
Àz osztják tárgyas igeragozás használatának kérdéséhez 

1. Vizsgálataim tárgya az a probléma, amelyet W. STEINITZ osztják 
nyelvtanában és kresztomátiájában a következőképpen fogalmazott meg: 
„Die bestimmte Konjugation kommt n u r vor, wenn es sich um ein bestimm
tes Objekt handelt, jedoch ist sie nicht obligatorisch." A következőkben bemu
tatom, hogy a serkáli osztjákban a tárgyas igeragozás mely esetekben kötelező 
és melyekben nem az. 

2. 1. Helyes az idézett feltétel, hogy a tárgynak határozottnak kell 
lennie. A tárgy határozott voltának tartalmilag jelen k e l l lennie, és formai
lag l e h e t s é g e s a kifejezése. 

Szabályszerűen megjelenik a tárgyas ragozás, ha a tárgy mutató névmás 
vagy tárgyesetben álló személyes névmás. Pl. tarn jűwdttem1 'ez(t) eldobom' 
(Vd. 252. 12. 10.), mandt yaé wetsen 'engem majdnem megöltél (tkp. „meg
ölted")' (Vd. 273. 15. 3.). A személyes névmás tárgyesetére két példám van, 
amelyben alanyi igeragozás áll (pl. mandt at sewra! 'engem ne üss! ' Chre. 
91. 3. 7.). 

2. 2. Mutató névmási jelzővel ellátott névszói tárgy csak akkor jár 
tárgyas ragozással, ha a névmási jelző utalása valami konkrét, ismert dologra 
vonatkozik, pl. sï %ujtjdn mör\ pänna wüstdw 'ez(t) a két férfi(t) mi magunkkal 
visszük' (Chre. 87. 4). Ezzel szemben alanyi ragozás jelentkezik, ha az utalás 
nem konkrét, ismert dologra, hanem például csak valami összehasonlíthatom 
vagy képzeletben létezőre vonatkozik, pl. sïmdé %u änt ujdïtds 'ilyen férfi(t) 
nem talált ' (Chre. 94. 2. 19). 

2. 3. A formailag birtokos személyraggal meghatározott névszói tárgy 
az igeragozás szempontjából nem nyújt egységes képet. De megkülönböztet
hetünk két érdekes csoportot. Az egyikben kötelező a tárgyas ragozás, még
pedig akkor, ha az igén vagy a névszói tárgyon vagy mindkettőn jelölve van 
az első vagy a második személy, pl. jajtam asem ïsat wetddstan 'fivéreim(et) 
(és) atyám(at) mind megöletted' (Vd. 274. 3), tűw sam towqdtam kïrijttdte 
'ő maga két lovam(at) felszerszámozza' (Chre. 83. 5. 3. 3.), owdt läp-esdtsemdn 
'bejáratá(t) elzártuk (mi ketten)' (Chre. 87. 8.). A másik csoportban, amelyben 
mind a névszói tárgy birtokos személyragjával kifejezett birtokos, mind az 
igén kifejezett ágens harmadik személyű, mindkét ragozástípus egyaránt 
föllelhető, pl. ebben a mondatban: %otdptat meytds 'hálói(t) kivetette' (Chre. 
100. 2. 4.) az alanyi ragozás (tehát tkp. „kivetett"), ebben pedig: karman 

1 A példák lelőhelyei: Chre. = W. STEINITZ, Ostjakische Grammatik und Chresto
mathie2, Leipzig, 1950. — Vd. = W. STEINITZ, Ostjakische Volksdichtung und Erzäh
lungen aus zwei Dialekten. I. Tartu, 1939. 
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ewdt ïmet lawemdste 'mellényzsebből feleségé(t) kihúzta' (Vd. 235. 6. 3.) a 
tárgyas ragozás. Megfigyelhető azonban az a tendencia, hogy inkább az alanyi 
ragozást használják, ha a névszói tárgy közvetlenül az ige előtt áll (pl. yptvptat 
meytds, 1. fentebb), de inkább a tárgyas ragozást, ha a névszói tárgyat két vagy 
több szó választja el az igei állítmány tói, pl. ïmet pu%dt ewdt lawemdste 'felesé-
gé(t) zsebből kihúzta' (Chre. 89. 1). — Az említett személyek szerinti megkülön
böztetést — tehát egyfelől 1., 2. személy, másfelől 3. személy — világosan 
mutatja a következő mondatpár: ,,műjén Jcaër\en yppa ník attata!" kïréanin-
ojka-pő% műjdt kasvpt ník attds' 'holmidat (tkp. ,,mid mindened") csónakba 
levidd !' (tárgyas ragozás); 'a parasztfiú holmiját levitte' (alanvi ragozás, tehát 
tkp. „vi t t") ' (Chre. 93. 8/9). 

2. 4. Az alakilag jelöletlen névszói tárgy is lehet tartalmilag határozott; 
ezekben az esetekben kivétel nélkül a tárgyas ragozás jelenik meg, pl. ojka-
XOt-owmenlaptuxdrsemdn'^medve-íekvöhely-hejÁrcitíot) mi ketten elzártuk' 
(Chre. 86. 2. 7). Természetesen ugyanez a helyzet, ha a névszói tárgy tulajdon
név, pl. ebben a mondatban: seman kim wo%sdte 'Simon(t) kihívta (Chre. 96. 
5. 2). — Ha az alakilag jelöletlen névszói tárgy után alanyi ragozás jelentkezik, 
a tárgy mindig valami tartalmilag határozatlan dolgot jelöl, illetőleg olyasmit, 
amiről az elbeszélésben még nem esett szó, pl. %űt tes 'hal(at) evett' (Chre. 
100. 4. 7.), ma ojka-%ot ujdtsdm 'én medve-fekvőhely(et) találtam' (Chre. 86. 2.). 

Talán érdekesek a következő megállapítások is: ha a jelöletlen névszó 
„határozatlan tárgy", akkor az esetek 80%-ában közvetlenül az ige előtt áll 
(1. pl. fentebb yűt tes és ma ojka-%ot ujdtsdm ) : az esetek fennmaradó 20%-ában 
pedig csak egy szó választja el az igétől, pl. atim utdpsa ar wantds 'nyomorúsá
gos élet(et) sokszor látott ' (Chre. 81. 2. 1.). Ha azonban a jelöletlen névszó 
„határozott tárgy", akkor távolabb is állhat az igétől, pl. a már idézett mondat
ban: ojka-%ot-owmenläptu%drsemdn\n) medve-fekvőhely-bejárat(ot) mi ketten 
elzártuk' (Chre. 86. 5. 7.); másrészt csak igen ritkán (4 példában) található 
közvetlenül az ige előtt, pl. %ot-sűrma äntdp wűste 'házszögletben (az) öv(et) 
vette' (Vd. 284. 3.). 

2. 5. Olyan mondatokban, amelyekben a névszói tárgy tartalmilag 
határozott és sem az igén, sem a névszón nincs 1. vagy 2. személy jelölve, 
megállapítható -— amint fejtegetéseim bemutatták — az a félreismerhetetlen 
és rendkívül figyelemre méltó tendencia, hogy a tárgy határozott volta alakilag 
vagy csak az igén, vagy csak a névszói tárgyon jut kifejezésre. A példák 6 1 % -
ában így van; csak 39%-ukban találjuk a tárgy határozott voltát alakilag 
mind az igén, mind a névszói tárgyon jelölve. 

2. 6. Természetesen meg kell itt említenünk, hogy számtalan esetben 
a tárgy formailag meg sem jelenik a mondatban, hanem csak az igei állítmány 
fejezi ki a tárgyas ragozás segítségével. Ilyen, „az állítmányba beleértett" 
tárgy található pl. a következő mondatokban: sempdr-kew jüwdtsa, tűw katlsdte, 
jöytd jűwdtsdte '(a) semper-kő dobatott, ő elkapta, visszadobta' (Chre. 89. 5. 5.); 
kűs %ïyijtdm, tïy an yuttet 'noha kiáltok, ők nem hallanak (engem, tkp. „hall
ják") ' (Chre. 82. 4. 10.); kim tatsew 'kihúztuk (őt)' (Chre. 87. 12.). 

2. 7. Végezetül arra kívánok rámutatni, hogy mindezek az ismertetett 
szabályok és tendenciák ugyanígy érvényesek akkor is, ha a tárgy nem verbum 
finitumnak van alárendelve, hanem verbum finitumtól függő infinitivusnak, 
tehát pl. a következő esetekben: towdta tow-pum mata pïtsdm '(a) lovaknak 
szénát („ló-fű") adni kezdtem' (Chre. 82. 4. 1.) alanyi ragozással; ïmet serjkta 
pïtsdte 'feleségé(t) verni kezdte' (Chre. 89. 2. 3.) tárgyas ragozással. 
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Zur Frage der Verwendung der objektiven Konjugation 
im Ost jakischen 

Die objektive Konjugation wird im Scherkaler Dialekt des Ostjakischen ange
wendet, wenn es sich um ein ,,bestimmtes Objekt" handelt. Diese Bestimmtheit m u ß 
inhaltlich vorhanden und k a n n formal ausgedrückt sein. Regelmäßig erscheint die 
objektive Konjugation, wenn das Objekt ein Demonstrativpronomen oder ein akkusati
visches Personalpronomen ist. Das formal durch ein Possessivsuffix bestimmte Objekt-
Nomen zeigt hinsichtlich der Konjugation kein einheitliches Bild. Bezeichnet das Posses
sivsuffix eine 1. oder 2. Person, so ist die objektive Konjugation obligatorisch, bezeichnet 
das Possessivsuffix aber eine 3. Person, so können beide Konjugationsarten auftreten, 
wobei die Beobachtung interessant ist, daß die subjektive Konjugation offensichtlich 
bevorzugt wird, wenn das Objekt-Nomen unmittelbar vor dem finiten Verbum steht. 
Auch das formal unbezeichnete Objekt-Nomen kann inhaltlich bestimmt sein und löst 
dann die objektive Konjugation aus. Bemerkenswert ist die Feststellung, daß es bei 
Sätzen in der 3. Person in den meisten Fällen genügt, die Bestimmtheit des Objekts 
formal entweder nur am Verb oder aber nur am Objekt-Nomen auszudrücken. Und 
schließlich wird die objektive Konjugation angewendet, wenn ein bestimmtes logisches 
Objekt formal gar nicht erscheint, sondern nur ,,im Prädikat mit verstanden" ist. 
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