
A tárgy jelölése a vogul nyelv tavdai nyelvjárásában 

1. Eddig már több jelentős tanulmány foglalkozott a vogul tárgy
esettel.1 A tavdai vogult legfeljebb csak megemlítik, részletesebben azonban 
nem térnek ki rá, noha megérdemelné, mivel sok tekintetben eltér a többi 
vogul nyelvjárástól. 

Az alábbiakban azt vizsgálom meg, hogy a tavdai vogulban milyen 
eszközökkel fejezhető' ki a tárgy, valamint azt, hogy milyen összefüggés van 
a mondat tárgya és az igei állítmány között. (Példaanyagomat MUNKÁCSI2 és 
KANNISTO 3 szövegeiből, valamint MUNKÁCSI4 és MATTI LIIMOLA5 sok értékes 
nyelvi adatot is tartalmazó tanulmányaiból vettem.) 

2. A tavdai vogul mondat tárgyának és igei állítmányának alakja 
a tárgy határozatlan (indeterminált) vagy határozott (determinált) voltától 
függ. A tárgy determináltságának jelölése történhetik mind az igén, mind 
a tárgyként álló névszón vagy csak az igén. (A tavdai vogulban, akárcsak 
a többi nyelvjárásban, továbbá az oszt jakban és a magyarban, a tranzitív 
igéknek kétféle ragozásuk van: alanyi és tárgyas.) Határozott a tárgy:6 

1. ha birtokos személyjellel van ellátva, pl. (WV. I I I , 174) kMv (J^O) 
iu-ketstdm (M) 'ich verband seine Hand' ; . 

2. ha névmási vagy kiemelő jelzője van, pl. (VNGy. IV, 348) írét näjar 
ti khqtmé (± %) ôkMtstèl (M) 'Irët fejedelem ezt a levelet elolvasta', (VNGy. 
IV, 370) vermi aw (± O) íl-nöplestil (^) 'a legifjabb leányt elnászolta'; 

3. ha a tárgy tulajdonnév vagy névmás, pl. (WV. I I I , 159—160) tar fka 
sdnpa\Atam§ (± %) ßatstcA (JH) 'er rief den Oheim Senpalta'; 

1 BEKÉ ÖDÖN, A vogul határozók (NyK. XXXV, 71 — 100, 165 — 193); BJÖRN 
COLLINDER, Der Akkusativ im Wogulisehen (NyK. LX, 17 — 21); LAVOTHA ÖDÖN, 
A tárgyas igeragozás mondattana a vogulban (FgrÉrt. 5. sz. Budapest, 1941), A tárgy 
jelölése a manysiban (NyK. LIV, 200—218); MATTI LIIMOLA, Zur wogulischen Etymo
logie und Formenlehre (JSFOu. 57/1, 1—47); MUNKÁCSI BERNÁT, A vogul nyelvjárá
sok szóragozásukban ismertetve (Ugor Füzetek 11. sz. Budapest, 1894); Bo WICKMAN, 
The Form of the Object in the Uralic Languages (Uppsala, 1955). 

2 MUNKÁCSI B., Vogul népköltési gyűjtemény ÍV. ( = VNGy.) 
3 A. KANNISTO—M. LIIMOLA, Wogulische Volksdichtung L—VI. (MSFOu. 101, 

109, 111, 114, 116, 134 = WV.) 
4 MUNKÁCSI B., A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve (=VNyj . ) . 
5 M. LIIMOLA, Zur historischen Formenlehre des Wogulisehen I. Flexion der 

Nomina (MSFOu. 127 = Formenlehre). 
6 Példáimban a következő jeleket alkalmazom: • = határozatlan tárgy, A = 

határozott tárgy, o = jelöletlen (ragtalan) tárgy, # = jelölt (ragos) tárgy, D = ala
nyi ragozású ige, • = tárgyas ragozású ige. 

8 Nyelvtudományi Közlemények LXXI/1. 
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4. ha az elbeszélésben előzőleg már volt róla szó, pl. (WV. 1,161) kóng-iA 
tïkds ßärvlu (B) tül'aseni (± Q>)? 'wie machen wir die Finger gerade?' 

3. A tárgy szófajiiag lehet főnév, névmás vagy főnévi igenév. A főnévi 
tárgy vagy alanyesetben, vagy tárgyesetben áll. Pl. (WV. I I I , 182) kä't ( A O) 
mestà: ( • ) 'sie gaben die Hand', (WV. I I I , 174) käti- (± Q) iu-ketstdm (M) 
'(sie) verband seine Hand', (WV. I I I , 171) neia-rpu kätmv (± %) iu'ketstll 
(M) (sie) verband die Hand des Kaisersohns'. Személyes névmás alapalakja 
(nominativusa) sohasem lehet a mondat tárgya. Igaz, hogy a tavdai vogulban 
a személyes névmásoknak két accusativusuk is van: az egyik a függő esetek
ben jelentkező névmástővel azonos (és az alakját tekintve egybeesik alativusz-
szal), a másik a tárgyragos alak (1. LIIMOLA, ZU den wogulischen Personal
pronomina. FUF . XXVIII , 20 — 56). A két accusativusi alak teljesen egyen
értékű, használatuk a magyar engem, engemet, téged, tégedet használatához 
hasonló. Pl. (WV. I I I , 158) em nüü-n (± %) kwrtÛAdm (M) norju 'ich ziehe 
dich herauf, (WV. I, 128) em nüünmi (± %) kät kante Adm (M)? 'wo soll 
ich dich finden?' A többi névmás a főnevekhez hasonlóan viselkedik, pl. 
(VNGy. IV, 370) tufí (± O) vun (ß)! 'azt vedd el!', (WV. II I , 162) titrmi 
(± %) Aôlçà'sdn (\Z\) 'klopfe an diesen'. Ha főnévi igenév a mondat tárgya, 
az mindig jelöletlen. A főnévi igenévnek magának is van tárgya, s ennek 
határozatlan vagy határozott voltától függően alanyi vagy tárgyas ragozású 
ige az igei állítmány. Pl. (WV. I I I , 158) neiàrpu ü-f ( A O) efóür] ( Ojßäts (\J) 
'der Kaisersohn wünschte Wasser zu trinken', (WV. I I I , 195) mvsker% eld-rj 
(O) ßätaAst (^g) fsë'Sml (A %) 'der Junge wollte den Wolf totschlagen'. 
Tehát főnévi igenévi tárgy esetében, ha az igei állítmány és a tárgy kapcsola
tá t vizsgáljuk, voltaképpen az állítmány és az igenév tárgyának viszonyát 
vizsgáljuk. Ilyen esetekben ugyanaz a helyzet, mintha az igének közvetlen 
főnévi tárgya volna. 

4. Először nézzük meg azt, hogy mikor ragtalan és mikor ragos a tárgy. 
(Amint már említettük, a tárgyként álló személyes névmás mindig jelölt, az 
egyéb névmások úgy viselkednek, mint a főnevek, a főnévi igenév pedig min
dig jelöletlen, ezért az alábbiakban csak a főnévi tárggyal foglalkozunk.) 

A határozatlan tárgy mindig jelöletlen. Pl. (VNGy. IV, 347) írét näjar 
Ul'öna nämp ilmèê väitin äu (A O) ânsi (\Z\) ' Irët fejedelemnek Ilona nevű 
rendkívül szép leánya van', (WV. I I I , 179) lejrjfét' (A O) eis (\Z\) '(er) 
trank Wasser des Lebens', (VNGy. IV, 347) tratet ut f A O) ämerts (\Z\) 
'sapkájában vizet merít', (WV. I I , 3) tutkül ( A O) ßärs (\Z\) 'da baute er 
eine Hütte ' , (VNGy. IV, 369) mué khul ( A O) vqjqnt (\Z\) 'egy kis házat lát', 
(WV. I I I , 182) kät (A OJ mestà' (Q) 'sie gaben"die Hand', (WV. I I I , 160) 
tu me-s (d) tüßin kä'toAx f A OJ 'sie gab ihm ein Handtuch', (WV. I I I , 192) 
as k&rmdt pu (A O) kantœs (\Z\) nîti' 'noch einen dritten Sohn gebar seine 
Frau', (VNGy. IV, 357) mus pú (A O) khqntás (U) 'kis fiat szült', (WV. 
II I , 162) iet iüßcäß sgiAà'ts (Cl) skatwA% (A O) 'seine mittlere Schwester 
schenkte einen Kasten'.7 

7 I t t szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy LAVOTHA tévesen értelmezett egy 
igealakot: (VNyj. 278, idézve: NyK. LIV, 215) jiw (A o) supu-sämutlem (D) 'a fát keresz
tül metszem'. A fenti igealak nem tárgyas ragozású, mint LAVOTHA gondolta, hanem 
alanyi, ugyanis az -l- ebben az alakban nem a tárgyas ragozás jele, hanem a jelen időé. 
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A determinált tárgy lehet jelöletlen és jelölt. A tavdai vogul nyelvjárás
ban a tárgyeset ragja -m + vokális (KANN. T J -mè, -ms, TCs -me, -me, MŰNK. 
-mê, K A N N . TJ, TCs -mï, -mi, MUNK. -mi 1. Formenlehre 24—25, 27) vagy -m (ez 
utóbbi csak a harmadik személyű birtokos személyjelek után jelenhet meg). 
Jelöletlen: (WV. I I I , 159) sm a§ü'm t(A O) mcßla-m (M) newn 'ich gebe dir 
meine Tochter', (VNGy. IV, 365) äum CA O) khomná meulèm (M) nun 
' leányomat hozzád adom férjhez', (WV. I I I , 174) nemd'm fA O) tüßrn 
mssta-m (Wi) '(ich) gab ihm meinen Namen', (WV. I I I , 184) neriet ßankä 
ne A CA O) kanta'stän (M) '(sie) fanden den Pfeil des mittleren Vanjka', 
(WV. I I I , 156) em nüü'n ne(Aw CA O) meüld-m (M) 'ich gebe dir deinen 
Pfeil', (WV. I I I , 183) pl-ttà-st (M) pellkaräß süpu- CA O) 'er taufte das Kind 
der Dienstmagd', (VNGy. IV, 362) amè% püm CA Q) il-mèstèm (M) khom-
palénén 'odaadtam a magam fiát a manónak'. Jelölt: (WV. I I I , 197) ngpAds-
tan (B) ä'üml CA +) 'sie warben die Tochter', (VNyj. 262) khumnq nöplilem 
(M) äumi CA %) 'megkérem magamnak, mint férjnek a leányt', (WV. I I I , 
180) külvm CA %) namd-rtkaß püßä-rtst (M) '(er) drehte ihre Hüt te zu einem 
Ei', (WV. I I I , 171) neia-räß tu- kätVmi CA %) ivAßasUA (M) 'die Kaiser
tochter sah seine Hand', (VNGy. IV, 367) khgm-pälen kaum CA %) khul-kêr 
ju-täretst (M) 'a manó a kezét a házba bebocsátotta'. 

A jelöletlen határozott tárgy egyenértékű a jelölt tárggyal, vö.: (VNGy. 
IV, 370) vërnu aw CA O) íl-nöplestil (^) 'a legifjabb leányt elnászolta' 
~ (VNGy. IV, 368) jim äwmi (£ %) íl-püstil (%) 'a jött leányt elfogta'; 
(VNGy. IV, 349) ti khat (A O) khat penép jkalú kitstil (WL) 'ezt a levelet a hat
fejű kígyó küldötte' <•>* (VNGy. IV, 348) Írét näjär ti khqtmé CA %) ökhétstél 
(M) ' í rét fejedelem ezt a levelet elolvasta'. 

5. Amint láttuk, a tárgy határozatlan vagy határozott voltáról nem 
mindig árulkodik a tárgyként álló főnév morfológiai felépítése, de az állít-
mányként álló kijelentő módú ige alanyi vagy tárgyas ragozása az esetek 
túlnyomó többségében utal erre (1. a fenti példákat). Sőt, ha a tárgy határo
zott, a tárgyas ragozású ige kijelentő módban azt is jelöli, elsősorban M U N 
KÁCSI szövegeinek tanúsága szerint, hogy egyes vagy többes számú-e a tárgy. 
Vö.: (VNGy. IV, 346) näjar uilqtalép khalkháném CA %) tukít'in vâtstqnè (M) 
'a fejedelem magához hivatta bölcseit (gondolkodó népét)';. (Formenlehre 25) 
A&tms CA %) p\i$Êàmnl'\ ms§là-ndm (Wí) 'ich gebe den Pferden Heu', vö. 
(uo.) Ao'ms CA %) pifsà-nl msßla-m (M) 'ich gebe dem Pferde Heu'; (VNGy. 
IV, 370) tául'étmé CA %) vosnd tatástan (M)> vö. (VNGy. IV, 345) La Vankä 
u%sál'-khumme, CA %) najarèn tqtqstèl (M) 'Bolond Jancsi a rézembert a feje
delemhez vitte' . KANNISTO szövegeiben a tárgy száma az állítmány on több
nyire nem tükröződik: az egyes számú tárgyra utaló igealakok váltak általá
nossá. Pl. (WV. I I I , 115) pop ampa-ni(± O) tärrtst (^) 'der Pfarrer liess 
seine Hunde los', vö. (WV. I I I , 167) iômà-s Aôtvm CA %) tärtst (M) '(er) 
liess sein gutes Pferd los'; (WV. II I . , 168) käntäne CA Q) sax s'lsllldm (M) 
'ich tötete alle seine Heere', vö. (WV. I I I , 170) %änte CA O) sa^x elsVi'ldm (M) 
'ich tötete all seine Heer'; (WV. I I I , 168) tükül't'l semà-nï CA O) kü'nkal'lAdm 
(M) 'ihm selbst grabe ich die Augen aus', vö. (WV. I I I , 170) tükurt'l semr 
CA O) kü-nkal'iAam (M) 'ihm selbst grabe ich die Augen [sing.!] aus' . 

5.1. Ha a determinált tárgy főnév, olykor az ige alanyi ragozású is lehet. 
Pl. (WV. I I I , 200) iüka-ti ôrœnt ([J) en{í>sü-kim CA %) ÍW 'die Frau erwartet 
ihren Mann nach Hause', (VNGy. IV, 345) jäu powani u%sál-khummé / A %) 

8* 
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qnlqtlët (\Z\) 'bátyjai nézik a rézembert', (VNGy. IV, 348) näjar-peu khär-lut 
(A O) khqrqúlqtql (\Z\) 'a fejedelemfï őrzi a csődörlovakat', (WV. I I I , 154) 
kô'rmdt ît kersd'mdx püßi (± Q) kïtà-nt (\Z\) 'in der dritten Nacht schickt er 
seinen jüngsten Sohn'. Az igeragozás ilyen „szabálytalan használata" való
színűleg azzal magyarázható, hogy a tárgyas ragozás alkalmazása már 
általánossá vált határozott tárgy mellett, de mégsem lett törvényszerűséggé. 
A magyar nyelvben is megfigyelhetünk bizonyos fokú ingadozást az ige alanyi 
és tárgyas ragozásának használatában (1. SIMONYI ZSIGMOND, A tárgyas ige
ragozás ingadozásai. Budapesti Szemle CLXVIII, 384—400). 

Ha személyes névmás a tárgy, az ige rendszerint tárgyas ragozású, bár 
néha alanyi ragozású is lehet, ugyanúgy mint a fó'névi tárgy esetében. Pl. 
(WV. I I I , 194) emà-nmi (± Q) kätrn üstrl (B) 'er nahm mich in seine Hand', 
(WV. I I I , 158) em nüü-n (± %) kœrtÛAdm (B) nôrju 'ich ziehe dich herauf, 
(WV. I I I , 188) em tüßvm (± %) seßrrlam (M) ich schlage sie', (WV. I I I , 
157) nôlcôr mäs mene'üml (A %) noßctsfn (B) iard'nàA? 'weshalb hast du 
uns die Mühe gemacht, von unserem Ort wegzugehen?', (WV. II I , 175) ng-
kö\rl em nenà-n (± %) teitvländm (M)- 'womit werde ich euch ernähren?', 
(WV. I I I , 159) neià-r stfet'eäitAatsthA (^) tenà'nmi (± %) 'der Kaiser empfing 
sie', de (!) (VNyj. 288) ämänme fÄ %) in älänten (C\)? 'engem miért versz?', 
(VNyj. 272) täwi CA %) ju-uhulsèm (u) 'megcsókoltam ó't'. 

5.2. A felszólító mondatokban a tárgy szófajától és határozatlan vagy 
határozott voltától függetlenül az ige imperativusa alanyi ragozású. Pl. (WV. 
I I I , 162) mei-n (\J) e£ (A O) mene-ßn! 'gib uns Arbeit!', (WV. I I I , 198) 
äßd'n (± O) soinà' i'ttàfn (Ú\)! 'führe deine Tochter auf die Heide hin', 
(VNGy. IV, 370) ti tquïètmè (± %) vosnq, tatán (\Z\) 'ezen bőröket vidd a 
városba', (WV. I, 128) ta(trv (U) enà-mmi (£ %)! ' trag mich!', (VNGy. 
IV, 361) ämänmi (^ Q) jál-vujin (\Z\) végy le engem'. Valószínűnek látszik, 
hogy felszólító módban az alanyi ragozás háttérbe szorította a tárgyast, 
hiszen ezutóbbival alig találkozunk, vö. (WV. I I I , 201) û-Pnà (M) mene-ümi 
(± %) áAd'rj! 'nehmt uns, um (hier) zu leben!'. 

5. 3. A feltételes mód jel -ka/kä-8 alternánsával ellátott igéknek nincs 
külön alanyi és külön tárgyas ragozásuk. Az ilyen igealakok természetesen 
nem tudnak utalni a tárgy határozatlan vagy határozott voltára. Pl. (VNGy. 
IV, 408) ti tőnél khol (A O) alèslèstkët, Ichol kwlr-jäptel a nqlús, jiw-jäptel 
nqlús 'ha ezen tóból halat fogtak, a halat nem tisztították vaskéssel, hanem 
fakéssel tisztították', (WV. I I I , 166) esre'ilmi (± %) ivlelaskàn, te% ne'ü nin 

6 A -ka/kä- módjeles igealakok csak alárendelt mondatok állítmányaként lép
hetnek fel, s a főmondat állítmányában jelzett cselekvés megvalósulásának fejtételére 
utalnak. (Az -n- módjeles conditionalisi igei állítmány nem utal ilyen függési viszonyra, 
csak a cselekvő személy, az alany, szándékát, óhaját fejezi ki.) Pl. (WV. I I I , 185) tit 
â'AJçàt, kd'tpit,tn gt,tií/nk:A9m, elni'fom, ütu- pdl à sône. 'Wenn er hier wäre, stellte ich 
ihn*âuf (meine) flache Hand (und) tötete ' ihn, (und)'nicht einmal ein Tropfen Wasser 
bliebe von ihm übrig.' A -ka/kä- mód jel eredetét tekintve 'ha' jelentésű partikula, s főleg 
a múlt idejű alakokhoz járul. Pl. (WV. I, 128) ivskän 'wenn du . . . kommst', (WV. 
I I I , 165) ii-skàt 'wenn e r . . . kommt', (WV. I I I , 188) iű-töstá-kat 'wenn sie hinein 
gehen'. Nem múlt idejű igealakra csak egy biztos példánk van: (WV. III , 185) à'AJçàt 
'wenn er . . . wäre'. A (WV. I, 161) küsä'skam 'wenn ich pfeife' esetében nem tudjuk 
eldönteni, hogy a (KANNISTO, Vokalismus 56) küs- 'pfeifen' ige -s momentánképzős 
(1. LIIMOLA, Wogulische Ableitungssuffixe FUF. XXX, 249) vagy múlt idejű alakjá
ról van-e szó. Amint láttuk a módjel egyes számban közvetlenül az igetőhöz, illetve 
a múlt idő jeléhez járul, és ehhez csatlakoznak a személyragok (-m, -n, -t), míg többes 
számban a személyrag kétszer is ki van téve, a módjel előtt és után: tg-s-tà'-kà-t. 
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sgße' 'wenn du den Teufel totschlägst, dann wird sie deine Frau' , (WV. I I I , 
180) mi$sa%me (± %) me'skän, te% karttè'Ao 'wenn du das Mädchen gibst, 
dann ziehen wir dich', (WV. I I I , 159) ü% kär ( f\ O) ivAkôAto"Askàn emnüü'n 
per\kd-n ivlse§r\-ldm 'wenn du (auch nur) einen Hengst verlierst, haue ich dir 
den Kopf ab' . 

6. A determinált tárgy gyakran el is maradhat a mondatból, és csak az 
ige tárgyas ragozása utal rá. A tárgy ilyenkor az előző mondatok valamelyiké
ben található. Pl. (WV. III, 187) aAmaxpalnal teßt teia-nt, ia-Akaro-'täAeAan 
(M) 'in dem linken brennt Feuer, sie loschen es', (WV. I I I , 164) sißuska 
kasèts tüßvn, leü's: ,,nôkœr kerä-% neü-n?" ä' nôkôr à' kerä%, saiAä'täAeAdm (M) 
iy,'püümn, neiä'rpu ßanka'n 'der Graue lief zu ihm (und) sagte: ,,Was ist 
nötig?" „Nichts ist nötig, ich schenke dich meinem Bruder, dem Kaisersohn 
Vanjka.", (VNGy. IV, 358) ,,tären-pü, it'-vúlén ämanmi jortéú?" — kituläl. 
tuti ti länt: ,,vulém (M), O^jin tarn!" ,,medvefiú, társul veszel-e [magadhoz] 
engem?" — kérdi. Amaz ím felel: „Veszlek, nosza gyere!" 

7. A szakirodalom az instrumentalist is megemlíti, mint a tárgy egy 
lehetséges kifejezési formáját. MUNKÁCSI szerint pl. a (VNyj. 263) lau lenéi 
mis 'három kópékat (tíz evetet) adott ' mondatban a lenéi 'evettel' a tárgy. 
B E K É is ennek a felfogásnak a híve: „Sajátságos használata az -/ragnak, hogy 
t á r g y a t is jelöl" (NyK. XXXV, 186). KÁLMÁN BÉLA (VNGy. IV/2, 230) 
szintén így magyarázza a következő MUNKÁCSI-adatot: (VNGy. IV, 356) 
khörémjú punéit ar-khan esem vénéréi vusté 'a három testvér mindegyike fogta 
a tüzes harapófogót'; „Az instrumentális tárgyi jelentésben van . . . " LAVOTHA 
szerint az.-? részleges tárgyat jelöl, de kétségesnek tartja, hogy magyar szem
lélet alapján megnyugtató módon megoldható lenne a probléma (1. NyK. LIV, 
208—210). LriMOLA véleménye: „ . . . der Instrumental auf -l ist kein Objekt
kasus . . ." (JSFOu. 57/1, 47). Bo WICKMAN is ugyanezt az álláspontot kép
viseli (1. The Form of the Object in the Uralic Languages 6, 46). 

7.1. Az ,,-l ragos tárgyat" tartalmazó mondatoknak három típusa van: 
1. A mondat állítmánya alanyi ragozású ige; a mondatban nincs gram

matikai tárgy. Pl. (WV. III, 187) sô{tsà' ßanka paljc^päß külna- ßagts 
'Hündin-Vanjka warf mit (seinem) einen Stiefel an die Hütte ' , (VNGy. ÎV, 
350) nalú ponêl näjar-peu Vankä käti-asen nún-rewals 'a kígyó farkával Jancsi 
fejedelemfi kezére csapott', (VNGy. IV, 356) khörem jú punéit ar-khan esem 
vénérél vusté 'a három testvér mindegyike fogta a tüzes harapófogót', (VNyj. 
263) lau lenéi mis 'három kópékat (tíz evetet) adott ' . 

- 2. A mondat állítmánya tárgyas ragozású ige, a mondatnak determinált 
(többnyire ragos) tárgya van. Pl. (Formenlehre 25) Aame pif'Éa-nl meßld'm 
'ich ^ebe dem Pferde Heu (eigtl. ich begebe das Pferd mit Heu)', (uo.) A&tme 
p[i{tsà-nl] me§là-ndm 'ich gebe den Pferden Heu', (WV. I I I , 195) em neü-n 
nïl ülam! 'ich verschaffe dir eine Frau', (VNGy. IV, 365) am nenänmi ti esel 
meúlaném 'én nektek ezt a dolgot adom'. 

3. A mondat állítmánya passzív ige. Pl. (WV. I I I , 193) kele-fsdl, sä%ä-{rl 
teitä-lißüm 'ich werde mit Weissbrot (und) Zucker gefüttert', (VNGy. IV, 322) 
no%órél májusén? khqnsán kér elkel majúsém 'Mit adtak neked? Csipkézett 
kalácsot adtak nekem.', (VNGy. IV, 361) sârkêéén mus altén sqntqkhél mewús 
'a sas kis aranyszekrénnyel ajándékozta meg', (VNGy. IV, 364) noyór eset 
mewún 'ami munkát neked ad'. 
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A második mondattípus mutatja a legvilágosabban, hogy az -/ ragos 
névszói alakok nem mint tárgy, hanem mint határozó szerepelnek a mondat
ban, ugyanis az ilyen típusú mondatoknak determinált, sőt ragos tárgyuk van, 
valamint az állítmányként álló ige is determinált tárgyra mutat. A A§"me 
pifsä-nl meßld'm, Aó'tms p\i(t'Éa-nl~] meßlandm mondatok állítmánya a tárgy
hoz igazodik: az elsőben egyes számú a tárgy, s a tárgyas ragozású ige is egyes 
számú tárgyra utal; a másodikban többes számú tárgy van, s az ige is többes 
számú tárgyra vonatkozik. Tehát sem az első, sem a második tárgya nem lehet 
a pißä-nl. 

E három mondattípust másik három típus transzformációjának ered
ményeként foghatjuk fel: 

4. A mondatnak határozatlan tárgya van, és az állítmány alanyi rago
zású ige. Pl. (WV. I I I , 192) mene:ü t'samfsk tar dm, mes 'uns hat Gott ein 
schwarzes Hündchen gegeben', (WV. I I I , 160) tu me-s tüßvn kä-toÄ% 'sie gab 
ihm ein Handtuch' , (VNGy. IV, 358) tini-äjni mes äman Tärem 'Isten nekem 
enni inni valót adott ' , (VNGy. IV, 364) noyór es mén äman? 'micsoda dolgot 
adsz nekem?' 

5. A mondatnak determinált (többnyire ragos) tárgya van, az állítmány 
tárgyas ragozású ige. Pl. (WV. I I I , 156) em nüü-n hë(Aw meülam 'ich gebe 
dir deinen Pfeil', (WV. I I I , 159) em äßü.m me@ld.rn neü-n 'ich gebe dir meine 
Tochter', (WV. I I I , 197) äßrt'im me-tsïl in mi'ëkerkin 'er gab seine Tochter 
jetzt dem Jungen', (VNGy. IV, 350) ïrêt näjar äwim näjar-peu Vankä älpna 
mêstiî ' í rét fejedelem leányát Jancsi fejedelemfi hősnek adta' . 

6. A mondat állítmánya passzív ige. Pl. (WV. I I I , 177) e-n(D$u%dn sä-
teiu's lami- 'der Alte ass alle seine Suppe auf, (WV. I I I , 197) misker% ôgsà-rn 
tatg-s 'der Fuchs trug den Jungen weg', (VNGy. IV, 369) tetamèn il-rqsfasèm 
'nagybátyám elvetett', (VNGy. IV, 363) am tatámén il-përtusèm khom-palènèn 
'engemet tatám eladott a manónak'. 

írjuk fel e hat mondattípus alapszerkezetét, hogy a köztük levő össze
függéseket könnyebben feltárhassuk.9 (Az alany gyakran elmarad a tavdai 
vogul mondatban, de az igei állítmány morfológiai felépítése mindig világosan 
utal az alany személyére és számára.) 

L S — N P + VP 
N P — Nlnom. 
VP -* Vindet. + N31at. + N2instr. 

2. S -> N P + VP 
N P -> Nlnom. 
VP -* Vdet. + N3acc. + N2instr. 

3. S -> N P + VP 
N P r> N3nom. 
VP -+ Vpass. ( + Nllat.) + N2instr. 

4. S -y N P + VP 
N P -* Nlnom. 
VP -> Vindet. 4- N2nom. 4- N3lat. 

9 S — mondat, NP = a mondat alanyi része, VP = a mondat állítmányi része, 
N = főnév vagy névmás, Vdet. = tárgyas ragozású ige, Vindet. = alanyi ragozású 
ige, Vpass. = passzív ige. 
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5. S -> JSTP + VP 
N P -+ Nlnom. 
VP T* Vdet. + N2nom./acc. + N31at. 

6. S -* N P + VP 
N P -* N2nom. 
VP -*• Vpass. ( + Nllat.) + N31at. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy az N2instr. csak elvétve lehet élőt 
jelentő főnév, személyes névmás pedig soha (a tavdai vogulban a személyes 
névmásoknak nincs is instrumentálisuk), akkor feltétlenül indokoltnak tekint
hetjük LAVOTHÁnak azt az állítását, hogy az instrumentalisragos főnév a rész
leges tárgyat jelöli. Ez természetesen csak logikailag igaz és nem grammati-
kailag, amint ezt a második mondattípus is bizonyítja. Az N2instr. gramma
t i k a i i g határozó. 

A 4. és az 5. típust vehetjük alaptípusoknak. Az összes többi e kettő 
transzformációjának eredménye. A 6. típus az ,,activum —• passivum" transz
formáció eredménye. A transzformáció szükségszerűen maga után vonja a 
többi (de nem feltétlenül mindenegyes) mondatrész morfológiai változását és 
a mondat átrendeződését. Például a 6. típus az alaptípusokhoz képest a követ-
kető változásokat mutatja: Vact. (det./indet.) -*• Vpass., Nlnom. (alany) 
-> 0, ri tkábban: Nllat . (határozó), N2nom./acc. (tárgy) -+ N2nom. (alany), 
N31at. (határozó) -»- N3lat. (határozó). Ha a mondat állítmánya passzív ige, 
a cselekvő (logikai) alany csak ritkán van jelen a mondatban. Ennek az lehet 
az oka, hogy a beszélő vagy nem tudja, vagy valamilyen okból nem is akarja 
megnevezni a cselekvő alanyt. Az N2nom./acc. —*• N2instr. a (grammatikai és 
logikai) teljes tárgy -*• (logikai) részleges tárgy transzformációja. Az 1. típus 
a 4-ből, a 2. az 5-bol keletkezett. A 4. típushoz tartozó mondatoknak indeter-
minált, teljes, grammatikai tárgyuk van, az 1. típushoz tartozóknak pedig 
indeterminált, részleges, logikai tárgyuk van. A 4. és az 1. típushoz tartozó 
mondatok abban különböznek az 5. ós a 2. típushoz tartozóktól, hogy a 
(grammatikai, ill. logikai) tárgy az előbbiekben indeterminált, az utóbbiakban 
determinált. A 3. típus a 6. analógiájára alakulhatott ki. Tehát: 

4., 5. ^6 . 

y y Y 

1., 2. > 3 . 

Az eddig elmondottakat összegezve: az N2 csak a 4. és az 5. mondattípus
ban grammatikai tárgy, az 1., 2., 3. és 6. típusban csak logikailag tekinthető 
tárgynak, grammatikailag határozó, illetve alany. 

A transzformáció eleinte csak akkor mehetett végbe, amikor a mondat 
állítmánya 'ad, ajándékoz, dob' jelentésű ige volt. Később ez a szemantikai 
kötöttség meglazult, vö. (WV. I, 322) TgöAdd pïtstà-mm 'ich habe für euch 
Fische gekocht', (uo.) ßäid-r) pôtkàA pôAkà'tstânàm 'ich habe für euch fett
reichen Mehlbrei gekocht' (e mondatok tárgya ['euch'] hiányzik, azonban az 
állítmány utal rá). 

Az osztjákban sem ismeretlen a logikai tárgy ilyen kifejezési módja 
(1. VÉRTES E D I T , Zur Frage des bezeichneten Akkusativobjekts im äussersten 
Osten des ostjakischen Sprachgebietes. UAJb. X X X I , 486—490: TYERJOS-
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KIN, O^epKH xaHTbiHCKHX AHajieKTOB. BaxoBCKHÍi jxmueKT. Moszkva — 
Leningrád, 1961 = Ocerki). A vahi osztják és a tavdai vogul abban tér el egy
mástól, hogy egyrészt az előbbiben nincs jelölt tárgy, másrészt pedig, az osztják 
nyelvjárásnak két instrumentálisa van: instrumentális-comitativus és instru-
mentalis-accusativus (1. Ocerki 61—62). Ez utóbbit tart ja VÉRTES és T Y E R -
JOSKIN accusativusnak. Valójában az instrumentalis-accusativusragos főne
veknek csak logikailag lehet tárgyi jelentésük,' ugyanis van grammatikai 
tárgy is a kérdéses mondatokban. Ez különösen olyankor világos, amikor 
a grammatikai tárgy ( = logikai határozó) személyes névmás, ugyanis a szemé
lyes névmásoknak van valódi accusativusuk (1. Ocerki 63 — 64). Pl. (Ocerki 53) 
JiöyäH MäHT cyMOHya Majjiac. 'OH MHe njiaTOK noAapHJi (AOCJL: OH M6HH njraTKOM 
OflapHJi)'. 

A magyarban is van lehetőség a voguléhoz hasonló mondatszerkesztésre, 
vö.: a kenyérre zsírt ken, a zsírt a kenyérre keni, a kenyeret zsírral keni (meg), 
a kenyeret a zsírral (meg)keni. 

8. A dolgozat tanulságait az alábbiakban összegezhetjük: 
1. A mondat tárgya lehet alapalakban vagy accusativusban álló főnév 

(de instrumentalisragos főnév nem), vagy főnévi funkciójú névmások (kivéve 
a nem személyes névmásokat), a személyes névmás accusativusi alakja és 
főnévi igenév. 

2. A határozatlan tárgy mindig jelöletlen, s az állítmány alanyi ragozású 
ige,* 

3. a határozott tárgy jelöletlen vagy jelölt lehet, az állítmányként álló 
kijelentő módú ige többnyire tárgyas ragozású; az ige nem utal következete
sen a tárgy grammatikai számára. 

4. Mind határozatlan, mind határozott tárgy esetén az alanyi ragozás 
jutot t túlsúlyra, ha az állítmány felszólító módú ige. 

5. A mellékmondatokban szereplő feltételes módú igealakok nem képe
sek utalni arra, hogy a mondat tárgya határozatlan-e avagy határozott. 

7. A determinált tárgy el is maradhat, ha korábban már említve volt, 
határozottságát ilyenkor az állítmányként álló tárgyas ragozású ige jelzi. 

H O N T I LÁSZLÓ 



Выражение прямого дополнения в тавдийском говоре мансийского языка 

Данная работа стремится дать ответ на вопрос, какими языковыми средствами 
выражается прямое дополнение в тавдийском говоре языка манси и каковы взаимоотно
шения между прямым дополнением и глагольным сказуемым в предложении. 

Прямое дополнение в предложении может быть выражено именем существитель
ным или местоимением в роли существительного (за исключением личных местоимений) 
в именительном или винительном падеже, а также личным местоимением в винительном 
падеже и инфинитивом глагола. По мнению некоторых исследователей (Мункачи, Бэкэ 
и др.) окончание творительного падежа также может быть элементом, обозначающим 
дополнение. Но существительное в творительном падеже в предложении является обстоя
тельством и только логически можем его считать (частично) дополнением. Те предложения, 
которые содержат обстоятельство, выраженное творительным падежом (логическое, 
частичное дополнение), можно считать трансформацией других синтаксических структур. 

Если в предложении дополнение определенное (дополнение определяется притя
жательным личным окончанием, определением, выраженным местоимением или обособ
ленным определением, контекстом, а даже иногда зависит и от того какой частью речи 
выражено дополнение, например собственное имя существительное или местоимение), 
то глагол в изъявительном наклонении в роли сказуемого изменяется по объектному 
спряжению, а если глагол в предложении стоит в повелительном наклонении, то он из
меняется по субъектному спряжению. Если дополнение неопределенное, сказуемое пред
ложения выражается глаголом, который спрягается по субъектному спряжению. 

Неопределенное дополнение всегда необозначенное. Определенное дополнение 
может быть обозначенным или необозначенным, но они всегда равноценны. 
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