
A m a n y s i intranzi t ív igék passz ívumáró l 

1, Az obiugor nyelvek egyik jellegzetes sajátsága, hogy felettébb ked
velik a passzívumot. Minden kutató, akinek elegendő nyelvi anyag állt ren
delkezésére, kiemeli ezt (vö. AHLQVIST, Entwurf einer wogulischen Gram-
matik, 176; HUNFALVY, A kondai vog. nyelv: NyK. IX, 68; Az északi osztják 
nyelv: NyK. XI , 147; PATKAISTOV —EUCHS, Laut- und Formenlehre der süd-
ostjakischen Dialekte, 192; SZABÓ DEZSŐ, A vogul szóképzés 34; BOTJDA, Das 
obugrische Passivum: Ung. Jahrb . XVI, 286; CSERNYECOV, Manszijszkij 
jazik: Jaziki i piszmennoszty narodov szevera I, 186; STEINITZ, Ostjakische 
Chrestomathie1 40; KÁLMÁX, Manysi nyelvkönyv 24 stb.). De bárki maga is 
meggyőződhetik erről, mert akár régibb gyűjtést, akár modern kiadványt 
vesz a kezébe, szembetűnik a passzívum gyakori használata. 

. Figyelemre méltó azonban, hogy a manysiban és a chantiban — bár 
e két nyelvben sok közeli kapcsolatra valló egyezés van és a passzívumot is 
azonos esetekben használják — a passzívum jelölésére más-más formáns 
szolgál. A passzívum jele a manysiban w, amelyet közvetlenül, az igetőhöz 
illesztünk (csak a feltételes mód jele előzi meg), a chantiban ai, ii. amelyet 
az idő jelek megelőznek. 

A jelölő elem különbözőségéből következik, hogy aligha tekinthető 
mind a kettő finnugor vagy uráli eredetűnek. A manysi w megfelelőit a finn
ugor nyelvek nagy részében, sőt a szamojédban is megtaláljuk (vö. SZINNYEI, 
Fgr. Sprw.2 113; LEHTISALO: M S F O U . LXXII , 43), míg a chanti jf elemnek 
a megfelelője LEHTISALO szerint csak a lappból és a szamojédból mutatható 
ki (i. h. 76; vö. még NyK. LVIII, 111). Ha pedig mégis mindkettő ősi eredetű 
lenne, a funkciójuk volt eredetileg más, és akkor csak e nyelvek külön életében 
váltak a passzívum jelévé. Altalános felfogás szerint eredetileg visszaható 
képzők voltak (BTJDENZ, UA. 92 ; -SZINNYEI , NyH. 76; vö. LAVOTHA, Zur 
Erage der Entstehung der reflexiven Vérben: Annales universitatis scientiarum 
Budapestiensis I., 21). 

A passzívumnak a manysiban és a chantiban való mai, elterjedt hasz
nálata az indoeurópai nyelvek analógiája alapján könnyen érthető. Az irodalmi 
nyelvben ugyanis az obi-ugor passzívum vágy általános alanyt jelöl, vagy 
pedig az általában passzívumnak nevezett liber a puero legitur'-íéle szer
kezetnek felel meg a használata. A l t a l á n o s a l a n y : a) m a n y s i decimetr 
latbn vati sirl dm hansave 'a deciméter szót röviden dm-nek írják' (POPOVA, 
Oultan skola maljbs Arifmetika hanstanut. Kitit lomt, kitit klass 1935, 11); 
b) c h a n t i A xomcam mbie eoxmaum ? 'hogy hívják azokat' (MARSAK, 
KaTXocbflHT TbiJibicb, 3). " I g a z i p a s s z í v u m : " a) m a n y s i akv tara 
minne soltat pojarn ti standja punk hum afiite hot vojves, Peterburgbn totves 'egy 
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átmenő bojár katona a postamester leányát elvette, Pétervárra vitte ' (PUS
KIN, Stancija punk hum 6); b) c h a n t i tam potdr tuw poxdtna potdrsa 
'ezt a mesét az ő fia mesélte' (STEINITZ, Ostj. Chrest.1 46). 

REGULY, MUNKÁCSI, KANNISTO szövegeiben, CSERNYECOV népmese 
kiadványaiban (Man mojtanuv. 1934.; Mansi mojt. 1935.; Hurum mojt. 1937) 
intranzitív igékhez is járulhat a passzívum jele, s az ilyen állítmány a cselek
vésnek a személyraggal megjelölt személyre vagy tárgyra való irányulását jelöli 
meg, pl. a) m a n y s i nqr-aulá sam-posné qs at jo%tawé 'az Ural végéig szintén 
nem hat el a szem világa' (MUNKÁCSI, I . 37); hontn ti johtuvesuv 'ellenség 
jött ránk' (CSERNYECOV, Manszijszkij jazik 181); alurjkve ti joTvtuvesumen, 
hotal minimen 'ölni jöttek hozzánk, hová menjünk' (Mansi mojt 9); sát/urni B 
yumir] £nNn ti' iögkáfies 'kam eine sieben Mann starke Kriegsschar von Mán-
nern nun über ihn hergeiallen' ( K A N N . — L I I M . I I , 42); b) c h a n t i . : ma 
áddl ösdm, ittam pilna ioyJtsáidm 'egyedül voltam, íme most társam érkezett' 
(PÁPAY, ÉO. 94); tát na jo%dtsajdw 'Feinde sind zu uns gekommen (wir sind von 
Feinde gekommen)' (STEINITZ, Ostj. Chrest.1 40). 

A fentiekben a jo%ti- igén mutat tam be a szóban forgó jelenséget. Ezek 
és a hasonló példák az indogermán nyelvészetből ismert analógiák alapján 
már nem érthetők, nem magyarázhatók meg. Illetve arra kellene gondolni, 
hogy e nyelvekben sajátos tárgyas szemlélet van, és sokkal nagyobb a tárgyas 
(tranzitív) igék köre. Szinte minden ige tranzitívnak tekintendő, vagyis lehet 
tárgya, s így állhat passzívumban (vö. BOUDA, i. m.)-

Minthogy a passzívum mai értelmezése mellett ezek a példák nem 
világosak, hiánytalanul nem magyarázhatók meg, nyilvánvaló, hogy a 
passzívum eredeti szerepében volt valami olyan vonás, amelyet az indo
germán tanulságokon felépülő eddigi magyarázatok nem vettek figyelembe. 

Legtöbben, akik e jelenségre felfigyeltek, megelégedtek azzal, hogy 
a tényt megállapították, és nem bocsátkoztak magyarázatokba. így például 
SCHÜTZ az északi chanti szóképzésről írva ezt mondja: „Feltűnő dolog, hogy 
elég gyakran intraniztív igékhez is járul e képző, melyeknek így^ szenvedő 
jelentésük lesz: lal'na iisáimdn 'ellenség jön ránk ím ' PÁPAY ; ÉO. NyK. 
XXXVIII , 117" (NyK. XL. 25).f 

Hasonló módon jár el PATKANOV—FUCHS: „Wir wollen gleich hier 
betonén, dass der Gebrauch des Passivs im Ostjakischen (und Wogulischen) 
ein sehr ausgebreiteter ist und auch bei intranzitiven Zeitwörtern passive 
Konstruktionen angewendet werden, wo wir dies kaum erwarten würden 
(nicht nur in der 3. Person Sing., wie ,,itur, ventum est, pugnatum est") z. B. 
örjtena tam jü%tájem 'man kam mit einem Speere auf mich zu' I I : 202) eig. 
ich wurde mit (von) einem Speere gekommen)" (i. m. 192). 

Nem mond erről többer STEINITZ sem: „Passivische Konstruktionen 
sind sehr beliebt; . . . Auch statische Verba und Verba der Bewegung erschei-
nen háufig im Passiv, z. B. jötdf) jösna töttajdm 'mit Bibergeil in der Hand tr i t t 
man mir entgegen (mit bibergeiliger Hand werde ich gestanden)' (i. m. 40). 

SZABÓ DEZSŐ a manysi szóképzésről írt tanulmányában megkísérli 
rendszerbe foglalni és megmagyarázni a nyelvnek e sajátságát: ,,De nemcsak 
akkor állhat a vogulban szenvedő alak, midőn az alany tényleg pass. alanya 
az ige cselekvésének, hanem azt is kifejezheti a szenvedő alak, hogy egy 
bizonyos cselekvés a személyrag által jelölt alanynyal bármely más távolabbi 
Vonatkozában van. Az ide tartozó eseteket két csoportba lehet osztani: a) A 
szenvedő képző intrans. igéhez járul s ennek az intrans. igének cselekvése 
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a személyrag által kifejezett alanynyal valami vonatkozásban van: jo%ti jő: 
lotáné ah te joytau 'a ló utána jő' I I I . 130 K. . . . fi.J'Á. szenvedő képző trans. 
igéhez járul, az ige cselekvésének valódi szenvedő alanya instr. raggal van 
ellátva ,a szenvedő alakhoz járuló személyrag az érdekelt személyt jelöli: 
jamés turél várwasém 'jó hangot idéznek hozzám' I I I . 274." (i. m. 34, 35). 

Tehát az intranzitív igék passzív használatában csupán a személyrag 
teszi alannyá azt a mondatrészt, amellyel a cselekvés távolabbi vonatkozás
ban van. A tranzitív igék passzív használata esetén pedig gyakran a „valódi 
passzív alany" instrumentális rágós szó. Vagyis a passzívum nem az, aminek 
a formális grammatikai elemzés és az indogermán tanulságok alapján hiszik. 

LBHTISALO elfogadta Szabó Dezső véleményét: ,,die bestimmte handlung 
in einer ferneren beziehung zu dem durch die personalendung angegebenen 
subjekt steht." (MSFOu. LXXII , 45). 

LŐCSEI a passzívum általános alanyt jelölő szerepét tárgyalva meg
jegyzi, hogy a,, passzív szerkezet sokszor „személyraggal jelölt alannyal" hozza 
vonatkozásba az általános alanyt és a cselekményt grammatikailag, illetőleg 
mondattani szempontból határozott alanyhoz kapcsolja: am Iá jirél tüstllawém 
'az.emberek lóáldozatot állítanak nekem' II , 159 s tb ." (NyK. XLVII, 339). 

E szerint az ilyen passzív mondatoknak két alanyuk van, egy gramma
tikailag meghatározott alany és egy általános alany, amelyet a passzívum 
a fenti példában valóban jelöl. 

Utal e jelenségre L E W Y is: „Das Wogulische bietet z. B. höchst eigen-
artige passivistische Fügungen. Nicht Fálle wie: Xul'-átér-áyin kítipawé 
'(von) dem XuT-átér-Mádchen wird-er-gefragt' MUNKÁCSI I, 81 (73) . . . die 
reguláre Passiva enthalten, sondern solche: táu o%sérné néilépaus 'róka jelent-
ékezett eléje' MUNKÁCSI, Vnyj. 192, wo das Wort, das für uns Subjekt ist, 
im Lativ erscheint, eine an das Grönlandische (nach Finck's Auffassung) 
gemahnende Umkehrung — wenn ich recht verstehe." (Possessivisch und 
passivisch: Ung. Jahrb . VIII, 288). A kérdés megoldásának érdekében tanul
mányában L E W Y a passzívumban előforduló manysi igék jelentéstani rend
szerezését sürgeti. . 

BOUDA vállalkozott erre a feladatra, és az Obugrische Passivum című 
értekezésében jelentésük alapján rendszerezte e nyelvek igéit. Megállapította, 
hogy a 1. cselekvő, 2. állapotot jelentő, 3. mozgást jelentő igék, 4. médiák: 
a) fizikai folyamatot, b) valamivé válást, c) lelki tevékenységet, d) érzelmet 
kifejező igék, 5. természeti jelenségeket megjelölő igék, 6. beszélést, 7. észre-
vevést, 8. kezdést jelentő igék fordulnak elő passzívumban. Akár német 
analógia, akár jelentéstani párhuzam alapján, vagy az alaktani elemek révén 
mindezekben az igékben a tranzitív értelmet keresi, hogy ily módon passzív 
használatuk magyarázatot nyerjen. 

BOUDA rendszerezésében némelyik ige csak alakilag passzív, valójában 
már reflexív; ezt funkciót a passzívum jele is kifejezheti (vö. SZABÓ DEZSŐ, 
i. m. 3, LAVOTHA, i. m. 25). 

A passzívum eltérő használatára a jelentéstani rendszerezés nem ad 
magyarázatot. 

A mai manysiban CSEENYECOV megállapítása szerint intrantizív igék 
passzívuma egészen ritka: cTpaaaTejibHbiH 3ajior OT ruaroJioB Henepexo/BHbix 
ynoTpeÖJiHeTCH /joBOJibHo pe/jKO. OöopoTbi minave, olavd MoryT ŐbiTb nepeBe/jeuM 
KaK«npoxo/],HM», «oÖHTaeM». Hanp.: Amnalbl tara minvesum 'a cTpejioio HacKB03b 
6bui npoH/jeH (npoHH3aH).' (KpaTKHíí MancHHCKo-pyccKHH cnoBapb, 1936, 43.) 
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Érinti a kérdést RAVILA is az alany és a tárgy kialakulásának fejtegetése 
során (FUF XXVII , 131). Többek között a manysi és a chanti intranzitív 
igék passzív használatával bizonyítja azt, hogy az alany és a tárgy kategóriája 
az uráli korban még nem alakult ki teljesen. ,,Wenn der Gebrauch einer Passiv -
form in den obugrischen Sprachen recht háufig ist, beweist auch dies noch 
nicht, dass die Kategorien des Subjekts und Objekts zu voller Klarheit ent-
wickelt waren. Auf interessante Weise geht das daraus hervor, dass die all-
gemein bekannte Regei, nach der das Passiv von intranzitiven Vérben 
immer unpersönlich ist, z. B. itur, in diesen Sprachen gar nicht Stich hál t" 
stb. (i. h.). 

Ha az intranzitív igék passzív használata bizonyíték lehet arra, hogy 
az alany és a tárgy kategória eredetileg azonos értékű ,,Bestimmung" volt 
az állítmány mellett, majd a mondattani helyzetben bekövetkezett diffe
renciálódás teremtette meg elébb az alanyt, amely a még egy „Bestimmung"-
gal rendelkező állítmányhoz már mint szerkezethez viszonyítva lett önállóvá, 
később alannyá, akkor azt hiszem, helyes úton járok, ha az intranzitív igék 
passzívumban való szereplését a passzívum mai értelmének felülvizsgálásával 
próbálom megközelíteni. 

2. A passzívumon, ha mondatszerkezetről van szó, azt értjük, hogy 
az alany nem végzője a cselekvésnek (ágens), hanem szenvedője (patiens). 
Erre a patiensre a finnugor nyelvekben a passzív jellel bővült igetőhöz járuló 
személyragokkal az állítmány utal. Ugyanakkor a cselekvés végzője (ágens) 
jelentéktelenné válik, vagy elmarad. Az aktív és a passzív mondat között 
tehát csupán annyi a különbség, hogy az aktív állítmánya az ágensre, a pasz-
szívé a patiensre utal a személy ragokkal. Tartalmi különbség azonban nincs 
köztük. Ezt mondja GABELENTZ is: „Die Sátze: der Vater liebt das Kind, 
oder das Kind wird von dem Vater geliebt, sind nur der Form, nicht dem 
Inhalt nach verschieden" (Über das Passivum, 455). PAUL ezt írja: ,,. . . is t 
der Unterschied zwischen Aktívum und Passivum von Hause aus synfrak-
tischer Nátur, indem dadurch nichts anderes als ein verschiedenes Verháltnis 
des Prádikatsverbums zum Subj. ausgedrückt wird. Die Anwendung des 
Passivums ermöglicht es daher ein psychologisches Subjekt, welches sonst 
die grammatische Form des Objektes annehmen müsste, auch zum gramma-
tischen Subj. zu machen, und dies ist ein Hauptgrund für den Gebrauch der 
passivischen Konstruktion." (Prinzipien3 256). Tehát a passzívum az aktív 
mondat lélektani alanyának grammatikailag is alanyként való jelölésére 
szolgál; tartalmi különbség az aktív és a passzív mondat között nincs. 

3. Az obiugor nyelvek is azt mutatják, hogy ugyanazon tartalmat 
passzívummal is és aktívummal is lehet ábrázolni: 

Passzívum Aktívum 
A m a n y s i b a n : 

E. ti xum á-mB gn-nn tót{3§s'! 'wer aku gum íaycbPs: a-m töHaslum 'Ein 
hat den Hund dieses Mannes ent- Mann sagte: ich habé ihn entführt' 
führt?' K A N N . — L I I M , I, 64. K A N N , — L I I M . I, 64. 
to% ta palilawém 'félnek tőlem' HdMambip am nuA32yM, xaümnymUÁ 
MUNKÁCSI I I , 25. am nuAsayM, oxcapnbiA am nyMzyM 

'semmitől nem félek, farkastól nem 
félek, rókától nem félek' CSERNYECOV, 
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ne,hum akv janit metbl mivé 'nő és 
férfi ugyanannyi bért kap (bérrel 
adatik) ' SERNECOV, Lovintane mal)bs 
kniga 1934, 76. 

A c h a n t i b a n : 
murna sitna palla 'a nép azért fél 
tőle' PÁPAY, ÉO. 159; imi-xili iőydlna 
mása, nálna mása 'az Asszony-unoká
jának íjat adott, nyilat adott ' PÁPAY, 
ÉO. 16. 

MaaHbiu,H JiaaTHH5 xaHbiivraH KHHra, 
62 ; 
Tapél-ájkd an ndnk-jiwnél várém élém-
-%alésand Xul'-qtérné ti misand 'Tapél 
öreg ama vörösfenyőből csinált em
bereit most Xul-atérnek adta ' M U N 
KÁCSI, I . 130. 

muj nan palitn 'te mit félsz' PUSKIN, 
Stancija vantt i he 16; tdzdm i-pélgdl 
nvnén (acc.) malem 'vagyonom egyik 
felét neked adom' PÁPAY, ÉO. 21; 
nvtjén (dat.) malem ai éuam 'neked 
adom a legfiatalabb lányomat' PÁPAY, 
ÉO. 21. 

Nem változik a passzív mondat tartalma az aktívumhoz viszonyítva 
akkor sem, ha az állítmány intranzitív ige. De ilyenkor a passzív mondat 
alanya az aktív mondat tárgyának vagy határozójának megfelelője. 

M a n y s i példák: 
Passzívum Aktívum 

nan mojné jiwén 'hozzád vendégek K. gm-pöxémné jiw 'hozzám jön' 
jönnek' MUNKÁCSI IV, 81; üsikém MUNKÁCSI, VNyr. 206; É. mat nd-n 
Numi-Tqrém dsém ülta réyin vöt réyin pdli^tn Bgün j,i§, j r l am pdlty/m 
jiwwé 'nénikémet fennséges ég atyám %%§ ? 'wie kommt er denn zu euch, 
felől (által) meleg szél melege (revü- kommt er denn n ich tzumir? 'KANN.— 
let) szállja meg' MUNKÁCSI I I I , -28 . LI IM. I I I , 45. 

AL. tösém tűrém ütél minwés 'cigány
útra ment a víz a torkomban' M U N 
KÁCSI VNyr. 178; tuftt minfies 'dann 
ging man zu ihm' K A N N . — L I I M . I I I , 
14; 

É . tül tqrém-nüpél ta minés 'avval 
az ég felé ment ' MUNKÁCSI I, 1; 
Xwlax vörné ta minés 'a holló az erdőbe 
ment ' MUNKÁCSI I , 3; 
P . %epuk, am ney paAtnt mineym 
'Jüngelchen, ich gehe zu dir' K A N N . — 
L I I M . I , 152; 
t^apanal(nd) ndl miha\zt 'sie gin-
gen an das Ufer zu ihrem Boot' 
K A N N . — L I I M . 11% 16. 

É. man nolpa nolirí xu^n X®nyawé É. Sorni-Kworés jdyén-pdlt nqnx 
'kis orrú orros hal halad benne föl- x^Xsa^n 'Sorni-Kworés atyádhoz 
felé' MUNKÁCSI I I , 257; eredj föl' MUNKÁCSI, I . 77; 

K. tdu oxsérné néilépaus 'róka jelent
kezett eléje' MUNKÁCSI, VNyr. 192; 

KL. keliné nal-néilém 'mocsárhoz ér
kezem' MUNKÁCSI I I I , 347; 
mand nampa namirí jdkwén néildsém 
'minő nevű neves folyóhoz érkezem' 
MUNKÁCSI II I , 241. 

7 Nyelvtudományi Közlemények LX 
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JL.ansuxlasyi . . . kit poqlánél toulaus 
'az öreg büszkén lépeget,. . . két oldal 
ról eveztek feléje' MUNKÁCSI IV, 251. 

É. am tu tgwlitásém 'én gyorsan 
odaeveztem' MUNKÁCSI IV, 242. 

É. voss vássi anyán sáltawés 'leg- É. sgpér qln, Jcami gin ta'ilin kwo-
kisebb ángya lép be' MUNKÁCSI IV, lén jü ti sáltsém 'sapér-ezüsttel, kami-
232; ezüsttel teli házba ím beléptem' 

MUNKÁCSI I I , 262. 

É. mir-su8né-%um taw ta\ . . . aninén 
XQtélinné rusné, mansin ti xütéxlawé 
'a világügyelő férfi ím ő! Mind e 
mai napig orosz és ugor ember haj
long ő előtte' MUNKÁCSI I I , 118. 

É. ántin xar jgmés jirél ti l'ülilawém 
'a szarvas bika jeles véráldozatával 
álldogálnak most előttem' MUNKÁCSI 
I I I , 147; 

É . Í^DE puum sá'u piydh pönsir] 
Xünsíl l'ühmBeen 'deine vielen Söhne, 
die ihren Bogén ergriffen habén, 
weinen mit qualvollem Weinen zu 
dir' K A N N . — L I I M . I, 331. 

É. nanén (dat.) x^aX^eu (alanyi) 
'hajlongunk előtted mi' MUNKÁCSI 
I I , 423. 

É. sisin kiuol sisát l'üh'im 'mögös 
ház mögében állok' MUNKÁCSI I I , 
196. 

K. nayn°án lönztifid (akt. tb . 1. sz.) 
'zu dir weinen wir' K A N N . — L I I M . 
I, 289; É. Numi-Sorni qpíikémné tü 
íünsilálan 'Fennséges-Aranyos apács-
kámhoz, hozzá siránkozzatok' MUN
KÁCSI I I , 426. 

É. xöltal qlné noxs-pojkél x§n V°j- É . Numi-Tqrém dsikémné tü ppj-
kilawén 'ki nem fogyó nyusztbőr kildlán 'Numi-Tárém atyácskámhoz, 
imádsággal könyörögnek hozzád, ki- hozzá könyörögjetek' MUNKÁCSI I I , 
rály' MUNKÁCSI I I , 402; 426. 

E. jomas luv lulne ma nirn at telave, E. am tit telsém 'én itt születtem' 
pumn at telave 'a jó ló álló hely vessző- MUNKÁCSI, I, 0333. 
vei nem terem, fűvel terem (nem növe-
tik be)' CSERNYECOV, Hurum mojt 30. 

Hasonlóképpen a c h a n t i b a n : 
E. íaína si {isaj/mdn 'ellenség jött E. mola ták uérna ilsdnl 'micsoda 
ránk' PÁPAY, ÉÖ. 133; ioyán unu 
eudlt labdt öydlna iisáiu 'a folyónk tor
kolata felől hét szán jött hozzánk' 
uo. 150; má lönt-punna Itsápn 'én
nekem lúdpihém jött ki ' uo. 43; udrna 
pbzűaidn 'a vér rád szivárog'uo. 17. 

sürgős dologban jársz' PÁPAY, ÉO. 
23; évdf] VUQS xar^men j°70 manlémen 
'leányos városunk terére visszame
gyünk' PvEGULY — PÁPAY, ONGy. I, 
32 (768). 

4. Az itt elmondottakkal azonos mondatszerkesztésről ad képet KAINZ 
az eszkimóról és egyes indián nyelvekről szólva: ,,In den hierhergehörigen 
Sprachen (Eskimo, viele Indianersprachen) wird eine Handlung, an der ein 
Táter (Ágens) und ein Ziel (Patiens) beteiligt sind, so dargestellt, dass nicht 
der Táter, sondern das Ziel Subjekt ist, d. h. in dem Kasus steht, in welchem 
das Subjekt eines Nominalsatzes oder eines Satzes mit intransitivem Verbum 
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steht; der Táter steht ím Instrumental, im Genitiv oder Ergativ. Ein Satz 
wie „Der Jáger erlegte den Hirsch" muss in diesen Sprachen gedeutet werden 
als „vom Jáger wurde erlegt der Hirsch". Es wáre falsch mit álteren Gramma-
tikern zu sagen, der Akkusativ sein hier gleich dem Nominativ I, ausserdem 
gebe es noch einen Nominativ I I . Vielmehr existiert hier we der die Kategorie 
Akkusativ noch die Kategorie direktes Objekt. Aber wenn dieser Satz auch 
passivisch gedeutet werden muss, übersetzt werden muss er aktivisch, denn 
hier ist diese Ausdruckweise die primáre wie sonst die aktivische". (Psycho-
logie der Sprache II , 142, 143). Aktívummal természetesen azért kell fordí
tanunk az efféle mondatokat, mert a mi nyelvünkben a célhatározót határozó
raggal jelöljük, és az állítmány személyragjai az alanyra utalnak. Manysi 
vagy chanti nyelvre azonban e mondatok passzívummal lennének fordíthatók, 
bár ma már e nyelvekben is főként az aktív szerkesztésmód használatos. 

Kétségtelen hogy ezeknek a passzív mondatoknak az alanya "csak 
formálisan alany, valóban az állítmányban kifejezett cselekvés célját, vég
pontját nevezi meg. E passzív alany az azonos tartalmú aktív mondat tárgyá
nak, határozójának aequivalense, amint azt a manysi példákon bemutat tam. 

5. Felmerül azonban az a kérdés: mi szükség van az obiugor nyelvekben 
a passzívumra, amikor az aktív mondatszerkesztés fejlett (nem úgy, mint a 
KAINZ idézte eszkimó és indián nyelvekben). Erre WUNDERLICH szavával 
felelnék: „Die Aenderung beruht hier (zwischen passiver und aktiver Aktions-
art) darauf, dass das Interessé des Redenden nicht auf den thátigen, sondern 
auf den leidenden Faktor falit." (Der deutsche Satzbau I, 112). Csupán a 
„leidender Faktor" helyébe „a cselekvés végpontja" kifejezést tenném. 
Vagyis a passzívum használatát az indokolja — legalább is az obiugor nyelvek
ben —, hogy a figyelem középpontjában a patiens áll, ez a domináns képzet, 
és ezt kívánja a nyelv jelölni. 

Aktívumban az ágens, a cselekvés végzője, passzívumban a patiens, 
a cselekvés végpontja a domináns képzet, amelyet grammatikai eszközökkel 
éppen a kétféle szerkesztésmód állítmánya jelöl. Világosan látszik ez oly igék 
passzív használatából, amelyek aktívumban tárgyat is, határozót is vesznek 
maguk mellé, passzívumban pedig az aktív mondatnak hol a tárgya, hol a 
határozója az ún. passzív alany, tehát a domináns képzet, amelyre az állít
mány személyragjaival utal. így például a m a n y s i b a n : 

rar]%ur}kwd 'kurjantj kiált vkinek vmit': passzívumban az ,,alany" 
lehet 1. akinek kiáltanak, 2. amit kiáltanak; aktívumban akinek kiáltanak 
dat., amit acc: E. nürém-uj yürém rqn%él rqnywasém '„Hatalmas állatnak" 
három kurjantást kurjantanak nekem' MUNKÁCSI I I I , 279; — at rqn%ém 
at% rqnxawé 'öt kurjantásom öt ízben kurjantják' uo. 101; — ti xuripd namén 
gtér punk-sgwöp nanénné té rqnxilém 'ilyenféle neves fejedelemhős feje bőrét 
kiáltom föl ím neked' uo. I I , 219. ketunkwe 'küldeni vkinek vmit': a domináns 
képzet akinek = psLSS. alany: BacuAb OÜKU nueblH mnanbiA Kdtnesc 'Vaszil apó
nak a fia levelet küldött ' CSERNYECOVA, MaaHbiijH JiaaTbíR5 xaHbmraH KHHra, 
47; a domináns képzet amit == pass. alany: ta hum oln keths, nepak keths, tamle 
pum ta palte vos ketave '&Z az ember pénzt küldött, írást küldött, hogy ilyen 
füvet küldjenek neki' CSEENYECOV, Lovintane maljbs kniga. Kitit lomt. Kitit 
klass mal>bs 12; — a domináns képzet az ágens = aktív alany: ta hum oln 
keths, nepak ketbs 'az az ember pénzt küldött, írást küldött 'uo.; joli maxiim, 
ünléné pankin mán ti kétilém 'az alvilági nép lakta szurtos földre küldelek 
ím alá' MUNKÁCSI I I I , 45. mir\kwe 'adni vkinek vmit, v. vkit vmivel'; domináns 
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képzet akinek v. akit = pass. alany: ne,hum akv janit methl mivé 'nőnek férfi
nak ugyanakkora bér adatik' CSERNYECOV i. m. 76; — domináns képzet az 
ágens = aktív alany: Tapél-qjka vdrém élém-%qlésaná Xul-qtérné ti misana 
'Tapel-ajká csinált embereit Xul-átérnek adta ' MUNKÁCSI I , 130. 

Nyilvánvalóan nem a mai értelemben vett tárgyról van szó azokban 
az aktív mondatokban sem, amelyeket passzívumban így adnak vissza: to% 
ünlimém an-vaun jgmds turél várwasém 'amint így ülök: ,,au-vau" jeles hangot 
intéznek hozzám' MUNKÁCSI I I I , 274; íám-jiw kispá kisirí apai ti várwasém, 
paéár-jiw sitpá sitin apái ti jüntwásém 'zelnicefa abroncsú abroncsos bölcsőt 
készítettek ím nekem, berkenyefa hajlatú hajlatos bölcsőt varrtak ím nekem' 
uo. 100. ati ruma, ropitaveshn touli an 'nem, barátom, neked eleget dolgozott 
ő' CSERNYECOV, i. m. 69. De ha az ágens a domináns, aktívumot találunk: 
Am Novickij palt vat talbfj jemtnem mus ropitasum 'én Novickijnál 30 éves 
koromig dolgoztam' uo. 67. 

Hasonlóképpen a c h a n t i ban : 
kultaki jogottsu rachmitur luilt laju vontl taki jogottsu kannmi turr luiltlaju 
(PÁPAY átírásában: %oudltá-ki \oydtsu, ra%mi-tur luialtlájíu, uádnltá-ki ioydtsu^ 
yanmi-tur luidltlaj,u) 'messziről jöttünk-e, „rokon"-torokkal csicseregnek 
h o z z á n k , közelről jöttünk-e „nász"-torokkal csicseregnek h o z z á n k ' 
REGULY—ZSIBAI , OH. I, 34; sitdlna lou %vzafina jdfsa 'aztán neki kárpitot 
kötöttek' PÁPAY, ÉO. 90; uas-tel murdlna ámdtsa, le%atsa 'az egész város népe 
(ott) ült mellette és gondot viselt rá ' uo. 148. 

A passzívumot tehát akkor használják az obiugor nyelvek, ha a patiens 
a domináns képzet. De ez a patiens nem tárgy és nem határozó, hanem a 
cselekvés végpontja, amelyet formálissal egy kevésbé differenciált nyelvi 
állapot fokán az állítmány jelölt meg. A cselekvés végpontját jelentő patiens-
ből alakulhatott ki a tárgy és a határozó is. 

Az a jelenség, hogy az állítmányhoz járuló formánsok utalnak a mondat
ban megnevezett fogalmak között fennálló viszonyra, nem ismeretlen a nyelv
tudományban (vö. W U N D T , Die Sprache 1/2, 94, 95). Közismert az is, hogy 
a finnugor nyelvekben az igeragozás fejlett, és jelöletlen tárgyat meg hatá
rozót is bőven találunk a mellett, hogy az alany és a jelző ragtalansága vala
mennyi finnugor nyelvből kimutatható ősi sajátság. A manysi északi nyelv
járásban1 és a chantiban az alany, a tárgy és a jelző ma is minden formáns 
nélkül álló tagja a mondatnak, a chantiban pedig gyakori a ragtalan határozó 
is (vö. KÁLMÁN, Manysi nyelvkönyv 16, STEINITZ, Ostj. Chrest.1 25). 

A manysiban ma már a passzívum csak az általános alanynak, illetőleg 
az aktív mondat tárgyának megfelelő patiens jelölésére szorítkozik. A mai 
nyelvi állapot történeti fejlődés eredménye, amelyben a logikai-grammatikai 
kategóriák differenciálódása folytán a határozóragok és főként a névutók 
rendszere erősen kifejlődött. 

A manysi intranzitív igék passzív használata arra is figyelmeztet, hogy 
a mondattani kutatásokban a formális-grammatikai elemzésnél fokozottabb 
mértékben kell szerephez jutnia az ábrázolás és főként a domináló képzet 
ábrázolása kérdésének, mert feltehetőleg a domináns képzet megelőzte a 
logikai kategóriák kialakulását. 

LAVOTHA ÖDÖN 

1 De a többi manysi nyelvjárásban is lehet ragtalan a tárgy (vö. MUNKÁCSI, 
VNyj. 156, 191, 234, 261). 




