLpl dnsítd 'er nahm dessen Knochen, machte daraus ein 
Schabmesser, hált es als Schabmesser' K A N N . — L I I M . I , 22 ; tóaiofi eéj>r) 
ód ni, eeQpr\ tödsdl figttiAofi 'unserem Vater stellen wir einen dampfenden 
Napf, eine dampfende Schale hin 'uo. 39; óátdmsdskfidm sak lüKTsdrj dsmdidsandm 
'ich habé meine lieben Menschen sehr schlecht gehalten' uo. 47 ; kurdm pupi 
t idzt, kitai ödyatn teestdn 'die drei Geister kamen nun. Zwei (von ihnen) 
frassen ihre Mádchen a u f uo. 115 ; igeneves szerkezetben is hasonlókép 
találjuk: pö/h téem m§nl td fíötii '(der Wind) weht nun von der Gegend, wo 
er seinen Sohn gegessen hat ' űo. 101 (31-b) ; P . nurm ko ti lelt ö/ins, tak 
nurum ko ti lest kinsstd, kinjím ko ti léét ÖAJIS, tak kinjím ko ti léét kinsstd 
'(wenn) es sein Wunschtag war, so suchte er seinen Wunschtag, (wenn) es 
sein Suchtag war, so suchte er seinen Suchtag' uo. 155 ; ta\rnt§rjkp tyr\kn 
kiijin, oAAnterjkp terjkn küAn foiy todrtaAkeén, tHy kul'etaAkeén 'deinen 
kupferflossigen Flossenfisch, deinen silberflossigen Flossenfisch láss doch 
hier herunter, heb doch hier herauf uo. 321 ; T. méénían íl-khurütilan 'öltö
zetüket levetik' IV, 363 ; náli-Semem il-tepélmatstil 'arcomat megcsípte' 
VNyr. 275. Olykor a birtokos személyragos tárgy mellett az állítmány alanyi 
ragozású, holott tárgyast várnánk. Feltehető, hogy ez esetben a birtokos 
személyrag nem determinatív elem, de még valószínűbb, hogy az állítmányon 
való jelölést érzi feleslegesnek a nyelvérzék, minthogy a személyrag úgyis 
határozottá teszi a tárgyat. É. ta latjyane öijypa'zt 'diese seine Worte endigten' 
K A N N . — LIIM. I , 64 ; tókx lüfii : 'am piym miym erjkdiiy ^jcűssiy 'er sagt so : 
ich gebe meinen Sohn zum Arbeiter, zum Diener' uo. 77; piye kets 'schikte 
seinen Sohn' uo. 78 ; sdt iáypiym alassn 'meine sieben Brüder hast du getötet' 
uo. 140 ; ti- pi-lsámaéem taiapéym 'ich esse dieses mein Beerchen' uo. 248 ; 
nale iofite fiis 'nahm seinen Pfeil (und) Bogén' uo. 253 ; sulyate fiiy 'er nimmt 
seine Flasche' uo. -273 ; KL. koatd g.pér netá cink sauta supti, koatd ápértal nétd 
dnk sauta pdf'eyti 'az ügyes kezű asszonynép félig tölti meg bödönyét, az 
ügyetlen kezű asszonynép bödönyének csak fenekét tölti meg' I I I , 485 ; K. 
ion ioyol pglsamqt tóápps 'zu Hause ass er seine letzte Beere', KAÍOST.—LIIM. 
I, 9 ; akdn [So'tdn 'láde deinen Onkel' uo. 43 ; P . tofiA fiüs n^pdkeét 'dann nahm 
•er sein Papier' uo. 11. Passzívumban van az állítmány a következőkben: 
É. ta-sis iáljirjjáou ös fiániyli, elmjöláse fiönsaliy ós löfita-fte 'unterdessen 
mögé die heilige Feuerflu tstattfinden, mögeh die Menschen ganz fortgespült 
werden' uo. 13 ; xöta'U tu; In laptötiyla* fie 'verdeckt eine Wolke die Sonne' uo. 
67 ; ántfióltpdn dsumn fí^fifies 'mein Vater bat um deinen Hornschaber' uo. 
133 (46) ; mosna öfie, simn l-tjydlafie 'Mös-Frauchen, hast du Hunger?' 
uo. 243 ; pal káté, pdl láyle sáyra"BS 'schlug ihr den einen Arm (und) das eine 
Bein ab ' uo. 254. 

2. B a g g al j el ölt t ár g y 

Az előzőkben néhány példával rávilágítottam arra, hogy a manysiban 
a tárgy lehet jelöletlen, s hogy ilyen jelöletlen tárggyal valamennyi nyelvjárás
ban találkozunk. A következőkben azokat a ragokat szeretném felsorolni, 
amelyek a tárgyat jelölhetik. Ilyen tárgyat jelölő ragot — amelyek csak a 
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nyelvjárások egy részében nevezhetők accusativus ragnak, másutt pedig 
határozó ragok accusativusi szerepben való alkalmazása —, minden nyelv
járásban találunk. 

a) É., KL., K. -n, -né, P . -na 

A fenti rag célhatározó v. lativus értelemben használatos általában. 
Vannak azonban példák, amelyek azt a feltevést engedik megtennem, hogy 
tárgyat is jelölnek vele. Különösen a KANNISTO —LIIMOLA szövegek között 
található pelimi anyagot tartom e szempontból jelentősnek, mert ezekben, 
főként a névmásokon való használata, számomra kétségtelenné teszi, hogy 
tárgyjelölő szerepe is van. É. taw aryán poterti 'ő sokat beszél' VNyr. 8 ; 
mvn^en, lafii, pjiS^sn faiéin 'geh, sagt er, iss ihn ganz ab' K A N N . — L I I M . I , 135 ; 
alipál mxpzl sunsi : töRumn göijyli punG^e 'er schaut nach oben hin : den 
Himmel berührt sein Kopf' uo. 67 ; KL. náu §OQU khum-khalné perjen, dk 
khun-és kwdn at pzrjén ' te sok férfi közül válogatsz, egy férfit sem választasz ki5 

VNyr. 123 ; vuj-anéu%né nolti 'a medvére esküszik' uo. 192 ; lailá-per jdmés 
janin iüi-té üsém 'lábcsavargató szép játékot szemléltem én ottan' I I I , 357 ; 
altén sogt surém-süntémné t'ü rdumtilém 'aranyos hét tetőnyílásom szádját oda 
ásom meg' I I I , 489 ; azt hiszem ide tartozik ez a példa is : dm khunna ülné 
mo-nelné namélmátem, dm khunna diné wüí-nalémné namélmátem 'én a rén-
vadászó földfokra gondolok, az én rénvadászó vízfokomra gondolok' IV, 137 ; 
K. tonétdtél jutpdn-sérjdn nonkhé mdssdn, lotétám te nérémtésté 'azzal páncél
ruháját, kardját felöltötte, lovát megragadta' I I , 239 ; P . kit kpátey menti 
tsrj TJT men ts td §e mAmená 'in den beiden Hánden presste er die schwarze 
Erde' K A N N . — L I I M . I, 11 ; lülkár meanjs tör^m poáA, oséts tórumnd 'der Teufel 
ging von Gott weg (und) zürnte Gott ' uo. 11; tofiA fiüséén ie lm koA^seyná 'dann 
nahm er die Menschen' uo., 12; oamp teefieén fiettsd t^artdstá 'der Hund hess ihn 
nahe' uo. 12 ; amnoánmnd iii%t iox'Ptltd 'er holt mich ein' uo. 25 ; ngy iélrt 
aSteyn, tok n&y amnoánmnd iüfitoáieén ; am iélht aSteym, tak am neynoannd 
iüfltitem 'wirst du zuerst fertig, so frisst du mich ; werde ich zuerst fertig, so 
fresseich dich' uo. 152 ; amnoánmnd toárteén 'láss mich los' uo. 154 ; miSniénd 
kitllltd : k§mneyn amnqánmndX ney amnoánmnd at kpniieen, tak am 
neynoannd eélihm 'er fragt die Mis-Frau : Verheiratest du dich mit mir? 
(Wenn) du dich nicht mit mir verheiratest, so töte ich dich' uo. 157 ; amnoá 
nmjid elpkar náthm 'einen, der mich tötet, gibt es nicht' uo. 157. 

b) É . KI. K. P . T. -I 

Az instrumentális -l ragja gyakran fordul elő tárgy jeleként. Ilyenirányú 
használatával foglalkozik B E K É , A vogul határozók című értekezésében 
(56. 1.). Ezeket mondja : „Sajátos használata az -l ragnak, hogy tárgyat is 
jelöl. Vannak ugyanis olyan igék, amelyek mellett az eszköz egyúttal tárgya 
is a cselekvésnek ; pl. vmivel megajándékoz és vmit ajándékoz, dob, áldoz stb." 
Éppen az említett igék miatt felmerült annak lehetősége, hogy az -l talán nem 
is jelöl tárgyat, hanem a manysi szemlélet tér el a miénktől és csak mi fogjuk 
fel tárgynak az instrumentális raggal ellátott szókat. Lehetséges azonban, 
hogy amint a magyarban a -ból, -bői rag, úgy lett a manysi -l a részleges tárgy ' 
jelölője, amellett, hogy eredeti helyhatározói funkcióját is megtartotta. 
A passzív szerkesztésű mondatokban való előfordulása éppen a kétséget 
támogatja nézetem szerint. Az a tény viszont, hogy pl. a sawél szó -l ragos 
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alakja alanyként is előfordul, az -l ragnak a részlegesség jelölésére való felhasz
nálását bizonyítja. 
É. Knazam 54 nox OAU. KaamH? xomaA xom-xom noxuA AoeimmaH'Kea Ke 
namaee, MU máza AoeunmaH Maazbtc MÜHÜX xomaA 9pu egy könyvben 54 lap 
van. Ha minden nap 6—6 lapot olvasunk el, a könyv elolvasására hány 
nap kell?' HonOBA, 41 ; IÜKOJiaT 6 KJiacc OJIH. KaacbiH' KJiaccbiT KHTXOHnjiOB-
KHTXoíínjiOB conKOBOHbiJi aaporuiaH BaapHS Maarbic aiyH'KBe jiaaBxaiacbiT 'egy 
iskolában 6 osztály van. Minden osztályban elhatározzák, hogy repülőgép épí
tésére 12—12 rubelt gyűjtenek össze TlonOB A,43; akw'elém-x^lés sorémné patém, 
am tül tésém 'egy ember meghalt, én abból ettem' I, 3; Tármél, ma el, vitel, uldl 
nulte'im 'égre, földre, vízre, tűzre esküszöm' IV, 413; (?) an möldl kit elmip kasdjil 
majldslem, klr=^%art%en-sq,wzl majláslem 'a minap két élű kést adtam neki, 
vas-ölyvbőrt adtam neki' I, 21 ; sali-uj tajmén saw kan sawél vdreim, junyé-
pál saw snmVé% sawél varilém 'farkas táplálkozó sok teret sok számban készítek. 
Egy sarkon álló éléskamrát sok számban készítek' IV, 130 ; akw kwalyén 
neyim sát jirél tan totlleit akw'kwalyén neyim %at jirél tan totlleit 'egy kötélre 
kötött hét áldozatot hoznak ők, egy kötélre kötött hat áldozatot hoznak ők' 
I I , 3 ; nár] ma'na sáfiit ti urtne xumin nár] ta-urtlln 'wieviel du verteilen 
willst, verteilst du nun' K A N N . — L I I M . I, 67 ; %• na 11 lisáril 'schossen mit dem 
Pfeil' uo. 76 ; Ural fiárRs mni, iirl iirrtssanL 'sie bauten ihm einen Opfer-
speicher, brachten ihm ein Blutopfer dar' uo. 133 ; iiypiyy^e u- mq pal 
fióöHrj pal sá-fi sümiax sá\fil táyini>apti 'der Brúder füllt die auf dem Hügel-
rücken gelegenen, im Walde gelegenen vielen Speicher zu vielen' uo. 245 ; 
le-ytj tyfil ti' iihdslum, pa-lir\ lufil ti- kástdslum, nár] án^m fiássiy u-l safiateln 
'ich habé nun für dich ein Pferd mit einem Schwanz geschnitten, — ich habé 
dir nun ein Pferd mit einer Máhne versproohen, — quále du mich nicht mehr!' 
uo. 277 ; KL. am uj páti jani turél íut vogridm 'én állat támadó nagy ordítást 
viszek ottan végbe' I I I , 493 ; torém khwqMem nau tawdn sötél minkwén 
'istenhez imádkozom, hogy szerencsét adjon neked' VNyr. 126 ; (KL. tawdn = 
dat.l) AL. ié/prj toosl uttU^m nln 'ich stelle dir eine dampfende Schüssel hin' 
K A N N - L I I M . I, 319; K. kwas-ndr votam, oqii-ndrél oat moum 'bármit kérjek, sem
mit sem adnak' VNyr. 220; pumatél telem pumin idtélt 'füvét termő füves réten' 
I I I , 131 ; sd%wlén merné sawél khwqlti 'dombos földet sokat halad át ' I I I , 130 ; 
oqném o%sdl péltelén 'válts föl nekem pénzt' VNyr. 194 ; törémsiskwé Qxwtésél 
rákwés 'a jó istenke_ követ esőzött' uo.; ajyél-poql dt gjyél nom torém vontén 
khom jdydténné tat tén té ajya 'kiáltásból öt kiáltást kiáltottak fel ím ők ottan 
felsőeget lakó férfi atyuknak' I I I , 132 ; sá'^lódnJxu £öí jiümd fioiütd, téenpl 
pgndmta In Idpu nóándl mqkdl pgndmtaln 'woder Donner-Alte in einen Baum 
einschlágt, lege (an diese Stelle) Gerste oder lege Brot (oder) MehF K A N N . — 
L I I M . I, 108; om ühpódl sgát üli ühpódl kot üli náynán ümsdntam, úmsdn-
tam, jörstam 'mit sieben beschwichtigenden Beschwichtigungen, mit sechs 
beschwichtigenden Beschwichtigungen bete ich zu dir, bete ich, bitté ich' 
uo. 287 ; (K. n'iynán = dat.!) ; man pattp óámp koAp öampkür^m töri, 
kuQAg iani táyhrj re kfii ngynóanódiyofi (rágptefifid) 'mit des fallenden Hundes, 
mit des sterbenden Hundes drei Kehlen, mit des Rabén grosser voller Kehle 
rufen wir zu dir' uo. 291 ; P. nürém-uj xürém ranxél ránxwdsem 'hatalmas 
állatnak három kurjantást kurjantanak nekem' I I I , 279 ; am oSleelcA meéé-
tífam 'ich ziehe dir einen Pelz an' K A N N . — L I I M . I, 12 ; k$A§A pítstá'ndm 'ich 
habé für euch Fische gekocht' uo. 322 ; T. öSél jdnkhen 'bábjátékot játszunk' 
VNyr. 263 ; dm neun purú-tartilém vgnghg.-khuln — lant — námél pintéltéxtiw 
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'én téged visszabocsátalak — mondja — a kútba, cseréljünk nevet' IV, 347. 
Ezekben a példákban javarészt valóban tárgyat jelöl az -l rag, ha a magyar 
szemlélet alapján ítéletet lehet róluk mondani. 

c) É. K. -nél 

Néhány példám van, amelyben az ablativus -nél ragja a tárgy jelének 
tekinthető. Hasonló a használata a magyar -ból, -bői ragos tárgy jelöléshez. 
É. kátpalenl pufi/3dste 'griff ihm nach dem Arm' KANIST.—LIIM. I, 14 ; K. tété 
két khgmnél akw -mat perjelén 'ezen két férfi közül válassz egyet (ezen két 
férfiből válassz)' VNyr. 193 ; pánk-khojémnél puusté 'üstökömnél fogva fogott 
meg (az üstökömet fogta meg)' VNyr. 193. 

d) K. -tél 

A kondai nyelvjárásban az egyszerű -l mellett tárgyjelölőként szerepel 
ennek összetett alakja, a -tél is : jglé sosnénsöut polatél telem pglén sujan sgwél 
vonliloglat, Vomátél telem lomén rosan sawél vonliloglat, pogkhwatél telem pogkh-
wén khwgrépan sgwél vonliloglat. sgiren tör pgném sgu ognkán sgwél vetáf 
'midőn alátekintesz, bogyóját termő bogyós ligeted sok terül el, zelnicéjét 
termő zelnicés fövénypartod sok terül el , tobozát termő tobozos cirbolyaerdod 
sok terül el. Fehér kendőt öltött sok nőcskéd sokat szedeget' I I I , 126. 

e) KL., K. -mé, -m, T. -mi, -mé, AL. -ma, -ma, -m 

A fent említett nyelvjárásokban a határozott tárgy jelölésére külön 
rag van, amely csupán az északi és pelimi nyelvjárásban nincs meg. Ezért 
Szinnyei, Fgr. Sprachwissenschaft2 59. 1. felvesz egy finnugor eredetű accusa-
tivus ragot, amely -m volt, s ez egy -m ~ -fi fokváltakozásnak a folytatása 
többek között a manysi nyelvben is. Valószínűbb azonban, hogy ez a rag 
különnyelvi fejlemény s az -m a határozott tárgy jeleként eredetileg nem a 
tárgyat, hanem csak annak határozott voltát jelölte. S minthogy e szerepben 
általában a birtokos személyragokat találjuk, felvetődik" annak lehetősége, 
hogy ez az -m rag az első személyű birtokos személyragból lett tárgy jelölő
jévé, amint azt Zsirai Miklós egyetemi előadásaiban már régóta tanítja. 

KL. kat'imé kwan-tgrtaln 'ereszd ki a macskát' VNyr. 105 ; ujmé khgt 
khgtél jekwian 'a medvét hat napig táncolják' VNyr. 105 ; fi jiwmé tgrasél 
mortilém 'ezt a fát arasszal kimérem' t VNyr. 105 ; birtokos személyragozott 
szóhoz is járulhat a tárgyrag : sogt téri pankénmé khgtél-poglné khartáln 'hét 
daru vond fejedet dél felé' VNyr. 123 ; fé törés-palt khwgsá poakhwmé am 
kinSilém 'ezt az arasznyi hosszú cirbolyatobozt keresem' I I I , 349 ; Sernél 
kerpa nalén oglmé togtél ölpá khanl-rguné am khwgltitilém 'fekete vasú nyilas 
Ölét üresen levő hónomaljába rakom félre' I I I , 497 ; pankén tori pankénmé 
jiké-poglné khantaln 'fejes daru fejedet vond észak felé' I I I , 347 ; AL. nalatam 
jel-sartesta 'bemázolta orrát ' VNyr. 157 ; K. ognam pásén-tármélné vgttélén 
'helyezd a csészét az asztalra' VNyr. 191 ; ngrmé oglentité 'emeli a gerendát' 
uo. Igtétüm té nérémtésté 'a lovát megragadja' I I , 239 ; khölé%mé te erwéstésán 
'a hollót kezdette ím kérdezgetni' I I , 225 ; tété Ngm-Törém ngnkhwé khöjém 
vüsmé om khgmíe ngkh khonkhilém 'ezt a felső égbe felérő várost én hogyan 
mászhatom meg' I I , 224 ; vuj-gn§uxmé ngltésté 'a medvére esküdött' VNyr. 
191 ; ugyanez a kondaiban így is előfordul : vuj-gn£uxné nolti 'a medvére 
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esküszik' VNyr. 192 ; az északi nyelvjárásban pedig : tármél, ma'él, vitel, 
uVal nulte'im 'égre, földre, vízre, tűzre esküszöm' IV, 413; fitskommd {áldV t 
nasítd, nasítd 'sie zieht, zieht den kleinen Mann herunter' K A K N . — L I I M . I, 7 ; 
kii pols&mmd j>ufitgáidpdsóá, dku polsqmmd j,u/3tátitd 'zwei Beeren ass er, eine 
Beere trágt er nach Hause' no. 9 ; tok kdsnqt fioil sosmd kontstd, ködltstd 
'wie er so jagte, fand er ein Elentier, (und) er scheuchte es au f uo. 22 ; td-td 
sóárt sd'pdrmd dku kfiqli fiöárstd 'auf dieser Welt machte ér Sibirien zu einem 
Hause' uo. 37 ; pöfidtam nok td kéétstd, iaydttfm ai%u fiotaxu 'er nun seinen 
Sohn hinaufschickte um seinen Vater zum Trinken einzuladen' uo. 39 ; eumd 
öá't kontihm 'ichfinde die Tür nicht' uo. 41; mq'snd s'&ynv q'kdtam td fio\tiitd 
'mit Mühe und Not ladet er dann seinen Onkel ein' uo. 43; poirdgs tódi södthofi 
sóát pupimd seémdl mend iáAtqrdtdsd*n 'Vater Herr liess siebenundsiebzig 
Schutzgeister auf die schwarze Erde herunter' uo. 60; fiöt jVí \ox ts td pöffdtti m 
'der Wind erreichte sei»en Sohn' uo. 101; fitskommd jáH tá'tsídm 'den kleinen 
Knaben mitgenommen habé' uo. 109 ; kéerneAdA éekfia^mtöárdhstd pdl éekfiym 
tok fioáxtstd 'er durchschoss die Alté mit dem eisernen Pfeil und liess "die Alté 
so (dórt)' uo. 209 ; T. dm ti dumí sujdlelilem 'én ezt a leányt szeretem' VNyr. 
261 ; khummé katinel püstél 'a férfit megfogta kezénél' uo. 261 ; dumi ju-
S&nutlem 'a leányt megölelem' uo. 272 ; ti uimé ju-djilém 'ezt a vizet megiszom' 
VNyr. 273 ; dnsux jdnú powim kitanul 'az öreg nagyobbik fiát küldi' IV, 344 ; 
La Vdnkd u%sál-khummé katinel püstél 'Bolond Jancsi a rézembert megfogta 
kezénél' IV, 345 ; dm noúnmiil a tartüém 'én téged nem bocsátalak el' IV, 345 ; 
dncux tölmoxmé il-pün vatálil 'az öreg el akarja fogni a tolvajt' IV, 356 ; 
jukd dncukim jú-vörantil 'az asszony várja haza az öreget' uo.; fiarstán külmi 
'sie bauten eine Hüt te ' K A N N . — L I I M . I, 128 ; neü emá'nmí iu'tiskán,. . . 'wenn 
du mich frisst. . . ' uo. 157 ; dm onke-lmi sünkd-l pa'lellhm 'ich schlage den 
Stumpf mit einem Keil entzwei' uo. 160. 

B) Az állítmány szerepe a tárgyas szerkezetben 

Az állítmány a mondat többi részével való viszonyának megjelölésében 
igen aktívan vesz részt. A manysiban az különösen szembetűnő. Az alany és 
állítmány viszonyának jelölésére való az ú. n. alanyi igeragozás, a határozott 
tárgyat (és sokszor általában a tárgyat) jelölik az ú. n. tárgyas igeragozás 
alakjai, (melyek egyébként az alanyt is jelölik), és a tárgyon kívül — úgy 
látszik — a határozó (mégpedig a helyhatározó) jelölésére is alkalmas passzí
vum. Lehet, hogy ez a feltevésem a két nyelv, a manysi és a magyar között lévő 
szemléleti különbség félreismeréséből ered és a manysi tárgynak tekinti, 
illetve érzi azt, akinek valamit ad, akihez valaki jön. De azt hiszem, éppen 
ennek a szemléleti különbségnek a lényegéhez jutottam közelebb, amikor azt 
állítom, hogy a passzívum alakjaival a határozót (helyhatározót) is jelölni 
kívánja a manysi. Ez a nyelv fejlődéséről vallott felfogásunkkal is összhang
ban áll, hiszen általános az a vélemény, hogy a mondatrészek kialakulása során 
a jelöletlenség az elsődleges, főként az alanyt, tárgyat és határozót illetően. 
A velük kapcsolatban lévő állítmány azonban a fejlődés igen korai szakaszában 
jelölője lehetett már a mondatrész-viszonyoknak. Beké Ödön a Nyr. 54. 
kötetében megjelent igen értékes és tanulságos értekezésében azt állítja — és 
meggyőző ez az állítása, hogy a tárgyból fejlődött a határozó (A mondatrészek 
fejlődése, Nyr. 54 ; 77, 108). Ezt a feltevést a passzívum határozót is jelölő 
funkciója igazolná. Természetesen ez a kérdés bővebb vizsgálatot kíván, és 
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szándékomban is van erről az obiugor nyelvekre terjedő alaposabb anyag
gyűjtés alapján beszámolni. Feltevésemet az ilyenféle példákra építettem : 
É. samém pors-tawrin patwés 'szemembe forgácsdarabka esett' VNyr. 8 ; 
tikiam, nö\)C kßä'ln\ matarn(á) t%i iyßß^meen 'Kamerad, steh auf, es kommt 
nun jemand zu uns' K A N N . — L I I M . I, 79 ; ц1те at %и" ße 'es kommt ihr kein 
Schlaf uo. 261 ; t]xßl án mir laßßlzt 'dann wurde jetzt dem Volk gesagt' 
uo. 63; P. ßorkärnd i% ßd 'ein Waldgeist kommt zu ihm' uo. 152 ; chantiban : 
asetna ontdpna wersa 'sein Vater machte ihm eine Wiege' STEINITZ, Ostjakische 
Grammatik und Chrestomathie, 74 ; jotdr] jo§na toiiapm 'mit Bibergeil in 
der Hand tr i t t man mir entgegen (mit bibergeiliger Hand werde ich gestanden)' 
STEINITZ, uo.; tatna jö%dtsajdw 'Feinde sind zu uns gekommen' STEINITZ, UO. 

Állításomat támogatj tény, hogy az intranzitív igék passzívumban 
szintén igen gyakran előfordulnak (vö. a passzívumról szóló részben közölt 
irodalommal). " 

Az állítmánynak a tárgy jelölésében is jelentős szerep jut. Tárgyas 
szerkezetben háromféle alakja fordul elő : alanyi, tárgyas ragozású és passzív 
alakja. A következőkben azt vizsgálom, hogy melyik milyen szerepet játszik 
a tárgy jelölésében. 

1. Alanyi személyragos állítmány 

Az ú. n. alanyi személyragozás az alanyra utal, amint a neve is mondja. 
De ilyen ragozású állítmány azért tárgyas szerkezetnek is lehet tagja. Ez a 
tárgy azonban legtöbbször határozatlan és így az alanyi személyragos állít
mány a határozatlan tárgy jelölőjévé vált. (Az eddig használt kifejezéssel élve 
ilyen esetben az állítmány a tárgyjelölés szempontjából jeltelen.) A jelölés 
funkcióját a szórend tölti be. Minthogy pedig.a tárgy helye mindig az alany 
és állítmány között van, és a tárgy és állítmány közé csak nyomatékosító 
elem vagy esetleg határozó kerülhet, a szórend a tárgyjelölés részére kötött . 

Так как форма винительного падежа для имен существительных от
сутствует, то прямое дополнение может быть выделено лишь своим поло
жением. Прямое дополнение ставится после подлежащего. Ч Е Р Н Е Ц О В И 
Ч Е Р Н Е Ц О В А , Краткий Мансийско-русский словарь с приложением грамма
тического очерка, 56. 

É. luv sun harti 'a ló szánt húz' ЧЕРНЕЦОВ, Краткий, 56; hurum sali 
tarvit sun härtest 'három rén nehéz szánt húz' uo.; alislan hum janbl) uj alas 
' a vadász nagy állatot lőtt ' uo.; nan jalné mänt mater ti vársén ' te jártodban 
mit cselekedtél?' I, 3 ; Vit-xul diné %umitä, tujjl jemti : tuji-ärpi väri 'vízi 
halat halászó embere, midőn nyárra fordul, nyári vejszét csinál' I, 153 ; 
<sspn4 sáskán leyma\DS 'er zog aus der Tasche ein Tuch' K A N N . — L I I M . I, 13 ; 
täytköttb pikd mir äts 'der Alte von der Mittel-Sosva sammelte Leute' uo. 72 ; 
KL . tut tuspä khwaSä kholne jäit-khgsne kholti 'ottan álló hosszú nyírfából 
íjjához hajlós fát hasít' I I I , 483 ; jält-all sauri 'íjjvéget vág' I I I , 483 ; khot 
kher nan sunspi, te khör püyén 'amelyik csődör rádnéz, azt a csődört fogd meg' 
IV, 159 ; AL. am mn sark tats9m 'ich habe dir ein Opfergeldstück gebracht' 
K A N N . — L I I M . I, 319; ielm alnd past] kadlßogrn, ßorsot ßoorn,üfsotßoorn! 
'gib einen lichten Tag zu leben, gib Jagdglück, gib Fischglück' uo. 319 ; K. 
pakénké lo o% röti-vetkis ' tarka ló hegyet hengerít — mamut ' IV, 397 ; käsi 
%ti nan ja/tés, sépél'ät-kin ju-lakwéltés 'a kés esti kenyeret vágott s beszökött 
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hüvelyébe' IV, 398 ; sóátj)s rasiPáyl mazs, sőátcps kúl! mazs 'er zog ein 
siebenfaches Seidenkleid an, er zog einen siebenfachen Kittel an' KAKN".— 
LI IM. I, 101; P. SemAiné tuAm^nts 'er stahl schwarze Erde ' uo. 11; ner fioáss, 
ner sar\k% fiunts 'er machte Nüsse (und) setzte sich, um Nüsse zu beissen' uo. 
152 ; T. kit grSén khöétí sgrt alás 'két rőf hosszú csukát fogott' IV, 351 ; ut 
amértál 'vizet merít' IV, 401 ; mvsksrx ü't e%iürj fia:ts 'ein Junge wollte Wasser 
trinken' K A N N — L I I M . I, 157 ; kit iu'puni)'sdt Sajikfrn rgtst 'zwei Brüder 
sáten Rüben' uo. 160. 

A szórend határozott tárgy esetén is ugyanez marad. 
Figyelemre méltó, hogy olykor határozott tárgy mellett is alanyi rago-

zású állítmányt találunk. Ez arra enged következtetni, hogy a tárgyas és 
alanyi ragozás egyformán jelölvén a cselekvő alany személyét, keveredik, 
kiváltképpen, minthogy a tárgy jelölésére leggyakrabban úgyis a passzí
vumot használják. Az is lehet, hogy csak egyéni nyelvi tényeket őriznek ezek 
az adatok. E. man ti gazét lovintasuv 'mi ezt az újságot olvassuk' Ilpi ^o-r^b., 57 ; 
TH JiaaTH'biT éMamaKB3 JiOBHHTaH'KBe xaHt>myBH3H 'ezeket a szókat helyesen 
olvasni tanuld meg' MEPHELJOBA, 3 ; KaacbiH' xypH éjiH naajiH Haivia TyB-
xancsH 'minden ábra alá nevét írd oda' uo. 4 ; KHHra JiyynTaHS yji MaHbirreH 
'a könyv lapjait ne tépd ki' uo. 45 ; akvabl) lámpa sunsehum 'egyre a lámpát 
nézem, CSERNECOVA, 23 ; Numi-Türém áplém lau punkpá punkin süpa pali 
pönsi 'Fennséges-Ég az én apuskám tíz fogú fogas száját széjjelnyitja' I I I , 63 ; 
am piym miym etjkdiiy k)(üssiy 'ich gebe meinen Sohn zum Arbeiter, zum 
Diener' K A K N . — L I I M . I, 7; nah \ofiU fiis 'nahm seinen Pfeil (und) Bogén' 
uo. 253 ; KL. kogtá gpér neta ánk sguta Supti, kogtá gpértal netd ank 
sguta pdié%ti 'az ügyeskezű asszonynép félig tölti meg bödönyét, az ügyetlen 
kezű asszonynép bödönyének csak a fenekét tölti meg' I I I , 485 ; tülmax-sgw 
kit nara maslli 'borzbőrből való két saruját felköti' I I I , 382 ; K. pá'sdrjgömiey 
iálts titd sodort, tit sepert 'der Lichte Mann-Vater schuf diese Welt, dieses 
Sibirien' K A N F . — L I I M . I, 2 ; ign ioJol pglsámat tóáidps 'zu Hause ass er seine 
letzte Beere' uo. 9 ; akdn figHen 'lade deinen Onkel' uo. 43 ; P . tofiji jMs ?^*e,-
pdkest 'dann nahm er sein Papier' uo. 11. Az északi nyelvjárásból van erre 
a legtöbb példám. Ügy látszik tehát, hogy az alanyi személyragok is alkalma
sakká váltak a nyelv fejlődése folyamán a tárgy jelölésére, illetve amikor 
determinatív elem a határozottságot már jelöli, az állítmány is jeltelen marad
hat, akárcsak a tárgy, ha tárgyas ragozású az állítmány. 

2. Tárgyas igeragozás 

A tárgyas igeragozás a határozott tárgyat jelöli meg. Olykor előfordul 
az is, hogy tárgy nincs a mondatban, mégis tárgyas igeragozást találunk. 
Ez azonban ritka. Ilyen esetekben vagy valami tárgyas szerkezetből, illetve 
mondatból fejlődött szólással van dolgunk, vagy a tárgyas igealakok alanyt is 
jelölő készségük folytán, eredeti funkciójukat vesztve egyszerűen alanyt 
jelölővé váltak. 

A tárgyas igeragozás nem fejlődött ki oly mértékben, mint az alanyi 
ragozás. A tárgyas alakok ugyanis csak a tárgy számát jelölik meg más-más 
raggal, személyét nem. Ez a gyakorlatban úgy fest, hogy pl. az északi manysi-
ban ratitd 'o üti őt, engem, téged' jelentésben használatos. Tehát ez az egy alak 
jelöli mindhárom személyét a tárgynak. Ugyanez a ragozás az alany jelölésében 
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éppen olyan részletes, mint az alanyi igeragozás. Ennek folytán a tárgyas 
igeragozás rendszere az északi nyelvjárásban így alakul : 

rátilém = én ütöm őt, téged 
rátilén =• te ütöd őt, engem 
rátitá = ő üti őt, téged, engem 
rátilémen = mi ketten ütjük őt, téged 
rátilen = ti ketten ütitek őt, engem 
rátiten = ők ketten ütik őt, engem, téged 
rátilüw = mi ütjük őt, téged 
rátilan == t i ütitek őt, engem 
rátianl = ők ütik őt, engem, téged. 

Vagyis az 'őt' = harmadik személyű tárgy jelölésére kilenc ragalak 
van s ugyanezek a ragok jelölik a tárgy első vagy második személyét is. 
A tárgy kettős és többesszámának jelölésére ismét külön alakja van a manys-
sinak. Kettősszámban : 

rátiayém = én ütöm őket kettőjüket, titeket kettőtöket 
rátiayén = te ütöd őket kettőjüket, minket kettőnket 
rátiáyá = ő üti őket kettőjüket, titeket kettőtöket, minket ket

tőnket, stb. 

Többesszámban : 
rátianém = én ütöm őket, titeket 
rátianén = te ütöd őket, minket 
rátiüná = ő üti őket, minket, titeket, stb. 

A kettős- és többesszámú tárgy jelölésében is kilenc-kilenc alakja van 
a harmadik személyű tárgy számára, s ugyanezek a ragok az első és második 
személyű. tárgyat is jelölik. A tárgyas igeragozást a határozott tárgy jelölé
sére használjuk, és gyakran ezek a ragok egyedüli jelölői a kérdéses viszony
nak és a határozottságnak is. Egyébként határozott a tárgy, ha 1. tulajdon
név v. névmás, 2. ha determinatív elem (eléje te t t mutatónévmás v. hozzá
illesztett birtokos személyrag) járul hozzá, és 3. ha a beszéd folyamán elő
fordult már. így a tudatmező révén a kérdéses mondatban meghatározott 
fogalom még akkor is, ha esetleg a tárgyas ragozású állítmánynak nincs 
nyelvi elemmel megjelölt tárgya. 

a) A tárgy határozottságát csak az állítmány jelöli. E. Sovet vlast 
mánsiten skola miste 'a szovjet hatalom adta az iskolát a manysiknak' Ilpi 
I^o^h, 42 ; kolhosen kulák ul tarateln 'kolhoszba a kulákot ne engedd be' 
Ilpi Lo-r^h, 56 ; doktor a\)mbr\g elmholas pusmaltijane ' az orvos a beteg embe
reket meggyógyítja' Ilpi \^or]})h, 62 ; semel part liot-os^eln. hasne rakt sopiteln 
' a táblát töröld le, a szivacsot használd' ZTTLOV, 5 ; nbirpwn KapaHAam riHHH3 
xycaH 32 Konefínaji BHCTS, napbiH' xacro MHB napa nyTSTbiJi 12 KoneHKaji BHCT3, 
oc KapaHAam BHCTS 'egy fiú tolltartót vet t 32 fillérért, tollszárat 12 fillérért 
acéltollal és ceruzát vett ' noriOBA, 4; am ma entaptilém 'én a földet körül 
fogom övezni' I , 36 ; %5íeZ am totililém sar 'hadd viszem én a napot' I , 25 ; 
Tvan satém sawin mán kwoss yulitaslém 'igédre létrejött kérges földedet elő
buktattam, ugyan' I, 143 ; kat jani pánká tot lantsain 'keze nagy mocsokját 
mosd ottan le róla' I I , 327 ; tiyl iu{3 iöxteyn, mirrj mán mineyn, ti'fiármál' 
pö\trttlnl '(wenn) du von hier nach Hause kommst (und) in eine von Leuten 
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bewohnte Gegend gehst, erzáhle diese Sache' K A N N . — L I I M . I , 65; áfiisbpláy 
kgötfiöUdsáye 'nahm die Türpfosten weg' uo. 147 ; KL. poakhw-Supét átéslem 
'a tobozdarabokat összeszedem' I I I , 351 ; te sálr-pümé lap-sallémtáln'eiA, a 
tehénborjút szúrd le' IV, 163 ; ám oglén-kárkém jet vijlém 'én ölbeli magzat-
kamat magammal viszem' I I I , 485 ; AL. pé§ álmén-ail lamantén rös nángwén 
üslén 'régibb életkorodban a zelnicés partot magadnak foglaltad le (vetted)' 
I I I , 207 ; K. mén molé% S0Qt törés kwal-vata, khuíin taul, raswin taul! lauslámén 
'mi a minap hét arasznyi nyírhéjbödönyt, posztóruhát, selyemruhát Ígér
tünk' IV, 253 ; khot ket jotvésán 'hat sapkát magával vit t ' IV, 374 ; am táu 
erinát khöntléslém 'én hallottam az ő énekét' VNyr. 225 ; /S'iskom kontstd 
iyyd tqrHam néecp% 'der kleine Knabe fand den von seinem Vater hinabgelas-
senen Brief K A N N . — L I I M . I, 45 ; P . tan jiw am jel-Salréslém 'azt a fát én 
levágtam' VNyr. 237 ; lám jél-poleslim 'a levest lehűtöm' VNyr. 240; ti vár 
layw-mültim 'ezt az erdőt körüljárom' VNyr. 241; tit taut-vut-sup nunk Üsté 
'most tüzes üszökdarabot dobott fel' I I I , 521; k^érkoát oárnsná noqApunnmc-
t§stá 'die Zange legte er ins Feuer' KANÍT.— L I I M . I, 153 ; T. ja sup-unSilem 
'átgázolom a folyót' VNyr. 278 ; jiw Supu-sámutlem 'a fát keresztül metszem' 
uo. ; vérnu aw íl-nöpléstil 'a legifjabb leányt elnászolta' IV. 370. 

b) A tárgy tulajdonnév v. névmás. Minthogy ezzel a jelenséggel már 
a tárgynak a tárgyszón való jelölésénél foglalkoztam, itt csak néhány példát 
említek azért, hogy a felsorolás adta kép teljes legyen. 

É . Juvan skolanbl ul vujeln ' Ivánt ne vidd el az iskolából' ZULOV, 7 ; 
ná-rj, ápiyku, iá-In! lu-mpás y,-l $áyln% 'du, Jüngelchen, geh! du kennst ja 
Lumpás?' K A N N . — L I I M . I, 192; nátj mölal án^m ta-ppáln at táRatlln 'du 
liessest mich vordem nicht auf die Pritsche dórt' uo. 225 ; K. tqfidtqm td-yl 
nqfidsitd 'zerrt ihn von hier' uo. 3 ; T. em nüü-n iu-tihm 'ich fresse dich' 
uo. 157. 

c) A tárgy eléje te t t mutatónévmással, vagy hozzáillesztett birtokos 
személyraggal jelöli a tárgy határozott voltát. Egyes nyelvjárásokban külön 
tárgyrag jelöli ezt meg. 

E. ásém ta ten-ut téstá, ta ten-ut at testá 'a tyám az egyik ételt ette, a másik 
ételt nem ette' I I I , 112 ; sát né ölne töRmiifi na-n ta öli In 'die von uns, den 
sieben Frauen bewohnte Welt wirst du nun bewohnen' KAITK.— LI IM. I , 
141 ; KL. pánkénmé jiké-poalné khartáln 'fejedet vond észak felé' I I I , 347 ; 
K. tété kit nan om tatyam 'ezt a két kenyeret én viszem' VNyr. 222 ; néHqm 
kdtilitd 'ruft seine Frau' K A K N . — L I I M . I, 9 ; kliöléxmé té érwéstésan 'a hollót 
kérdezgette' I I , 225 ; ne fiiskarHám sálnfll sátitdstd 'die Frau stecktb ihr 
Kind auf den Bratspiess' K A N N . — LI IM. I, 116; P . ti m& pontái varim 'ezt a 
földet síkká teszem' VNyr. 235 ; T. eu-pümé jilailtélém 'elaltatom a gyerme
ket' VNyr. 275 ; mésníán íl-khurutilan 'öltözetüket 'levetik' IV, 363. 

d) A tárgy az előző vagy rákövetkező mondat (tárgyi mellékmondat), 
vagy az előző mondat egy része. A tárgyas szerkezet másik tagjának vizsgála
takor már említettem példákat arra az esetre, amikor az előző mondat vala
mely része a tárgya a cselekvésnek. Szólnom kell azonban a tárgyi mellék
mondatról, amely a manysiban most van kialakulóban. Amint a szövegek 
mutatják, a manysiban mellérendelés van. Azok a példák azonban, amelyek
ben a tárgyas ragozású állítmány utal a következő mondatra, nyilvánvalóan 
már mellékmondatok. É. án bika /wwfZlfc: knl sist pó'Prtanet suiti 'jetzt horcht 
der Alté: hinter der Hüt te hört man sprechen' K A N N . — L I I M . I , 62 ; sunsÍDe: 
punodé töRumn xöiiyli 'er sieht ihn an : sein Kopf berührt den Himmel' uo. 
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68 ; yj tá' kásalasanl: ófile narfktal páfíll 'erst jetzt bemerkten sie : ein Dörf, 
dessen Ende nicht zu ersehen ist!' uo. 75 ; gfynnlite: dutyim iinet syj,m 'er 
horcht : man hört (jemand) klirrend kommen' uo. 137. 

3. Passzívum. 

A passzívumot a magyar nyelvtanok szenvedő igeragozásnak szokták 
nevezni és így emlegeti ezt MUNKÁCSI is manysi nyelvtanában- Holott a 
passzívum a magyarban s a manysiban nem ragozás, hanem képzés. A maíjysi-
ban az ige tövéhez egy -w- képző járul, ezáltal megkapjuk a passzív tövet, 
melyhez ugyanazok a ragok járulnak, mint a cselekvő alanyi igeragozásban. 
A passzívum képzője nyelvjárásonként némi eltérést m u t a t : É. -w-, K L . 
-w-, -u-, -au-, AL.-w-, -u-, -au-, K. -au-, -w-, P . -au-, -w-, T. -u-, -w-, -ántiu-, 
-anteu-. A passzívumot nem szokták tárgyat jelölő nyelvi eszközként említeni, 
hanem külön terminológiával szenvedő alanynak nevezik azt a fogalmat, 
melyre a passzív alakú igében kifejezett cselekvés irányul. A szenvedő alany 
az, aki elszenvedi a cselekvést. Tehát a cselekvés reá irányul. Vagyis a szen
vedő alany = tárgy. E megállapítás helyességét mindennél világosabban 
bizonyítja egy példa : 

tote'im = én hozok totawém — engem hoznak 
tótéin =s= te hozol totawén = téged hoznak 
tóti = ő hoz totawé = őt hozzák 

A passzívum a magyarban és manysiban is a tárgyas igeragozás előtt 
fejlődött ki, amit az is bizonyít, hogy a képzője finnugor eredetű, vö. SZINNYEI, 
Fgr. Sprachwissenschaft2 113. Használata igen gyakori és ez lehet az oka 
annak, hogy a tárgyas igeragozás nem fejlődött olyan rendszerré, mint pl. a 
mordvinban. Gyakori használatára vonatkozólag vö. MEPHE1JOB: MaHCHÍíCKHÍí 
(BOryJlCKHH) fl3bIK*, 186 . 1.: „riaCCHBHafl KOHCTpyKIJHfl npeflJK)>KeHHfl 51BJIH-
CTCfl OMeHb OÖblMHOH B MaHCHÍÍCKOM H3bIKe." 

Ugyanígy PATKAKOV—FUCHS Laut-undFormenlehre der südostjakischen 
Dialekte, 192: ,,wir wollen gleich hier betonén, dass der Gebrauch des Passivs 
im Ostjakischen (und Wogulischen) ein sehr ausgebreiteter ist und auch bei 
i n t r a n s i t i v e n * * Zeitwörtern passive Konstruktionen angewendet wer-
den, wo wir dies kaum erwarten würden'. így ír STEINITZ is az Ostjakische 
Grammatik und Chrestomathie, Leipzig, 1950, c. könyve 74. lapján : „Pas-
sivische Konstruktionen sind sehr beliebt". 

A passzívum jelöli a tárgy személyét és számát, mégpedig oly teljesség
gel, mint ahogy az alanyi ragozás jelöli az alanyét. De nem alkalmas a tárgy 
határozott vagy határozatlan voltának jelölésére. 

É. Navrambt marisi latbrjgbl tot hanistavet 'a gyermekeket ott manysi 
nyelven tanítják' Ilpi ^o-r^h, 61 ; ti ker lorji)h tramvaj lavave 'ezt a vasutat 
villamosnak nevezik' uo. 65 ; zavotet sav sirut varave 'a gyárban sok dolgot 
gyártanak' uo. 66 ; elektro jor ti mat kasbt] kolhosen taratave 'a villanyt ebben 
az országban minden kolhozba bevezetik' SERNECOV, 23 ; man paluvn elektro 
jor tarataves 'a mi falunkba bevezették a villanyt' uo. ; husapet nila hasnejiv 

* H3HKH H iracbAieHHocTb Hapo/joB ceBepa, HaCTb I. 
** Én ritk íttattam. 

• 
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ols, akv hasnejiv hotvojves. manah hasnejiv husapet hultbsl 'a tolltartóban 4 
ceruza volt, egy ceruzát kivettek belőle. Hány ceruza maradt a tolltartóban?' 
POPOVA, 15 ; pusen manah mohos átvesd 'összesen hány nyusztot lőttek?' 
uo. 51 ; Semen puvlen költ puvlaves 'Sement a fürdőházban megfürdették' 
ZTJLOV, 4; aaporuiaH BaapHa Maaruc 65 COJIK. aTBac. KHT xyMH JIQB-JIOB COJTKOBOHHJI 
MaHB9C,TyBJi oc xyjibTyjw OJIH aT xyMH aKB-ioMbui MaHBse. MaHax COJIKOBOH 
Kaacbm' xyMH MaiiBSC? 'Repülő készítésére 65 rubelt gyűjtöttek össze. Két ember 
10—10 rubelt adott, a többit öt ember egyformán adta. Hány rubelt adott egy-
egy ember?' nonOBA, 3 9 : CHMÖHpCK aHb yjibHHOBCKbiJi naaBaBS 'Szimbirszket 
most Uljanovszknak hívják'. MEPHEIIOB, 22; BacHJib OHKa nbirbiH HenaKbiJi 
K3TB3C 'Vaszilj apónak a fia levelet küldött ' MEPHEUOB, 47; H. A. KpbmoB OJiMe 
nopaT KpbiJiOB aKHHr JiaBBac 'Krilovot életében Krilov apónak hívták' KpBI JIOB, 
5 ; KpbuioB OJiMe nopaT TaB 6acHHH3 caB JiararbiJi TOJiMacbnaBecbiT. 
'Krilov életében meséit sok nyelvre lefordították' KRILOV, 12 ; yum-haurém 
ul asán namtuwé 'fiú gyermeket hadd nevezzen el az apja' I , 4 ; iólál ta* 
tüldrjuGu patfiesiy 'es begann sie nun nach untén zu führen' K A N N . — L I I M , 
I, 20; asm ö-s ta- kitiylarjuku patfies 'sein Vater begann nun wieder zu fragen' 
uo. 70 ; ^üssiy iániymiim, tax puknlt iáktim elm^ölas piyn jir punof i> 
án^mn ös pürlafieen '(wenn) ihr zu Drachenwurzen aufwachst, da opfere der 
nabelbeschnittene Menschensohn auch mir im Kopf des Opfers' uo. 34 ; sörni 
Xöndn pöt áku tö% ti pufifti 'der goldene Chan erhebt nun auf dieselbe Weis© 
Steuern' uo. 64; án kö'l ti- pafarta'fies 'die Hüt te wurde nun bedeckt' uo. 240 ; 
möl kotlán mailufivs*fioőrtölnut ápsite pórma'sH 'gestern war ihr Fleisch ihres 
(jüngeren) Bárenbruders gégében worden' uo. 261 ; KL. tösém khul jayla 
logyau 'a száraz hal jaxél-nak neveztetik' VNyr. 106 ; I-poal i-vuotén taí-ta 
vuotaum 'éjszak felől az éjszaki szél lenget engem' I I I , 353 ; Khör-séé janit 
oampné int khwgrémtgum 'a hímfarkas nagyságú kutya ott megugat engem' 
I I I , 493 ; K. táu o%sanné éoaryawé, oaném oat mlté 'ő sajnálja pénzét, nekem 
nem adja' VNyr. 192 ; khwoí-nájémé vénkwén 'vigyen el az ördögfejedelem' 
VNyr. 220 ; khomné jit té vujtgwé 'egy ember üldözi hátulról' I I . 239 ; jáyd 
reske lotané an té joytau 'atyja sárga lovon jön ím hozzá' I I I , 131; man kuá'-tl 
tendkar fidyfíd 'woher sollten wir Speise nehmen' KAÍTN.—LIIM, I . 119; 
tendkarnd iaAkfiaAfidsfid, kuátal mdndsan nan 'uns ist die Speise ausgegangen, 
wohin seid ihr gegangen' uo. 119 ; tepdl tep öátdmn dt ka sfid nárng höiat, 
tördmnd ká'sfid 'der Speise essende Mensch weiss nicht, wie viel s,ie kosten, 
Gott weiss es' uo. 117; kur^mtaí fiőrpupfnd ft'fidn 'der drei Klafter (hohe) 
Waldgeist kommt zu dir' uo. 110; P . tofiA lülkárkaxná pztcps 'dann kam dem 
Teufel der Husten' uo. 11; oqmpná pur% itcps 'ein Hundwollte ihn beissen' 
uo. ; kaiiileémná tatAoum 'meine Beine tragen mich weg' uo. 155 ; T. ampne 
taux-pguü-positus 'az eb megfojtotta a csirkét' VNyr. 275; jalém khartántéu 
'gyalmot húznak' IV, 401; tas ponépdnsux jél-ratantiu, Solne lukh'antéu ' tar
fejű öreget levernek, a földhöz csapdossák' IV, 404 ; git ütne lép-khaéwlantus 
'a mezőt elöntötte a víz' VNyr. 276. 

Amint láttuk a tárgy jelölésére ragot az egyes manysi nyelvjárások 
fejlesztettek ugyan, de mindegyikben megvan a jelöletlen tárgy is. Ez azt a 
már ismert megállapítást erősíti meg, hogy a manysiban a tárgy eredetileg 
jelöletlen volt s a ragok különnyelvi fejlemények. Az -n, -l ragnak ilyen hasz
nálatában mindenki különnyelvi fejleményt lát, de az -m ragban egyesek 
véleménye szerint finnugor eredetű accusativus rag maradt meg. Azt hiszem, 
ebben a kérdésben Zsirai Miklós feltevését tehetem magamévá és ebben a 
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ragban az első személyű birtokos személyragot kell látnunk, amely eredetileg 
csupán determinatív szerepet töltött be, s csak később vált a határozott tárgy 
önálló ragjává. Az előbb említett határozó ragok a magyarhoz hasonlóan a 
részleges és teljes tárgy megkülönböztetésére valók, s a pelimi nyelvjárásban 
ebből a szerepből válik a -na rag a tárgy jelévé. Azt is megállapíthatjuk, hogy 
az állítmány ragjaival igen nagy mértékben részt vesz a tárgy megjelölésében. 
A külön e célra alakult tárgyas igeragozás mellett a passzívum elterjedt volta 
bizonyítja ezt. Az ősmanysiban a tárgyat a szórend jelölhette és esetleg az 
állítmány. A szórend mellett mindenesetre az állítmányon való jelölés fejlő
dött ki leghamarabb, mégpedig véleményem szerint a passzívum (képzője 
fgr. eredetű), melynek további fejlődése a tárgy fogalom fejlődésével szorosan 
kapcsolódik, s ha elfogadjuk B E K É véleményét, hogy a határozók a tárgyból 
fejlődtek, a passzívumnak a magyartól eltérő használatára is magyarázatot 
kapunk. 

A tárgy jelölésének vizsgálatából levonható biztos eredménynek annak 
felismerését tekintem, hogy a manysiban a tárgy eredetileg jelöletlen volt, és 
az északi nyelvjárásban ez a jelöletlenség megőrzött régiség. 

LAVOTHA ÖDÖN 




