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1. Bevezetés 

1.1 Célkitűzés és kutatási kérdések 

Doktori disszertációm célja bemutatni hat finnugor nyelv1 – a finn, a mari, az udmurt, 

a komi-permják, a szurguti hanti és a magyar – személytelen szerkezeteit. A 

személytelenséget funkcionális nyelvelméletek (pl. Givón 1997, 2001) alapján 

komplex szemantikai–szintaktikai kategóriaként értelmezem, melynek fő funkciója az 

ige által leírt esemény előidézőjének, kiváltójának vagy végrehajtójának, azaz tág 

értelemben vett ágensének háttérbe szorítása vagy defókuszálása (Siewierska 2008a). 

Személytelen szerkezeteket akkor használnak a beszélők, ha nem tudják, vagy nem 

akarják megnevezni a cselekvés végrehajtóját, vagy a megnyilatkozás egészének 

szempontjából irrelevánsnak tartják azt.  

A személytelenség kifejezésére a világ nyelveiben változatos kódolási stratégiák 

léteznek, melyek az utóbbi időben kerültek a nyelvtipológiai kutatások előterébe 

(Sansò 2006, Malchukov – Siewierska 2011). Malchukov és Ogawa (2011) a világ 

nyelveinek heterogén személytelen szerkezeteit szemantikai szempontból három fő 

csoportra osztja, és megkülönbözteti a referencialiatásra (R-imperszonália, eredetileg: 

R-impersonal), az agentivitásra (A-imperszonália, eredetileg: A-impersonal) és a 

topikalitásra (T-imperszonália, eredetileg: T-impersonal) érzékeny imperszonáliákat. 

A dolgozatban ezt a csoportosítást követem. 

A finnugor nyelvek imperszonáliáiról eddig is készültek összehasonlító 

kutatások (Stipa 1962, Schiefer 1981), ám ezekben a tipológiai megközelítés csak 

marginális szerepet kapott, a tipológiai szempontú nagyobb összehasonlító 

elemzésekben pedig főként az időjárási kifejezéseket vizsgálták (Bartens 1995, Salo 

2011). Az egyes vizsgált nyelvek személytelen szerkezeteiről azonban nagyobb 

mennyiségű adat áll rendelkezésünkre. A magyar és a finn nyelv ezen konstrukcióit 

többféle nyelvelméleti keretben is vizsgálták (vö. Tóth 2000, Kádár 2006, Holmberg 

2005, Helasvuo – Vilkuna 2008), emellett a két nyelv viszonyában kontrasztív 

kutatások is készültek (pl. Keresztes 1995). Ezzel szemben a kisebb finnugor nyelvek 

imperszonáliáiról kevesebb adattal rendelkezünk, ezek pedig főleg orosz nyelven 

                                                        
1 A dolgozatban az egyöntetűség kedvéért minden nyelvet és nyelvjárást összefoglaló néven nyelvnek 
nevezek, függetlenül attól, hogy mi a szakirodalomban általánosan elterjedt terminus. 
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érhetők el (kivétel például Kalinina et al. 2006). Jelen kutatás tehát hozzájárulhat a 

finnugor nyelvek személytelen szerkezeteiről való eddigi ismeretek bővítéséhez, a 

szurguti hanti esetében pedig – tudomásom szerint – először tesz kísérletet a nyelv 

imperszonáliáinak szisztematikus leírására.  

A dolgozatnak így kettős célja van: egyrészt funkcionális nyelvészeti keretben 

morfoszintaktikai és szemantikai leírást adni a vizsgált finnugor nyelvek személytelen 

szerkezeteiről, másrészt bemutatni a köztük meglévő szerkezeti és használatbeli 

különbségeket és hasonlóságokat. Mindezek alapján azt is vizsgálom, hogy a finnugor 

nyelvek szerkezetei hogyan viszonyulnak a világ nyelveinek hasonló konstrukcióihoz, 

beszélhetünk-e közös, kifejezetten a vizsgált nyelvekre vonatkozó kódolási 

stratégiákról.  

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy jelen munka elsősorban leíró jellegű, 

noha nyelvtipológiai keretben vizsgálja a személytelenség kategóriáját. Nem célom 

tehát az egyes szerkezettípusok részletes szintaktikai elemzése, sem pedig történeti 

kontextusban való elhelyezése, vagy szociolingvisztikai és dialektológiai vizsgálata. Azt 

vizsgálom, hogy a világ nyelveiben meglévő szerkezettípusok közül melyek találhatók 

meg a vizsgált nyelvekben és a szerkezettípusok milyen elrendezést mutatnak 

egymáshoz viszonyítva. Összegezve tehát a kutatás során a következő kérdésekre 

keresem a választ: 

 

(i) A funkcionális modell alapján melyek a finnugor nyelvek személytelen 

szerkezetei? Milyen morfológiai, szintaktikai és szemantikai tulajdonságok 

jellemzik az egyes szerkezettípusokat? 

(ii) Hogyan használják a személytelen szerkezeteket az egyes finnugor 

nyelvekben? Vannak-e pragmatikai megkötések az egyes típusok esetében?  

(iii) Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a finnugor nyelvek 

személytelen szerkezetei között? 

(iv) Hogyan viszonyulnak a vizsgált finnugor nyelvek személytelen 

szerkezetei a világ nyelveiben található szerkezettípusokhoz?  Beszélhetünk-e 

olyan szerkezeti vagy használatbeli mintázatokról, amelyeket – további rokon 

nyelvek vizsgálatával – finnugor sajátságnak lehet tartani? 
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A dolgozat hét fejezetből áll. A bevezető részben ismertetem a dolgozat célkitűzését, a 

kutatási kérdéseket, a vizsgált nyelvek főbb szociolingvisztikai és tipológiai jellemzőit, 

majd az adatok átírási és glosszázási elveit. A 2. fejezet a kutatás elméleti hátterét 

mutatja be: először a kutatásban alkalmazott terminológiai kérdésekkel foglalkozom, 

majd vázlatosan áttekintem a finnugor nyelvekre vonatkozó eddigi szakirodalmat. 

Ezután a funkcionális nyelvészeti keret általánosabb megállapításait ismertetem, 

röviden kitérek a kognitív nyelvelméletben használt definíciókra, végül a vizsgálat 

során felhasznált nyelvtipológiai szakirodalmat mutatom be. Részletesen ismertetem 

az R-, az A- és a T-imperszonáliákat, morfológiai, szintaktikai és szemantikai 

tulajdonságaikat, valamint az egyes típusok előfordulását a világ nyelveiben. A 3. 

fejezetben a kutatás során használt adatok forrásai és a kutatási módszerek részletes 

ismertetése szerepel. A 4–6. fejezetekben ismertetem a kutatás eredményét, a fent 

említett hármas tagolási rendszer alapján. A leírásban a magyar adatokhoz hasonlítom 

a rokon nyelvi megfelelőket. Minden szerkezettípus esetében megadom a morfológiai 

és szintaktikai jegyeket, valamint – ahol lehetséges – a pragmatikai jellemzőket is 

ismertetem. Ha a kérdéses magyar szerkezettípusnak nincs pontos megfelelője 

valamely rokon nyelvben, akkor bemutatom, hogy milyen egyéb stratégiát használnak 

a kérdéses nyelvekben.  

A 4. fejezetben tárgyalom a nem referenciális imperszonáliák (R-

imperszonáliák) két fő típusát, a határozatlan és a nem referenciális alanyú 

konstrukciókat. Előbbihez tartoznak a többes szám harmadik személyű (azaz Pl3), 

továbbá a generikus főnevet tartalmazó kifejezések, valamint az imperszonális passzív 

szerkezetek. Utóbbi kapcsán megvizsgálom a kanonikus és nem kanonikus 

passzívumok elhatárolásának kérdését. A nem referenciális alanyú szerkezettípus a 

finnugrisztikai szakirodalomban talán az eddig legkimerítőbben tárgyalt 

imperszonáliát, az időjárásigéket foglalja magába. Az 5. fejezetben az agentivitási 

jegyekre érzékeny szerkezettípusokat (A-imperszonáliák) ismertetem. Ezek egyik 

csoportját olyan szerkezetek alkotják, ahol az igéhez nem emberi alany tartozik. 

Ismertetem továbbá az A-imperszonáliák másik csoportját, melyek típusai nem 

kanonikus alanyjelölésűek, tehát a névszói vagy igei predikátum mellett tárgyi, 

datívuszi vagy genitívuszi elsődleges argumentummal állnak. A szerkezetek közös 

jellemzője, hogy olyan eseményt vagy állapotot írnak le, melyek alanya nem 
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akaratlagos cselekvő. A 6. fejezetben vázlatosan áttekintem a topikalitási jegyekre 

érzékeny konstrukciókat, a 7. fejezetben pedig összegzem a kutatás eredményét. 

 

1.2 A vizsgált nyelvek 

1.2.1 A minta összeállítása 

A vizsgálandó nyelvek kiválasztásakor több szempontot kellett figyelembe vennem. A 

téma nagysága, valamint a finnugor nyelvekre vonatkozó leírások változatos 

mennyisége és minősége miatt nem vállalkoztam a nyelvcsalád valamennyi tagjának 

bemutatására. Olyan mintát igyekeztem összeállítani, mely egyrészt a nyelvcsalád több 

ágát is lefedi, másrészt pedig alkalmas lehet esetleges areális mintázatok kimutatására. 

A vizsgált nyelvek családfáját Bereczki (2003a: 27–29) alapján, kis módosítással az 1. 

ábrán szemléltetem:2 

 
1. ábra  

A finnugor nyelvek családfája3 

  

                                                        
2 A finnugrisztikában jelenleg nincs konszenzus a rokon nyelvek pontos belső viszonyait tekintve, 
azonban ez a kérdés nem tárgya jelen kutatásnak. A témáról bővebben l. Kulonen (2002). 
3 Kiemeléssel jelzem a kutatásban vizsgált nyelveket. 
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Az uráli nyelvek földrajzi elhelyezkedését a következő ábra illusztrálja: 

 
2. ábra  

Az uráli nyelvek elhelyezkedése4 
 

A fentiekből is látható, hogy a mintában szereplő nyelvek mind genetikai, mind areális 

viszonyaikat tekintve kisebb csoportokra bonthatók. A magyar és a finn például a 

finnugor nyelvcsalád két szélső ágát képviseli, ugyanakkor mindketten egy tágabb 

értelemben vett nyelvi areához – pontosabban nyelvszövetséghez (Sprachbundhoz) – 

a SAE (Standard Average European) nyelvek csoportjához tartoznak (Haspelmath 

2001: 1505). Ezzel szemben a komi-permják és az udmurt közeli rokon nyelvek, a 

köztük lévő földrajzi távolság sem számottevő, a fenti említett nyelvi areának viszont 

csak perifériális tagjai (Haspelmath 2001: 1505). A hanti és a magyar közti genetikai 

távolság relatíve kicsi, azonban teljesen eltérő areális hatások érték a nyelveket, így 

szerkezetileg is sok jellemzőben különböznek. Ezzel szemben az udmurt és a mari 

nyelv genetikai kapcsolata viszonylag szoros, a nyelvek szerkezeti hasonlósága 

nagyfokú, amit az a tény is magyaráz, hogy a két nyelv a Volga–Káma-vidéki 

                                                        
4 A térkép forrása: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Uralic_languages_hu.svg/640px-
Uralic_languages_hu.svg.png 
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nyelvszövetség központi tagja (vö. Bereczki 1998). Ehhez az areához a mintában 

szereplő komi-permják lazán kapcsolódik (Helimski 2003: 159).  

Mindezek mellett az anyaggyűjtés szempontjából fontos tényező, hogy a 

mintában szereplő nyelvek a vitalitásukat tekintve is jelentős különbségeket mutatnak. 

Az Ethnologue adatbázis (Lewis et al. 2015) a világon ma beszélt nyelveket az ún. 

Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (azaz A korosztályok közötti 

kommunikációs töréspontok kiterjesztett skálája, a továbbiakban EGIDS) alapján 

rendszerezi. Eszerint a nyelvi veszélyeztetettség mértékét két fő tényező határozza 

meg: a beszélők száma, valamint az általuk használt nyelv funkcióinak száma. A két 

tényező együttes figyelembevételével a világ nyelvei az alábbi csoportokba sorolhatók: 

  



7 
 

Szint Címke Leírás 

0 Nemzetközi 

(International) 

A nyelvet széles körben használják a nemzetközi kereskedelemben, a 

tudományos és a politikai életben. 

1 Nemzeti 

(National) 

A nyelvet országos szinten használják az oktatásban, a munkában, a 

tömegkommunikációban és a kormányzatban. 

2 Regionális 

(Provincial) 

A nyelvet használják az oktatásban, a munkában, a 

tömegkommunikációban és a kormányzatban egy adott ország főbb 

adminisztratív körzeteiben. 

3 Tágabb 

kommunikáció 

(Wider 

Communication) 

A nyelvet a munkában és a tömegkommunikációban használják azért, 

hogy egy adott területen áthidalják a nyelvi nehézségeket.  

4 Oktatási 

(Educational) 

Az intézményesen támogatott oktatás segítségével élénk a 

nyelvhasználat, létezik sztenderd változat és irodalom az adott 

nyelven. 

5 Fejlődő 

(Developing) 

Többen használják a sztenderdizált irodalmi nyelvet, de az nincs 

széles körben elterjedve és nem fenntartható. 

6a Életerős 

(Vigorous) 

A nyelvet szóbeli kommunikációban minden generáció használja, és 

ez a helyzet fenntartható. 

6b Veszélyeztetett 

(Threatened) 

A nyelvet szóbeli kommunikációban minden generáció használja, de 

a nyelvhasználók száma csökken. 

7 Nyelvcsere 

(Shifting) 

A középkorúak egymás között használják a nyelvet, de nem adják azt 

tovább a gyermekeiknek. 

8a Haldokló 

(Moribund) 

Csak a nagyszülők generációja vagy a náluk idősebbek használják 

aktívan a nyelvet. 

8b Kihalásközeli 

(Nearly extinct) 

Csak a nagyszülők generációja vagy a náluk idősebbek használják a 

nyelvet, de erre kevés lehetőségük van. 

9 Alvó 

(Dormant) 

A nyelv egy adott etnikum kulturális örökségeként funkcionál, de 

csak szimbolikus nyelvhasználat létezik. 

10 Kihalt 

(Extinct) 

A nyelvet nem használják és nem kapcsolódik hozzá etnikai identitás. 

1. táblázat  
A nyelvi veszélyeztetettség szintjei (EGIDS, Lewis et al. 2015 alapján) 

 

Lewis és szerzőtársai (2015) szerint a skálán 0–5 között elhelyezkedő nyelvek nem 

tekinthetők veszélyeztetettnek, mivel a nyelvet a generációk folyamatosan átörökítik 

egymásnak, továbbá a nyelv ‒ függetlenül attól, hogy államnyelvi vagy regionális 

státuszú-e ‒ számos hivatalos és formális funkcióban is használatos. A kutatásomban 

vizsgált nyelvek a skála széles területét lefedik, az 1-es szinttől a 6b-ig. Azért tartom 
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fontosnak kiemelni a vizsgált nyelvek eltérő vitalitási szintjét, mert annak számos 

következménye van a kutatásra. Az adatgyűjtés során figyelembe kellett vennem, hogy 

míg például az udmurt és a mari esetében beszélhetünk többé-kevésbé sztenderdizált 

nyelvváltozatról, addig a szurguti hanti esetében nincs teljesen kanonizált, írott 

nyelvváltozat.5 

Bár a dolgozatnak nem célja az imperszonáliákat történeti keretbe helyzeni, 

mégis úgy vélem, hogy a személytelenség kódolásában vannak olyan tendenciák, 

melyek akár a nyelvcsalád egészére kiterjeszthetők. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 

jelen dolgozat eredményei kizárólag a kutatásban szereplő nyelvekre érvényesek, 

további nyelvek bevonása természetesen felülírhatja vagy árnyalhatja a dolgozat 

eredményeit. 

A továbbiakban bemutatom a vizsgált nyelvek néhány általános jellemzőjét, a 

beszélőkre vonatkozó demográfiai adatokat és a nyelvek státusát, majd a nyelvek azon 

morfoszintaktikai tulajdonságait sorolom fel, melyek a kutatás szempontjából 

relevánsak. A magyarból kiindulva először a hanti, majd a komi-permják és az udmurt, 

aztán a mari, végül pedig a finn nyelv jellemzőit mutatom be. 

 

1.2.2 A magyar nyelv 

A magyar nyelv az uráli (azon belül a finnugor) nyelvek közül az obi-ugor nyelvekkel 

együtt alkotja a nyelvcsalád ugor ágát. Magyarország lélekszáma a legutóbbi 

népszámlálási adatok szerint 9 938 000 fő (KSH 2011), a magyar nyelvet beszélőké a 

világon kb. 13–14 millió fő. A magyar nyelv az EGIDS-skálán (Lewis et al. 2015) 1-es 

besorolású, tehát de facto államnyelv. A sztenderden kívül a magyar nyelvnek számos 

nyelvjárási változata és szociolektusa létezik, valamint egyes határon túli magyar 

nyelvjárások is rendelkeznek sztenderd változattal, de ezeket jelen kutatás nem 

vizsgálja. A dolgozatban a magyar nyelvi adatokat a helyesírásnak megfelelően adom 

meg, a példákat nem glosszázom. 

A továbbiakban röviden felsorolom a magyar nyelv azon tipológiai jegyeit, 

melyek a kutatás szempontjából relevánsak. A magyarban a főneveknek 18 esete van 

(Kiefer 2003: 202), a kanonikus alanyt jelöletlen nominatívusz kódolja (Kugler 2000: 

405). A finit igét számban és személyben általában egyeztetik az alannyal. A magyarban 

                                                        
5 Az adatok forrását és a kutatás módszerét a 3. fejezetben ismertetem részletesen. 
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a névmási alany hangsúlytalan helyzetben minden számban és személyben elhagyható, 

a nyelv tehát névmásejtő (pro-drop). A tagadást tagadószó fejezi ki (Kenesei et al. 1998: 

112–114). A magyarban kétféle igeragozási paradigma van: a határozott és a 

határozatlan, melyek használata a tárgy határozottságától függ. Az igealakon jelölhető 

kategóriák: az alany személye és száma, a tárgy személye, az igeidő és az igemód. A 

nyelvben kopula nélküli jelen idejű névszói (főnévi és melléknévi) állítmány csak 

harmadik személyben szerepelhet, határozó mellett a kopula kitétele ilyenkor is 

kötelező. A mai magyarban a nem finit ige nem vehet fel esetragot, de a nem finit 

igealakok közül a főnévi igenév személyjelölővel ellátható. A szórendet a mondat 

topik–predikátum tagolása határozza meg (É. Kiss 2002: 4). A The World Atlas of 

Language Structures (WALS) az egyszerű mondat három fő összetevőjének, az 

alanynak (subject, S), az igei predikátumnak (verb, V) és a tárgynak (object, O) 

viszonyában nem állapít meg jellegzetes sorrendet (Dryer 2013). Ezzel szemben Havas 

(2015) megkülönbözteti a neutrális, jelöletlen alapszórendet, valamint a domináns 

szórendet, meghatározása szerint a magyar nyelv alapszórendje SOV. 

 

1.2.3 A szurguti hanti nyelv 

A hanti (külső elnevezéssel osztják) nyelv az uráli, azon belül a finnugor nyelvcsalád 

ugor ághoz tartozik, legközelebbi rokonával, a manysival együtt alkotja az obi-ugor 

nyelvek csoportját. A hanti nyelv beszélői Oroszországban, Nyugat-Szibériában élnek 

az Urál hegységtől keletre, az Ob folyó középső és alsó folyása, valamint annak 

mellékfolyói mentén (Abondolo 1998: 358, Nikolaeva 1999a: 3, Honti 1984: 13, 1988: 

172). Közigazgatásilag a hantik főként a Hanti-Manysi Autonóm Körzet Jugra 

területhez tartoznak, míg legészakibb csoportjaik a Jamal-Nyenyec Autonóm 

Körzetben, a legkeletibbek pedig a Tomszki területen élnek (Csepregi 2011: 6). A 2010-

es népszámlálási adatok (PEREPIS 2010) szerint a hantik lélekszáma 30 943 fő volt, 

közülük 9 584 fő vallotta magát hanti beszélőnek, ezen belül a szurguti hantik száma 

2800 fő (Csepregi 2011: 7). Napjainkra azonban már teljessé vált a kétnyelvűség, 

legfeljebb elvétve találni egynyelvű hanti beszélőket. A hanti nyelv EGIDS szerinti 

besorolása 6b6, tehát veszélyeztetett. Ez azt jelenti, hogy a nyelvet szóbeli 

                                                        
6 Ez az érték feltehetőleg az északon beszélt kazimi hanti nyelvváltozatra értendő, melyet a legtöbben 
beszélnek. A szurguti hanti változatot Nikolaeva (1999a: 3) kihalófélben lévőnek tartja. 
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kommunikációban minden generáció használja, de a nyelvhasználók száma 

folyamatosan csökken, és a különböző generációk beszélői közötti kapcsolat kezd 

megszakadni (Lewis et al 2015). 

A hantik nagy területen elszórt csoportokban élnek, így a köztük lévő 

nyelvjárási különbségek jelentősek, a távolabbi variánsok beszélői általában nem értik 

meg egymást. A hanti nyelvnek három fő- és több alváltozata van, az északi (ezen belül 

obdorszki, suriskári, kazimi, közép-obi vagy serkáli változatokkal), a mára már kihalt 

déli, valamint a jelen dolgozatban vizsgált keleti (vahi és vaszjugáni, szurguti és 

szalimi) nyelvváltozatok (vö. Honti 1984: 13‒16, Sipos 2013). A szurguti hanti nyelvet 

a Szurguti járás területén, az Ob középső szakaszán és mellékfolyói, a Tromagan, Agan, 

Pim, a Kis- és a Nagy-Jugan területén beszéli körülbelül 2800 fő (Csepregi 2011: 7). 

Az 1930-as években alkották meg az első hanti írásrendszert, mely kezdetben 

latin betűs volt. Ezt 1937-ben váltotta fel a máig használt cirill betűs írásmód (Honti 

1984: 17). A szurguti hanti írásbeliség ‒ szemben például az északi kazimi vagy a keleti 

vahi változattal ‒ viszonylag későn kezdett kialakulni, az első ábécéskönyv 1959-ben 

jelent meg (Csepregi 2011: 8), a nyelvváltozat sajátságainak megfelelő, cirill betűs 

helyesírás kialakítása pedig még napjainkban sem zárult le teljesen. A korábbi szurguti 

hanti szövegközléseket és szótárakat (ezek összefoglalását l. Csepregi 2011: 37–39 és 

az OUDB Bibliography részét7) újabbak követték, továbbá a legújabb obi-ugrisztikai 

adatbázisokban (OUL, OUDB, Havas et al. 2015) már szurguti hanti adatok is 

szerepelnek, azonban a nyelv még mindig a kevésbé dokumentáltak közé tartozik. 

A szurguti hanti – a finnugor nyelvekhez hasonlóan – konkatenatív 

morfológiájú, agglutináló nyelv. A két fő szófaji kategória a névszói és az igei. A 

főneveknek egyes, kettes és többes száma van, a névszói esetek száma tíz (Csepregi 

2011: 16–17), az alany kanonikus esete a jelöletlen nominatívusz. A birtokos 

szerkezetben a főnévi és a névmási birtokos is jelöletlen, előbbinél a birtok jelölése 

opcionális, utóbbinál kötelező. A birtokos és a birtok is lehet egyes, kettes vagy többes 

számú (Honti 1984: 40, Csepregi 2011: 19), az Sg3 birtokos személyragok a 

határozottság jelölésére is szolgálhatnak (Csepregi 2011: 19). 

                                                        
7 Közvetlen link:  
http://www.oudb.gwi.uni-
muenchen.de/index.php?abfrage=bib_intro&navi=encyclopedic&subnavi=bib 
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A finit igéken jelölt az alany száma és személye, továbbá jelölhető a tárgy száma 

(egyes, kettes, többes), az igeidő (jelen időben), az igemód (felszólító módban második 

személyben) és az igenem (passzív) (Csepregi 2015a). Egy igealakon egyszerre négy 

kategória jelölhető, az igét egyeztetik az alannyal. A hanti minden számban és 

személyben pro-drop nyelv, azaz a névmási alany elhagyható az igei állítmány mellől. 

A nem finit igealakoknak hat típusa van: főnévi, folyamatos és befejezett melléknévi, 

határozói, feltételes és tagadó igenév. A melléknévi igenevek személyjelölőt és 

esetragokat is felvehetnek. A melléknévi igenevek fő mondattani szerepe a jelzői, de 

előfordulnak alanyi, határozói és ritkábban predikatív funkcióban is (Csepregi 2011: 

28–29). Hagyományosan ezek fejezik ki a vonatkozói alárendelést, a vonatkozói 

mellékmondatok használata ritka. A mondatrészek tagadására az əntə, predikatív 

tagadásnál az əntem, mondatszintű tagadásnál az ənta tagadószó használatos (Csepregi 

2011: 36). A nyelvben az igei mellett vannak névszói predikátumok is. A hanti 

különböző módon jelöli a tárgyat, tehát differenciált tárgyjelölésű (Differential Object 

Marking, a továbbiakban DOM) nyelv. Ha a tárgy főnévvel van kifejezve, akkor 

jelöletlen (1a), ha személyes névmással, akkor akkuzatívuszi esetragot kap (1b):  

 

(1) szurguti hanti (Csepregi 2015b) 

a īki ʌājəm kənč-əʌ. 

 férfi fejsze keres-PRS.3SG 

 ’A férfi a fejszét keresi.’ 

 

b īki ʌüw-at kənč-əʌ. 

 férfi 3SG-ACC keres-PRS.3SG 

 ’A férfi őt keresi.’ 

 

A szurguti hanti további fontos jellemzője (hasonlóan a többi obi-ugor nyelvhez) a 

tárgyas igeragozás használata. A kérdést részletesen tárgyalja az obdorszki 

nyelvváltozatra vonatkozólag Nikolaeva (1999a: 64–75). A szurguti hanti igeragozás 

szoros kapcsolatban áll az információszerkezettel (vö. Csepregi 2011: 27, az északi 

hantira Nikolaeva 1999b), az ige tárgyas ragozású, ha a tárgy másodlagos topik. A 

szurguti hantiban gyakori az igék passzív ragozása, melyek mellett az opcionálisan 

kitett ágens lokatívuszi esetben szerepel (Kulonen 1989). Lokatív ágensjelölő 
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előfordulhat aktív – tranzitív és ritkábban intranzitív – igék mellett is, ezeket ergatív 

szerkezetnek tartja a szakirodalom (Honti 1984: 93–94, Kulonen 300–302), bár 

újabban Filtchenko (2006: 60) megkérdőjelezi, hogy ténylegesen ergatív-e a 

szerkezettípus.8 A hanti további jellemző tulajdonsága a rigid SOV szórend, mely 

meghatározza a szintagmatikus szórendet is (például jelző-jelzett szó sorrend), de a 

mondat fő összetevőinek sorrendje az információszerkezetnek megfelelően 

megváltozhat. 

  

1.2.4 A komi-permják nyelv 

A komi-permják az uráli nyelvcsalád finnugor ágához tartozó nyelv, a komi-zürjénnel 

és az udmurttal alkotja a nyelvcsalád permi ágát. A komi-permjákok Oroszország 

európai oldalán, a Permi Területen élnek, a legutóbbi népszámláláson lélekszámuk 94 

456 fő volt (PEREPIS 2010), a beszélők száma 61 000 fő (Lewis et al. 2015). A komi-

permjákok legközelebbi rokonai a komi-zürjének, akik a permják területektől északra, 

a Komi Köztársaság területén élnek, lélekszámuk a legutóbbi népszámláláskor 228 235 

fő volt (PEREPIS 2010). Míg a komi-zürjének mindig kisebbséget alkottak a róluk 

elnevezett köztársaságon belül, addig a komi-permjákok az oroszországi finnugor 

népek körében egyedülálló módon a Komi-Permják Autonóm Körzet (melynek 

központja Kudimkar) többségi nemzetisége voltak. Miután 2005-ben az autonóm 

körzetet beolvasztották a jóval nagyobb Permi Területbe a permjákok is kisebbségbe 

kerültek a közigazgatási egységen belül. Noha etnikailag és történetileg a komi-

zürjének és a komi-permjákok két elkülönült csoportot alkotnak, nyelvészeti 

szempontból a komi-permjákot általában a komi-zürjén egy nyelvjárásának tartják 

(Rédei 1978: 37, Bartens 2000: 9). Eszerint a komi nyelvnek három fő nyelvjárása van, 

az északon beszélt tulajdonképpeni komi (külső elnevezéssel zürjén), a délen használt 

permják (komi-permják), valamint a keleti, jazvai nyelvjárás (Hausenberg 1998: 305). 

A komi-permják nyelvváltozat további alnyelvjárásokra – északi, déli és izsvai – 

tagolódik (Ponomarova 2010). Jelen dolgozatban a komi-permjákot és a komi-zürjént 

önálló nyelvekként kezelem Ponomarova (2010) munkáját követve. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy ez a megkülönböztetés elsősorban szociolingvisztikai 

szempontokon alapul, a két nyelv szerkezete közötti különbségek ugyanis nem 

                                                        
8 A kérdésről bővebben l. az 5.1 fejezetet. 
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feltétlenül indokolják a komi-permják és a komi-zürjén önálló nyelvként való kezelését 

(vö. Rédei 1978: 37–42). Kutatásomat mindkét nyelvre kiterjesztettem, de 

elsődlegesen a komi-permjákra vonatkozó eredményeimet mutatom be. A két nyelv a 

legtöbb esetben azonos adatokat mutat, ezért a komi-zürjén adatokat csak abban az 

esetben ismertetem, ha azok eltérnek a komi-permjáktól. A döntésemet az a tény is 

motiválta, hogy a két nyelv közül a komi-permjákra kevesebb leírás készült. 

A komi írásbeliség a 14. századra nyúlik vissza, ekkor alkotta meg Sztefan Hrap 

(Perm püspöke) a részben a glagolita betűket felhasználó komi ábécét, az anburt, 

melyet három évszázadon keresztül használtak (Rédei 1978: 42). Az 1930-as évek első 

felében a két nyelvváltozatra két önálló irodalmi nyelvet hoztak létre, mely kezdetben 

latin betűs volt, ezt az évtized végére felváltotta a napjainkig használt cirill betűs 

írásmód (Ponomarova 2010). A nyelvi vitalitást tekintve mind a komi-permják, mind a 

komi-zürjén 5-ös típusú, tehát fejlődő (Developing) nyelv (Lewis et al. 2015). Ez azt 

jelenti, hogy hiába létezik sztenderdizált irodalmi nyelv, azt a többség nem használja, 

ezért a nyelv jövőbeni kilátásai negatívak. A komi-zürjén a Komi Köztársaság hivatalos 

nyelve, míg a komi-permjáknak nincs ilyen státusa. Érdemes megjegyezni, hogy a komi-

zürjén nyelv az udmurttal és a marival összevetve korábban került kapcsolatba az 

orosz nyelvvel, a szoros nyelvi kapcsolatok hatása minden nyelvi szinten megjelenik a 

komi-zürjénben (vö. Leinonen 2010). A komi-permjákra az orosz nyelv később kezdett 

hatni, az orosz nyelvi kapcsolatok mellett a komi-permják nyelv lazán kapcsolódik a 

Volga–Káma-vidéki nyelvi areához, ezáltal az udmurthoz és a marihoz is (Helimski 

2003: 159). 

A komi-permják SVO alapszórendű (Vilkuna 1998), agglutináló nyelv. A főbb 

szófaji kategóriák a névszói és az igei. A főnévi esetek száma a permjákban 18, a komi-

zürjénben 17 (Bartens 2000: 78). A kanonikus alany jelölésére a zéró jeles 

nominatívuszt használják. A komi-permják differenciált tárgyjelölést (DOM) használó 

nyelv: a határozott tárgyat akkuzatívusz raggal jelölik, míg a határozatlan tárgy 

jelöletlen (Bartens 2000: 331–334, Ponomarova 2010: 91). A jelző megelőzi a jelzett 

szót és nincs közöttük kongruencia. Az adnominális birtoklásnál a birtokos és a birtok 

is jelölt, főnevek és névmások esetében is (Batalova 1975: 159–164), a névmási 

birtokos kitétele opcionális. Az Sg3 – ritkábban az Sg2 – birtokos személyragok 

határozottság kifejezésére is használatosak (Honti 2007, Nikolaeva 2003). A nyelvben 
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lehetséges a névszói predikátumok használata, jelen időben egyik számban és 

személyben sem szerepel kopula a szerkezetben (Rédei 1978: 93).  

Az igeragozásban jelölhető kategóriák: az alany személye és száma, az igeidő 

(múlt időben) és az igemód. A komi-permjáknak gazdag múltidő-rendszere van, a 

nyelvben van szintetikus képzésű egyszerű és befejezett múlt, valamint analitikus 

képzésű folyamatos és régmúlt (Rédei 1978: 79). A szakirodalom szerint ezekkel az 

igeidőkkel a beszélők gyakran a szemtanúsági – nem szemtanúsági múlt időket 

különböztetik meg (Bartens 2000: 207–208, Hausenberg 1998: 316, Ponomarova 

2010). Ezt a megállapítást más szerzők tágabban értelmezik, Leinonen és Cypanov 

(1995: 300–302) megfogalmazásában a komi-permjákban a különféle múlt idők 

használata az evidencialitás kifejezésével van összefüggésben. A finit igék mellett a 

nyelvben többféle nem finit igealak is megtalálható, ezek a főnévi, a folyamatos és a 

befejezett melléknévi, valamint a határozói igenév (Bartens 2000: 228). A 

participiumok személyjelezhetők, és jelzői funkciójuk mellett kifejezhetnek 

alárendelést is, vagy alanyi, predikátumi, illetve határozói funkciót is betölthetnek a 

mondatban. A tagadást – a finnugor nyelvek többségével megegyező módon – a nyelv 

tagadó igével fejezik ki. A komi-permjákban a finit igét egyeztetik az alannyal, a 

névmási alany pedig minden számban és személyben elhagyható, a komi-permják 

tehát névmásejtő (pro-drop) nyelv.  

 

1.2.5 Az udmurt nyelv 

Az udmurt (külső elnevezéssel votják) nyelv az uráli, azon belül a finnugor nyelvcsalád 

permi ágába tartozik a komi nyelvváltozatokkal (zürjén és permják) együtt (Riese 

1998: 249). Az udmurtok többsége Oroszországban, a Káma és a Vjatka folyók által 

határolt vidéken, az Udmurt Köztársaságban él (Kozmács 2005: 73‒76), melynek 

fővárosa Izsevszk. Kisebb csoportjaiknak a környező köztársaságok, például Baskíria 

és Tatársztán, valamint a Kirovi, a Permi és a Szverdlovszki Terület a lakóhelye (Csúcs 

1998: 276). Az udmurtok lélekszáma 552 299 fő volt 2010-ben (PEREPIS 2010), ami 

jelentős csökkenés a 636 906 főnyi udmurtról tudósító 2002-es adathoz képest 

(Kozmács 2005: 75), közülük 324 000 fő vallja magát udmurt beszélőnek (PEREPIS 

2010). Az udmurt nyelv nyelvjárási tagoltsága nagy, de a különbségek általában nem 

gátolják a különböző területek beszélői közötti megértést. Az udmurt nyelvnek öt 
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nyelvjárása van: az északi, a középső, a déli, a beszermján, valamint a további 

osztályokra bontható peremnyelvjárások (Winkler 2001: 6–7). A nyelv hosszú idő óta 

kapcsolatban áll a környező törökségi, elsősorban a tatár és a baskír, valamint a mari 

nyelvvel (Bereczki 1998, Helimski 2003). Az udmurt nyelv az EGIDS-skála szerint 5-ös 

szintű, azaz fejlődő (Developing) nyelv (Lewis et al. 2015). Ez azt jelenti, hogy noha a 

nyelvnek van sztenderdizált irodalmi változata, azt nem használják széles körben. 

2001 óta az udmurt az Udmurt Köztársaság hivatalos nyelve az orosz mellett (Salánki 

2007), anyanyelvként oktatják. 

Az udmurt tipikus agglutináló nyelv, nem kötött SOV alapszórenddel (Csúcs 

1990: 64). A főbb szófaji kategóriák a névszói és az igei. A főneveknek 15 esete van 

(Winkler 2001: 16–17), a kanonikus alany kifejezésére a zéró ragos nominatívuszt 

használják. A tárgy kifejezése differenciált (DOM): a határozatlan tárgy jelöletlen, a 

határozott tárgy pedig -ez/-jez akkuzatívusz ragos alakban áll (vö. Kozmács 2007). 

Mind az adnominális, mind a predikatív birtoklást a komi-permjákkal azonos módon 

fejezi ki a nyelv: előbbiben a főnévi birtokos és a birtok is jelölt, ezt a szerkezettípust 

szokták a turkológiai terminológia nyomán néha izafetnek is nevezni (bővebben l. 

Honti 2007: 30–35). Az udmurtban gyakori az Sg3 (és az Sg2) birtokos személyragok 

használata határozottság kifejezésére (Csúcs 1990 42–43, Nikolaeva 2003). A SOV 

szórend meghatározza a szintagmatikus szórendet is, az udmurtban is a jelző – jelzett 

szó sorrend általános, a tagok között nincs egyeztetés (Winkler 2001: 39–40). A 

nyelvben létezik névszói predikátum, mely esetében jelen időben nem jelenik meg 

kopula, függetlenül a predikátum személyétől, valamint annak szófajától. 

A nyelv igeragozási rendszere szerkezetében megegyezik a fent bemutatott 

komi-permjákéval: az igealak kifejezi az alany személyét és számát, az igeidőt, valamint 

az igemódot (a felszólító módban). A múlt idők rendszere – a marihoz hasonlóan – 

gazdag, két szintetikus és négy összetett igeidőből áll. Az összetett múlt idők az 

időviszonyítás kifejezése mellett az evidencialitás kódolására is használatosak (vö. 

Csúcs 1998: 289–290). A finit igéket személyben és számban egyeztetik az alannyal, a 

névmási alanyok kitétele nem kötelező. A tagadást az udmurtban is tagadó igével 

fejezik ki. A nem finit igealakok a következők: főnévi, folyamatos és befejezett 

melléknévi és határozói igenév (Kel’makov – Hännikäinen 2008). A finnugor nyelvek 

többségéhez hasonlóan a participiumok felvehetnek személyjelölőket és esetragokat. 
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A befejezett melléknévi igenév és az inesszívusz rag összeolvadásával létrejött -emyn 

képzőt predikatív funkcióban használják (Bartens 2000: 238–240).   

 

1.2.6 A mari nyelv 

A mari (külső elnevezéssel cseremisz) nyelv a finnugor (tágabb értelemben az uráli) 

nyelvcsaládon belül a balti-finn és a mordvin nyelvekkel közös alapnyelvből származik. 

Bár a korábbi szakirodalomban sokáig volt elterjed az a nézet (pl. Hajdú 1966), 

miszerint a mari és a mordvin nyelvek egy közös volgai alapnyelvre vezethetők vissza, 

ezt a feltevést mára többen elvetették (vö. Kulonen 2002). A marik Oroszországban, az 

Urál-hegység nyugati oldalán, a Volga középső folyása vidékén élnek a Mari 

Köztársaságban (Kuznyecova 2005: 39). Emellett nagyszámú mari népesség él a 

környező köztársaságok területén, főként Baskíriában. A marik évszázadok óta szoros 

kereskedelmi kapcsolatban éltek a környező törökségi népekkel, a tatár, a baskír és 

főként a csuvas hatás mind a szókincsben, mind a lexikonban megmutatkozik 

(részletesen l. Bereczki 2003b). A 2010-es népszámlálás szerint a marik lélekszáma 

547 605 fő, a mezei mari beszélők száma 365 000 fő volt (PEREPIS 2010).9 A mari 

nyelvészek a nyelvet négy fő nyelvjárásra osztják, ezek a mezei, a hegyi, az 

északnyugati és a keleti, de ezek közül Bereczki (1990: 11) csak nyugati és keleti 

variánst különböztet meg. 

A 20. század elején az eredeti tervek szerint a három nyelvjárásból egy közös 

irodalmi normát akartak létrehozni, végül azonban a mezei mari mellett a hegyi mari 

változat alapján is önálló irodalmi nyelvet alkottak meg, bár ezt csak regionális szinten 

használják (Bereczki 1990: 17–18). Az irodalmi norma kezdetben latin betűs volt, majd 

a mariban is áttértek a cirill betűs írásmódra. Dolgozatom elsősorban a mezei mariban 

használatos személytelen szerkezetekre fókuszál, de emellett a baskíriai diaszpórában 

élő beszélőktől származó adatokat is ismertetek. A mezei mari nyelv EGIDS szerinti 

besorolása 4-es (Educational), az általam vizsgált oroszországi finnugor nyelvek között 

ez a legmagasabb érték. A 4-es besorolás azt jelenti, hogy a nyelvnek van sztenderdizált 

változata, melyet az oktatásnak köszönhetően széles körben használnak. 

                                                        
9 A hegyi marik lélekszáma a legutóbbi népszámláláskor 23 559 fő volt (PEREPIS 2010), a hegyi mari 
nyelvváltozat besorolása a komi-permjákhoz és az udmurthoz hasonlóan 5-ös, azaz fejlődő (Developing) 
(Lewis et al. 2015). 
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A mari nyelv is agglutináló, konkatenatív morfológiájú nyelv. Az alapszórend SOV, de a 

szórend viszonylag szabad. A jelzői szintagmában a jelző megelőzi a jelzett szót, de 

gyakori jelenség a jelzők hátravetése (Bereczki 1990: 74). A két fő szófaji kategóriának 

– a névszóinak és az igeinek – jellemzői többnyire egyeznek a permi nyelveknél 

leírtakkal. A főnévi esetek száma a mezei mariban 12 (Alhoniemi 2010: 44), a 

kanonikus alany jelölője a zéró morfémás nominatívusz. Adnominális birtoklásnál a 

birtokos és a birtok jelölése opcionális, de legalább az egyik tag jelölt (vö. Alhoniemi 

2010: 77–78).  A mariban is gyakori az Sg2 és Sg3 (ritkán a Pl3) birtokos személyragok 

determinatív használata (Bereczki 1990: 43, Kangasmaa-Minn 1998: 229). A nyelvben 

a harmadik személyű névszói predikátumok mellett jelen időben nem használnak 

kopulát (Pomozi 2002:70). 

Az igéknek, az udmurthoz hasonlóan, kétféle ragozási sora van, a besorolást 

fonológiai okok motiválják (Alhoniemi 2010: 105). A finit igéken kifejezhető 

kategóriák: az alany személye és száma, az igeidő (múlt időben) és az igemód 

(feltételes, óhajtó és felszólító). A permi nyelvekhez hasonlóan a mariban gazdag a 

múltidőrendszer: két szintetikus (első és második múlt) és négy analitikus (összetett 

múlt, valamint régmúlt) szerkesztésű múlt idő található (Bereczki 1990: 52–59). A 

múlt idők használatával kifejezhető, hogy a beszélő szemtanúja volt-e az általa említett 

cselekvésnek (Kangasmaa-Minn 1998: 231). A tagadást tagadó ige segítségével fejezik 

ki. Az alanyt személyben és számban egyeztetik az igével, a névmási alany pedig 

elhagyható (pro-drop). A mari nem finit igék típusai a következők: főnévi, folyamatos, 

befejezett és beálló, határozói és szükségességi igenév (Bereczki 1990: 59–63). 

Bizonyos nem finit igék, a fent bemutatott nyelvekhez hasonlóan, felvehetnek 

személyjelölőket és esetragokat (Alhoniemi 2010: 132–149), ezek mondatbeli 

funkciója lehet jelzői, határozói, alanyi és predikátumi. 

 

1.2.7 A finn nyelv 

A finn a finnugor – a szamojéd nyelvekkel együtt az uráli – nyelvcsalád finn-permi, azon 

belül a balti finn nyelvek északi csoportjához tartozik. A finn nyelv Finnország hivatalos 

nyelve a svéd mellett, beszélőinek száma a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 5 

501 043 fő (SVT 2016). A nyelvet nagyobb számú közösség használja még 

Svédországban, az USA-ban és Kanadában (Karlsson 1999: 3). A nyelv nyelvjárási 
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tagoltsága nagy, de a megértést nem gátolja a különböző változatot beszélők között. A 

finn nyelv jellegzetessége az irodalmi nyelv és a beszélt nyelv közötti számottevő 

különbség, mely a fonológiai jegyeken túl a morfológiában és a szintaxisban is 

megnyilvánul. A finn írásbeliség a 16. századra nyúlik vissza, ekkor alkották meg a latin 

betűs írásrendszert, melynek sztenderdizációja a 18–19. században lezajlott. A finn 

nyelv státusa a vizsgált nyelvek közül a magyarhoz áll a legközelebb. A finn nyelv 

vitalitási foka a magyarral megegyező, 1-es, tehát a finn nemzeti (National) státusú. 

A finn rokonaihoz hasonlóan agglutináló nyelv. A fő szófaji kategóriák a névszói 

és az igei. A főnévi esetek száma 14, a jelenlegi leíró nyelvtanok szerint csak a 

személyes névmásoknál megjelenő akkuzatívusz esettel együtt 15 (VISK §81). A 

finnben a kanonikus alany jelöletlen nominatívuszban szerepel, emellett azonban a 

nyelvtanok általában alanynak tartják az egzisztenciális mondatok partitívusz ragos 

(2a) és a necesszív szerkezet genitívusz ragos (2b) argumentumát (vö. Helasvuo – 

Huumo 2010): 

 

(2) finn 

a Ulkona kävele-e poik-i-a. 

 Odakint sétál-3SG fiúk-PL-PAR 

 ’Odakint fiúk sétálnak.’ 

 

b Minu-n täyty-y nukku-a. 

 1SG-GEN kell-3SG alszik-INF 

 ’Nekem aludnom kell.’ 

   

A finn differenciált tárgyjelölésű nyelv, megkülönböztet teljes és részleges tárgyat.  A 

partitívusszal jelölt részleges tárgy (partitiiviobjekti) korlátozások nélkül utal a tárgyi 

referensre, míg az ún. teljes tárgy (totaaliobjekti) meghatározott egészként jelöli a 

tárgyi referenst (VISK §925). A részleges tárgy esete mindig a partitívusz, a teljes 

tárgyat genitívusz vagy nominatívusz jelöli főneveknél, névmásoknál pedig 

akkuzatívusz  (VISK §934). A finn nyelvben névszói predikátum mellett minden 

számban és személyben megjelenik a kopula. A neutrális mondat alapszórendje SVO 

(Vilkuna 1998: 178). 
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A finn igeragozás a következő kategóriákat jelöli: az alany személye és száma, 

az igeidő (múlt időben), az igemód (felszólító és feltételes módban), valamint jelölheti 

az igenemet. A finit igét egyeztetik az alannyal, a tagadást tagadó igével fejezik ki. A finn 

passzív igealak szám-személy paradigmája nem teljes (ellentétben a hantiéval), csak a 

harmadik személyre utal (Karlsson 1999: 172–173), használata gyakori és több 

funkcióra kiterjedő (erről részletesebben a 4.3 fejezetben lesz szó). Elöljáróban annyit 

érdemes megjegyezni, hogy a finn passzív igealak mind kanonikus passzív, mind 

személytelen jelentés kifejezésére használatos (Helasvuo – Vilkuna 2008: 227–230), 

emellett a beszélt nyelvben aktív igeként funkcionálnak a passzív igeképzős alakok. A 

finn nyelv eltér a korábban ismertetett nyelvektől a pro-drop jellemző tekintetében: 3. 

személyben a nyelv nem névmásejtő (vö. Vilkuna 1996: 130). Ha nincs a mondatban 

egyes szám harmadik személyű kitett alany, az gyakran személytelen értelmezést 

eredményez (vö. Helasvuo – Vilkuna 2008: 230–236). Az eddig leírtakat az alábbi 

táblázatban összegzem: 
 magyar szurguti 

hanti 

komi-

permják 

udmurt mari finn 

beszélők száma 13–14 millió 2800 61.000 324.000 365.000 5.5 millió 

EGIDS típus10 1 6b 5 5 4 1 

az alany 

kanonikus esete 

Nom Nom Nom Nom Nom Nom 

tárgyjelölés 

főneveknél11 

Acc (Nom) Nom Nom/Acc Nom/Acc Acc 

(Nom) 

Part/Nom/ 

Acc 

tárgyjelölés 

névmásoknál 

Acc Acc Acc Acc Acc Acc/Part 

pro-drop 1. és 2. 

személyben 

+ + + + + + 

pro-drop 3. 

személyben 

+ + + + + – 

kopula 1. és 2. 

személyben 

+ + – – + + 

kopula 3. 

személyben 

– (+) – – – – + 

alapszórend SOV SOV SVO SOV/SVO SOV SVO 

2. táblázat  
A vizsgált nyelvek néhány tipológiai jegye 

                                                        
10 A számok jelentése: 1 – nemzeti, 4 – oktatási, 5 – fejlődő, 6b – veszélyeztetett (Lewis et al. 2015). 
11 Zárójelben opcionális lehetőség szerepel. 
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1.3 Átírás, glosszák 

A dolgozatban használt transzkripció kialakításakor mind a finnugrisztikai 

hagyományokat, mind az egyes nyelvek írásrendszereinek sajátosságait igyekeztem 

figyelembe venni. A magyar és a finn adatokat a sztenderd helyesírás szerint közlöm. A 

minta többi nyelvének eredetileg cirill betűs adatait az Uráli fonetikai ábécén (UPA) 

alapuló latin betűs átírásban közlöm. A komi-permják adatoknál Rédei (1978: 51–53), 

az udmurt esetében Csúcs (1990: 27–28), a marinál pedig Bereczki (1990: 24–25) 

átírását követem, kisebb módosításokkal. Mindhárom nyelv affrikátáit egységesen 

jelölöm: az alveolárisokat č és ǯ, míg a palatális – a mariban alveopalatális – hangokat 

pedig ć és ӡ́ betűkkel írom át. Az udmurt és a komi veláris i jelölésére az y-t, a veláris e 

jelölésére pedig az ö-t használom. A hanti adatok átírásában Az ugor nyelvek tipológiai 

adatbázisában (Havas et al. 2015) használt jelöléseket alkalmazom, így néhány új 

graféma alkalmazásán túl, a korábbi szakirodalomtól (vö. Honti 1984: 19–28) eltérően 

a magánhangzók hosszúságát jelölöm. 

Az adatközlők példamondatait interlineáris glosszákkal és fordítással adom 

meg, melyek elkészítésében a The Leipzig Glossing Rules (Comrie et al. 2008) 

iránymutatásait vettem alapul. A példák közlésekor próbáltam gazdaságosságra 

törekedni, így általában csak azokat az elemeket szegmentáltam, amelyek a vizsgált 

jelenség bemutatása szempontjából relevánsak voltak. A szövegmutatványok 

esetében, ahol nem izolált mondatokat közlök csak a fordításokat adom meg, és 

kiemeléssel jelzem az értelmezés szempontjából lényegesek elemeket. Ezek az adatok 

általában 2–4 mondatos egységek, melyek glosszázása véleményem szerint 

indokolatlanul növelte volna a dolgozat terjedelmét, a vizsgált szerkezetek jobb 

megértéséhez azonban nem járult volna hozzá. Mivel jelen dolgozat elsősorban a 

magyar olvasóközösségnek készült, mellőzöm a magyar példák glosszázását. 

A forrásmegjelölés nélküli példamondatok mind saját gyűjtésemből 

származnak. A szakirodalmi példák esetében jelzem, ha az eredeti glosszákat 

módosítottam (azaz egyesítettem a saját glosszáimmal), vagy ha az idézett 

példamondat glosszáját magam készítettem. A tipológiai szakirodalomból vett példák 

gyakran másodlagos forrásból származnak, ezekben az esetekben mindig jelzem az 

elsődleges forrást, de azt önálló tételként nem tüntetem fel az irodalomjegyzékben. 
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2. A dolgozat elméleti háttere 

2.1 Terminológiai kérdések 

Annak ellenére, hogy a személytelen szerkezetek, tágabb értelemben a 

személytelenség kutatásának története az ókori sztoikusokig nyúlik vissza (Méndez-

Naya – López-Couso 1997: 185), úgy tűnik, hogy a kérdéses kategóriának nincsen 

egységes meghatározása. Ennek a jelenségnek összetett okai vannak. Az említett 

szerzőpáros szerint a személytelen terminust az idők során olyan gyakran 

újraértelmezték, hogy a kifejezés jelentése teljesen pontatlanná vált. Emellett pedig 

növelte a terminológiai kétértelműséget, hogy olyan egyéb, alternatív 

szakkifejezéseket vezettek be a kérdés vizsgálatában, mint például a kvázi 

személytelen (quasi-impersonal), az alanytalan (subjectless) vagy a nominatívusz 

nélküli (nominative-less) (Méndez-Naya – López-Couso 1997: 185). A terminológiai 

problémák oka egyfelől, hogy a különféle nyelvészeti iskolák eltérő módon definiálják 

vizsgálatuk tárgyát, másfelől a személytelen szerkezetek szoros összefüggésben, 

esetenként átfedésben vannak más nyelvtani kategóriákkal, például a különféle 

passzív, mediális, reflexív vagy kauzatív szerkezetekkel, ami szintén nagyban nehezíti 

a személytelenség meghatározását. 

A szakirodalomban ismert tény, hogy a személytelenség kategóriáját elsősorban 

az indoeurópai nyelvekben vizsgálták, a jelenség tágabb, tipológiai kontextusban való 

elhelyezése és így a nem európai nyelvek vizsgálata az utóbbi időkig nem volt jellemző 

(Malchukov – Siewierska 2011: 1). Az indoeurópai nyelvek imperszonáliáit elemző 

egyik tanulmány definíciója szerint a személytelen szerkezetek a nekik szemantikailag 

megfeleltethető személyes igei szerkezettípusok – ilyenek például a reflexív, vagy a 

(medio)passzív igés konstrukciók – alapján definiálhatók és csoportosíthatók (von 

Seefranz-Montag 1984: 525). Ez a meghatározás tehát egyfajta oppozíciós viszonyként 

kezeli a személytelenséget, a viszonyítás alapjául pedig az igei morfológia szolgál. 

Eszerint személytelennek csak bizonyos igéket és igés szerkezeteket lehet tartani. A 

személytelenség kérdéséről való nyelvészeti gondolkodásban ez a típusú morfológiai 

megközelítés sokáig elterjedt volt. Egy későbbi munkájában Seefranz-Montag az 

imperszonáliák részletes csoportosítását mutatja be (szintén indoeurópai példákon 

keresztül). Eszerint személytelennek bizonyos formai feltételeknek megfelelő igei 

szerkezetek tarthatók, melyeket az alábbi csoportokba lehet sorolni: 



22 
 

 

(a) ún. nullértékű, azaz kötelező bővítmény (argumentum) nélküli igék, 

melyek természeti jelenségeket jelölnek. 

(b) egyargumentumos igék, melyeknek függő esetben lévő (például 

datívuszi, akkuzatívuszi, genitívuszi vagy lokatívuszi) és egyben 

experiensi funkciójú kötelező bővítménye van. 

(c) kétargumentumos igék, melyeknek függő esetben lévő, experiensi 

funkciójú kötelező bővítménye van, és ezen kívül egy fakultatív, páciensi 

funkciójú bővítmény is járulhat hozzájuk. Ez az opcionális bővítmény 

lehet akkuzatívuszi vagy genitívuszi esetű névszó, vagy nem finit igealak, 

vagy egy mellékmondat. Az ebbe a csoportba tartozó igék jelentésük 

szerint pszichikai, emocionális vagy mentális tapasztalást fejeznek ki. 

(d) személytelen passzívumok és reflexív szerkezetek (von Seefranz-Montag 

1995). 

 

Ez a csoportosítás formális (strukturális) jellegű, mivel a személytelenséget az ige 

alakjával és annak speciális argumentumszerkezetével kapcsolja össze. Emellett 

részben funkcionális megkötéseket is tartalmaz, mivel megadja a személytelen igék 

néhány szemantikai jellemzőjét. Ezt a megközelítésmódot, tehát az igét és annak 

formai tulajdonságait középpontba helyező csoportosítást nevezhetjük 

hagyományosnak. Ahogyan azt a 2.2. részben látni fogjuk, a finnugor nyelvekre 

vonatkozó szakirodalomban is gyakran szerepel ilyen, vagy ehhez nagyon hasonló 

értelmezés. 

Blevins (2003: 475) a személytelen kategória meghatározásakor abból indul ki, 

hogy szerinte tévesen passzív szerkezetként interpretálnak egy sor személytelen 

szerkezetet, mivel azok vizsgálatakor nem veszik figyelembe az igei tranzitivitás 

kérdését. Meghatározása szerint a személytelen igealakok megőrzik a lexikai 

tranzitivitást, viszont megakadályozzák a szintaktikai alany kifejezését, ebben 

különböznek a passzív szerkezetektől, melyekben megjelenik a szintaktikai alany 

(Blevins 2003: 516). Ez tehát egy alanyközpontú definíció, melyben szintén az ige 

szerepel központi helyen, de nem annak morfológiai, hanem szintaktikai jegyei – 

elsősorban a tranzitivitás – alapján kerül meghatározásra a személytelen szerkezet 

fogalma.  
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Ahogy a fentiekből látható, a személytelenség meghatározásában az alanyiság 

és az alany kategóriája központi szerepet kap. Az alanynak azonban nemcsak a 

morfoszintaktikai jellemzői, hanem a funkciója is hangsúlyos szerepet kap egyes 

szerzők vélekedése szerint. Az alábbi meghatározás szintén az alanyt alkalmazza 

kulcsfogalomként, ám az előbbi definíciótól eltérően funkcionális megközelítésben 

értelmezi azt: 

 

„[…] it has already been pointed out that passives, from the functional point of 

view, are a device for backgrounding subjects/agents […] In this sense they are 

similar to impersonal constructions, by which I mean constructions serving to 

describe an action, state etc. ascribed to an indefinite (referential or non-

referential) subject […].” (Holvoet 2001: 363, kiemelés tőlem) 

 

[…] már korábban kimutatták, hogy funkcionális megközelítésben a passzív 

[szerkezetek] az alanyok/ágensek háttérbe szorítására szolgáló eszközök […] Ebben 

az értelemben hasonlók az imperszonáliákhoz, melyeken olyan szerkezeteket értek, 

amelyek egy esemény, állapot stb. leírására szolgálnak, amelyet egy 

határozatlan (referenciális vagy nem referenciális) alanynak tulajdonítanak. 

 

Ebben a meghatározásban szerepel a funkcionális megközelítések lényeges 

kulcsfogalma, a háttérbe szorítás (backgrounding). Azok az elméletek, melyek 

elsősorban szemantikai és pragmatikai tulajdonságok alapján próbálják meghatározni 

a személytelenség kategóriáját általában ehhez hasonló definíciókat alkalmaznak. (A 

funkcionális megközelítésmódról részletesebben a 2.3. részben lesz szó.) A fenti 

definíció kapcsán érdemes megemlíteni, hogy további terminológiai problémát okoz az 

alany és az ágens kategóriák egyenrangú kezelése. Ahogyan azt többek között Havas 

(2007: 62) is hangsúlyozza, az alanytalanság és az ágensnélküliség nem szabadon 

felcserélhető fogalmak. A (3a) példában szereplő grammatikai alany a szemantikai 

szerepe szerint a cselekvés tudatos és akaratlagos végrehajtója, azaz ágens, míg (3b)-

ben inkább az állapot átélője, megtapasztalója (experiens): 

  

(3a) A nyelvész olvas.  

(3b) A nyelvész fázik. 
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Az a jelenség, hogy a formailag egyező alanyok eltérő szemantikai szerepeket 

jelölnek, közismerten az ige belső szemantikájából ered. Mindazonáltal fontosnak 

tartom, hogy a személytelenség definíciójának kialakításában az alany és az ágens 

kategóriáját önállóan és külön szinteken kezeljük, így elkerülhető a definíció 

kétértelműsége. Különösen lényeges a szintaktikai alany és a szemantikai ágens 

kategóriájának megkülönböztetése, ha a személytelenséget összehasonlító 

módszerrel, több nyelvben akarjuk vizsgálni. Ehhez ugyanis – bármilyen triviálisan 

hangzik – összehasonlítható kategóriákra van szükség. Ha nincsenek külső, tehát 

nyelvfüggetlen kritériumok egy adott nyelvi jelenség meghatározására, akkor azt nem 

lehet jól használni az adott kategória kifejezésének több nyelvben történő 

összehasonlító vizsgálatára ( vö. Stassen 2013: 91–95). Összességében tehát látható, 

hogy a személytelenségnek azért is nehéz egy adekvát definícióját megadni, mivel 

hiányzik az a közös fogalom, amelyet például tipológiai vizsgálatokban alkalmazni 

lehetne. Pontosabban megfogalmazva a különféle nyelvészeti iskolák más-más 

fogalmat tartanak a leírás számára központinak, így eltérő alapon eltérő jelenségeket 

vizsgálnak. 

A fenti meghatározások alapján három nagyobb csoportot lehet 

megkülönböztetni aszerint, hogy a személytelenség meghatározásában milyen 

kategóriát (nyelvi szintet vagy például funkciót) tartanak lényeginek. Így beszélhetünk 

hagyományos morfológiai, továbbá formális és funkcionális definíciókról. A 

morfológiai keretben elsősorban az igék formai kritériumai és vonzatkerete alapján, a 

formális keretben általában a grammatikai alany szintaktikai tulajdonságai alapján, 

míg a funkcionális keretben az alany szemantikai tulajdonságai alapján igyekeznek 

megragadni a személytelenség kategóriáját. A dolgozatban nem vizsgálom a generatív 

grammatikának az alanytalanság kérdésére vonatkozó nagy terjedelmű és szerteágazó 

szakirodalmát (ezek összefoglalására l. Svenonius 2002 és hivatkozásait), mivel a jelen 

vizsgálatban használt funkcionális alanytalanság-fogalom azzal nem vagy csak nehezen 

összeegyeztethető. A következőkben bemutatom, hogy a korábbi finnugrisztikai 

szakirodalomban mely megközelítésmódokat alkalmazták a kutatások során. 
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2.2 Személytelen szerkezetek a finnugrisztikai szakirodalomban 

Noha a személytelenség kérdését elsősorban az indoeurópai nyelvcsalád nyelveiben 

kutatták, a finnugrisztikai szakirodalom sem szűkölködik a személytelen 

szerkezeteinek leírásában. Számottevő különbségek mutatkoznak azonban a 

tekintetben, hogy az egyes szerzők milyen elméleti keretben és mely nyelveket 

vizsgálják. A magyar (pl. Tóth 2000, Kádár 2006, Tolcsvai Nagy 2013) és a finn (pl. 

Kovács 2004, Helasvuo – Vilkuna 2008, Helasvuo – Huumo 2010, Posio – Vilkuna 2013) 

nyelv személytelenséget kódoló stratégiáira vonatkozó eddigi ismereteink jóval 

bővebbek és árnyaltabbak, mint a kisebb finnugor nyelvek esetében, ami 

természetesen nagy általánosságban is elmondható ezen nyelvek leírásáról és 

dokumentációjáról. Ebben az alfejezetben csak azokat az összefoglaló vizsgálatokat 

ismertetem, melyek a nyelvcsalád legalább három különböző (ágához tartozó) nyelvét 

vizsgálták, mivel ezek tekinthetők jelen dolgozat közvetlen előzményének. Az egyes 

nyelvek imperszonáliáiról szóló eddigi finnugrisztikai munkákat az eredmények 

bemutatása során, a 4–6. fejezetekben ismertetem. 

 

2.2.1 Összefoglaló munkák 

A finnugor nyelvek személytelen szerkezeteire vonatkozó korai összegző kutatások az 

előző fejezetben bemutatott típusok közül leginkább a morfológiai megközelítésű 

munkákhoz (pl. von Seefranz-Montag 1995) hasonlók elméleti hátterüket tekintve. 

Tudomásom szerint Stipa (1962) készítette el az egyik első átfogó leírást a finnugor 

nyelvek személytelen szerkezeteiről. Stipa a személytelenség kategóriájához való 

tartozást és így kutatásának tárgyát az alany és a predikátum viszonya alapján 

határozza meg, és ebben erősen támaszkodik az indoeurópai nyelvészet eredményeire. 

Ennek nyomán megkülönböztet időjárási (Witterungsimpersonalien) és érzést (vagy 

érzékelést) kifejező (Empfindungimpersonalien) személytelen szerkezeteket. A szerző 

ismerteti a személytelenség nyelvtörténeti hátterét, nevezetesen azt a kérdést, hogy az 

alanytalan mondatok (mint a latin Tonat. ’Mennydörög.’) eredetileg is alanytalanok 

voltak-e, vagy az a tény, hogy ezek a mondatok kiegészíthetők egy ’isten’ jelentésű 

szóval, egy ősi alany12 meglétére utalnak (vö. Stipa 1962: 577–579). A személytelen 

                                                        
12 Az ősi, felettes alany koncepciójának létjogosultságát cáfolja például Havas (2007: 62–65). 
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mondatszerkezet ősiségére vonatkozó kérdés megválaszolására a szerző áttekinti a 

finnugor nyelvek személytelen szerkezeteit, és arra a megállapításra jut, hogy a 

személytelenség kategóriájából ki kell zárni azokat a konstrukciókat, melyekben nincs 

lexikális alany, de az ige kapcsolatban áll egy korábban megnevezett fogalommal (4a) 

vagy egy később következő alannyal (4b), vagy „egy pontosabban meg nem határozott 

valamire“ utal: 

 

(4) finn (Stipa 1962: 580, glosszák tőlem) 

a Jo-ko riittä-ä? 

 már-Q elég-3SG 

 ’Már elég?’ 

 

b Minu-sta näyttä-ä si-ltä, kuin ukkonen nous-isi. 

 1SG-ELA tűnik-3SG az-ABL mint zivatar kel-COND.3SG 

 ’Úgy tűnik nekem, mintha zivatar jönne.’ 

 

Emellett Stipa kizárja a csoportosításból azokat a ragozott igealakot tartalmazó 

szerkezeteket, amelyek általános vagy határozatlan alanyra utalnak (5) és (6a)–(6b), 

ezeket ugyanis nem tartja személytelennek: 

 

(5) Kopogtak. 

 

(6) finn (Stipa 1962: 581, glosszák tőlem) 

a Kerro-taan. 

 mond-PASS.PRS 

 ’Azt mondják.’ 

 

b Kaikke-a kuule-e, kun vanha-ksi tule-e. 

 minden-PAR hall-3SG ha öreg-TRA jön-3SG 

 ’Mindenfélét hall az ember, ha sokáig él.’  

 

Stipa tehát csak az alanytalan igék két típusát tartja személytelenek: a szintaktikai 

alany nélkül megjelenő időjárásigékét, valamint az érzést, érzékelést kifejező igéknek 
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azon típusait, melyek mellett nem nominatívuszi esetalakú bővítmény szerepel, mint a 

(7a)–(7b) példák esetében: 

 

(7) finn (Stipa 1962: 582, 584, glosszák tőlem) 

a Minu-a une-tta-a.  

 1SG-PAR álom-CAUS-3SG  

 ’Álmos vagyok.’  

 

b Heidä-n tul-i uni. 

 3PL-GEN jön-PST.3SG álom 

 ’Ők elálmosodtak.’ 

 

Stipa (1962) a (7a)-ban szereplő finn és az ennek szerkezetileg megfelelő komi-zürjén 

konstrukciókat finnugor alapnyelvi örökségnek tartja. Mivel ebben a típusban a 

kauzatív igeképző közvetlenül névszói tőhöz járul, a szerző szerint ezt a névszót a 

beszélők korábban tulajdonképpeni alanyként értelmezték, ezért nem is tartották 

alanytalannak a szerkezettípust. Később aztán a -ttA kauzatív képző igei tövekhez is 

járulhatott, ekkor alakult ki az alanytalan interpretáció (Stipa 1962: 586–587). A 

szerző munkája nagy mennyiségű példát tartalmaz, melyeket a nyelvcsalád több 

nyelvéből gyűjtött; a komi-zürjénből, a számiból, a magyarból, a manysiból és a finnből, 

így ezt a munkát a finnugor nyelvek személytelen szerkezeteire vonatkozó kutatások 

eddigi egyik legátfogóbb forrásának tekinthetjük. 

Mindazonáltal nem tartom elméletileg megalapozottnak a szerző által nem 

személytelennek tartott (5)–(6b) példák kizárását a vizsgálatból és így a 

személytelenség kategóriájából. Az alanyi referencialitás ugyanis ezekben az 

esetekben is bizonytalan, és éppen ez a korlátozott alanyi referencialitás teszi a 

konstrukciókat a személyjelölés szempontjából kétértelművé, ezáltal pedig 

értelmezésem szerint személytelenné. A nem nominatívuszi esetragos bővítménnyel 

szereplő típusok esetében az igék sokkal egyértelműbben utalnak egy pontosan 

meghatározható személyre, mint a szerző által kizárt konstrukcióknál. Ez pedig 

rávilágít a definíció hiányosságaira is, nevezetesen, hogy mit és mi alapján tartunk 

személytelennek. Stipa (1962) kizárólag az alany morfoszintaktikai tulajdonságait, 

elsősorban annak elhagyhatóságát vagy nem kanonikus jelölését tartja lényegi 
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kritériumnak a személytelenség meghatározásában. Ez alapján teljesen érthető, hogy 

miért csak két szerkezettípust definiál személytelenként. 

Egy jóval tágabb személytelenség-definícióval dolgozik Schiefer (1981: 140), 

aki tanulmányában arra a kérdésre keresi a választ, hogy a német ún. man-

konstrukcióknak (8), tehát a man ’ember’ határozatlan névmást tartalmazó 

szerkezeteknek milyen megfelelői vannak a finnugor nyelvcsalád egyes nyelveiben. 

 

(8) német (Schiefer 1981: 140, glosszák tőlem) 

Man hat viel über diesen Gegenstand geschrieben… 

ember AUX sok abl ez.ACC tárgy ír.PTCP.PST 

’Sokat írtak erről a tárgyról…’ 

 

A szerző előzetes feltevése szerint azokban a nyelvekben – ilyenek véleménye szerint 

a finnugor nyelvek is –, melyekben nem létezik az ’ember’ jelentésű man határozatlan 

névmás, két stratégiát követhetnek a beszélők az anonim alany kifejezésére. Vagy egy 

másik módot alkalmaznak a névmás helyett, vagy az anonim alany kifejtetlen marad, 

mint a (9)-es példában: 

 

(9) angol (Schiefer 1981: 140, glosszák tőlem) 

much has been written on this subject... 

sok AUX van.PTCP.PST ír.PTCP.PST ALL ez tárgy 

’Sokat írtak erről a tárgyról…’ 

 

Kutatásában a szerző a finnugor nyelvcsalád több ágából, valamint a szamojéd ághoz 

tartozó nyenyec nyelvből gyűjtötte példáit, melyek – az általa használt terminológiával 

– anonim alanyt tartalmaznak. A tanulmány egésze egy csoportosítás, a kutatás 

elméleti hátteréről és módszertanáról – feltehetően a terjedelmi korlátok miatt – csak 

áttételes információink vannak. A szerző a példáit az akkoriban elérhető leíró 

grammatikák alapján gyűjtötte, így az alapján tételezi fel az egyes nyelvekben egy adott 

típusú konstrukció meglétét vagy hiányát, hogy mit írnak a kérdésről a korábbi 

szakirodalomban. Ezek alapján Schiefer (1981) kutatása módszertanában 

tipológiainak nevezhető, bemutatott konstrukciók alapján látható, hogy a szerző a 

személytelenség tág értelmezését alkalmazza. A német man-szerkezetnek az egyes 
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finnugor nyelvekben előforduló megfelelőit Schiefer (1981) nyomán a 3. táblázatban 

foglalom össze: 
 finn észt lív vót vepsze számi mordvin mari komi udmurt magyar hanti manysi 

alanytalan 

szerkezet 

+    +  + + +  +   

Sg1           +   

Sg2  +  + + +     +   

Sg3 + + +  + + + +  + +   

Pl1     +         

Pl2           +   

Pl3   + + + + + + + + +   

’ember’, 

’világ’ 

lexéma 

 + +   +   +  +   

passzív  + + +  +   + + + + + 

igenévszó          +    

3. táblázat  
Személytelen szerkezetek Schiefer (1981: 153) nyomán 

 

Schiefer (1981) munkája a kezdeti kérdésfelvetés alapján funkcionális keretűnek 

tekinthető, mivel elfogadja, hogy azonos funkcióra, jelen esetben az anonim alany 

jelölésére a nyelvek eltérő kódolási stratégiákat alkalmaznak. Így a tanulmány rövid 

terjedelme ellenére is koherensen kezeli az alany kategóriáját, melyet azonban – a 

szakirodalmi források alapján – inkább formális megközelítésben határoz meg. A 

Stipánál (1962) szinte egyedüliként személytelennek tartott, nem nominatívuszi 

bővítményt tartalmazó konstrukciók nem szerepelnek Schiefer (1981) 

csoportosításában. Ennek a jelenségnek értelemszerűen az az oka, hogy ezek a 

szerkezettípusok nem feleltethetők meg a német man-szerkezetnek. Noha a tanulmány 

kétségtelenül új eredményekkel szolgált a finnugor nyelvek személytelen 

szerkezeteinek összehasonlító kutatásában, mégis maradnak nyitott kérdések a 

csoportosítást illetően. 

A táblázatból látható például, hogy a magyarban a szerző szerint az Sg1 és a Pl2 

igealakok is kifejezhetik a man-szerkezetnek megfelelő funkciót, a példatárban 

ugyanakkor ezek az igealakok nem szerepelnek. Az udmurt igenévszónak (vö. Schiefer 

1981: 148) pontos szerkezeti és jelentésbeli megfelelője van a komiban, ez azonban 

nem szerepel a csoportosításban. Problémásnak tartom továbbá a finn Sg3 

konstrukcióknak a magyarral azonos kezelését, mivel a finn példából látszik, hogy ott 
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nincsen kitett alany, míg a magyar példa esetében a mindenki névmás szerepel alanyi 

pozícióban a szerző által bemutatott példákban. Nem egyértelmű a csoportosítás 

harmadik fő osztályának státusa, melybe a passzív igei toldalékok és az egyéb passzív 

kifejezések tartoznak (Schiefer 1981: 153). A magyar passzív szerkezet – melyre nem 

szerepel példa – így azonos besorolást kap a finn passzívummal, ami ebben a formában 

szintén nem tűnik megalapozottnak. Továbbá a mari nyelvre vonatkozóan kizárólag 3. 

személyű finit igék szerepelnek a csoportosításban, holott a mari passzív participiumos 

szerkezetekről volt elérhető információ a korabeli leíró nyelvtanokban. Ezen 

problémás részek ellenére Schiefer (1981) munkája mindenképpen hiánypótlónak 

számít. 

Az imént ismertetett két tanulmány adatai szolgáltak jelen kutatás 

kiindulópontjául, és noha mindkettővel szemben támaszthatók kritikai megjegyzések, 

összességében a szerzők saját kutatási kérdésüket adekvátan tudták megválaszolni. Ha 

összevetjük a két kutatás eredményét, átfogó képet kaphatunk a finnugor nyelvek 

személytelenséget kódoló stratégiáiról. Úgy vélem, ha Schiefer (1981) és Stipa (1962) 

összefoglaló munkáinak minden konstrukcióját – a vizsgálatból kizárt, határozatlan 

vagy általános jelentésű szerkezeteket is beleértve – potenciálisan személytelenként 

határozunk meg, megkapjuk a finnugor nyelvekben lehetséges személytelen kódolási 

stratégiákat. Ezután a szerkezettípusok részletesebb vizsgálata alapján lehet érvelni az 

egyes szerkezettípusok személytelen besorolása mellett vagy ellen. 

A finnugor nyelvek passzív és reflexív kategóriáiról írta a közelmúltban 

megjelent disszertációját Salo (2015), melyben számos rokon nyelvből szerepelnek 

adatok a személytelen szerkezetekről is. Mivel a dolgozat fő témája a reflexív és a 

passzív kategória, így a szerzőnek nem célja átfogó osztályozást adni az 

imperszonáliákról. Az általa (részben vagy teljesen) személytelennek tartott 

konstrukciók a következők (Salo 2015): 

 

a) személytelen passzívumok 

b) személytelen Sg3 konstrukciók 

c) személytelen Pl3 konstrukciók  

d) időjárásigék 
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A szerző bőséges példaanyaggal illusztrálja a szerkezettípusok morfoszintaktikai 

jellemzőit, emellett pedig a kérdés funkcionális aspektusát is tárgyalja. A dolgozat 

érdeme, hogy bizonyos passzív (és) személytelen szerkezettípusokat a nyelvcsalád 

valamennyi ágából igyekszik bemutatni, ezért a dolgozat hiánypótló. A szerző 

hivatkozik a 2.1. részben már általam is említett terminológiai problémákra, bemutatja 

az adott konstrukciók különféle értelmezését, ám nem foglal egyértelműen állást egyik 

vagy másik olvasat mellett. 

 

2.2.2 Az időjárásigék csoportosítása 

A finnugor nyelvek személytelen szerkezetei közül az időjárási kifejezésekről készült 

több olyan összehasonlító tanulmány, mely a nyelvcsalád egészében vizsgálja a 

kérdéses kifejezéseket. Bartens (1995) rendkívül alapos munkájában a finnugor 

nyelvcsalád időjárási kifejezéseit csoportosítja a finnben, az inari számiban, a 

mordvinban, a mariban, az udmurtban, a komiban, valamint az ugor nyelvekben; a 

hantiban, a manysiban és a magyarban. Az időjárási kifejezések egy szemantikailag jól 

körülhatárolható csoportot alkotnak, így ezen típusú személytelen szerkezetek elvileg 

listázhatók a nyelvekben, Bartens (1995) pedig erre tesz kísérletet. Az időjárási 

kifejezések osztályozásában a predikátumból indul ki, és a korábban bemutatott 

csoportosításoktól eltérően nemcsak az igei, hanem a névszói, valamint a névszói–igei 

összetett állítmányokat is felveszi a kutatásba. A meteorológiai kifejezések három fő 

típusát különbözteti meg: 

 

a) igei predikátum alany és tárgy nélkül / névszói predikátum határozói 

bővítménnyel 

b) igei predikátum alannyal / névszói predikátum alannyal 

c) igei predikátum tárggyal 

 

A szerző minden vizsgált nyelvből számos példát hoz, melyeket elsősorban szótárakból 

idéz, esetenként anyanyelvi adatközlők adataival kiegészítve. Nézetem szerint a 

kutatás legfőbb hozadéka – a nagy mennyiségű példaanyag mellett – a grammatikai 

alany és a tematikus szerepek pontos és következetes elkülönítése. A szerző szerint a 

finnugor nyelvek időjárási kifejezéseiben szereplő névszó, ha nincs „szimbiotikus 
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kapcsolatban” a predikátummal, akkor szemantikai szerepe TÉMA, azaz az eseménynek 

egy bizonyos állapotban vagy állapotváltozásban lévő résztvevője (Bartens 1995: 36). 

Ennek a tételnek az igazolására Bartens (1995) vizsgálja a meteorológiai kifejezések 

szórendjét, és meggyőzően érvel az elmélet helyessége mellett. Megállapítja, hogy a 

finnugor nyelvek többségében az időjárási kifejezések mindhárom típusa 

megtalálható. Kivételt csak a magyar jelent, ahol a puszta igei predikátumból és tárgyi 

bővítményből álló mondatszerkezet nem jellemző. A többi finnugor nyelvben az igei 

predikátum bővítményei disztribúciós elrendezésben vannak: ahol az ige mellett alany 

szerepel ott nincs tárgyi bővítmény, ahol viszont megjelenik a tárgy – ez kauzatív vagy 

faktitív igék mellett jellemző – ott nincs kitett alany (Bartens 1995: 62). 

Az időjárási kifejezések imént ismertetett tipológiáját bővíti és árnyalja Salo 

(2011) kutatása, melyben 14 uráli nyelv szerepel. A szerző a fentiekhez képest újabb 

szempontokat is vizsgál: a nyelveket egyrészt csoportosítja a meteorológiai 

kifejezésekben megjelenő alany státusa szerint, vizsgálja továbbá az alanyok birtokos 

személyraggal és határozott névelővel való ellátottságát, az alany és az igei predikátum 

szórendjét, illetve azt, hogy az időjárási kifejezés úgynevezett rokon szerkezet-e 

(cognate construction, más szóval figura etymologica) (Salo 2011: 430), mint (10)-es 

példában. 

 

(10) mari (Salo 2011: 426, glosszák tőlem) 

lum lum-eš. 

hó havazik-3SG 

’Havazik.’ 

 

Az alany morfoszintaktikai és szemantikai tulajdonságain túl a szerző a kifejezések 

egészét is osztályozza. Így megkülönböztet pusztán igei predikátummal, igéből és 

alanyból, valamint igéből és tárgyból álló meteorológiai kifejezéseket. A felsorolt 

szempontok természetesen egymást keresztező kritériumok, de összességében 

ezeknek együttes alkalmazásával nagyon árnyaltan írhatók le a finnugor nyelvek 

időjárási konstrukciói.  

Kutatásom finnugrisztikai előzményeinek vázlatos áttekintése után ismertetem 

a dolgozat funkcionális nyelvészeti és tipológiai elméleti keretét. 

 



33 
 

2.3 Funkcionális megközelítésmódok 

Ahogyan azt már a bevezetőben említettem, dolgozatom elméleti hátterét egyfelől a 

funkcionális nyelvelmélet, másrészt pedig a személytelenségről szóló kurrens 

nyelvtipológiai munkák adják. A funkcionális terminus használatában Givón 

meghatározását követem, miszerint a nyelvben elsődlegesen jelentéseket és 

használatokat kódolunk különféle formai megvalósulásokon, azaz struktúrákon 

keresztül (Givón 2001: 20–23). A funkcionális (és a kognitív) nyelvelméletekben fontos 

szerepet kapnak a természetes kategóriák. Az emberi nyelvhasználat kogníciós, azaz 

megismerő tevékenység, mely során a létrejövő természetes kategóriákat az alábbiak 

szerint lehet jellemezni: 

 

a) sokoldalú kritériumrendszer: a természetes kategóriákhoz való tartozást 

nem egy, hanem több kritérium együttesen határozza meg. A kritériumok 

egyik része meghatározóbb, mint a másik rész. 

b) prototípusok és fokozatiság: egy adott kategória prototipikus tagja az, amely 

a kategóriát jellemző legtöbb kritériumnak megfelel. Emellett azonban a 

kevesebb kritériumnak megfelelő egyedek is a kategória tagjai, csak kevésbé 

jellemzőek. 

c) a jellemzők közti erős asszociáció: a természetes kategóriákat jellemző 

tulajdonságok között erős az asszociáció. A legtöbb esetben, ha egy egyed 

rendelkezik egy tulajdonsággal, az a tulajdonság más tulajdonságok meglétét 

implikálja. 

d) a prototípus közelében való csoportosulás: a tulajdonságok közti erős 

asszociáció következménye, hogy a kategória tagjai a prototípus körül 

csoportosulnak. A kategóriához bizonytalanul kapcsolódó egyedek aránya 

emiatt alacsony (Givón 2001: 32). 

 

A prototípus-elv mellett a funkcionális nyelvelméletek további központi fogalmai a 

fokozatiság, az átfedés és a nem éles kategóriahatár. A fokozatiság megnyilvánul 

például a természetes kategóriákon belül aszerint, hogy az egyes egyedek milyen közel 

helyezkednek el a prototípushoz. A természetes kategóriák leggyakrabban részleges 

átfedést mutatnak. A személytelenség kérdésére vonatkoztatva például a 

személytelenség és a passzívum kategóriája mutat átfedést. A nem éles 
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kategóriahatárok pedig szintén a fent elmondottak alapján értelmezhetők: a 

kategórián belül vannak prototipikus és marginális egyedek, és utóbbiak esetében 

sokszor kérdéses, hogy ténylegesen az adott kategóriához tartoznak-e. 

 

2.4 Tipológiai megközelítésmódok 

2.4.1 Alanyközpontú és ágensközpontú megközelítés 

A funkcionális nyelvészet ezen alapfogalmait a modern nyelvtipológiai kutatásokban is 

alkalmazzák. Siewierska (2008a) például a személytelen szerkezetek funkcionális 

megközelítésével kapcsolatban használja a prototípus fogalmát. Megfogalmazása 

szerint a személytelen szerkezetek vizsgálatában inkább különféle 

megközelítésmódokról, mintsem univerzális leírási elvekről lehet beszélni. A korábbi 

kutatások alapján a szerző két fő megközelítésmódot különít el: 

 

„From the structural point of view impersonalization is associated with the lack of a 

canonical subject, from the functional perspective with agent defocusing.” 

(Siewierska 2008a: 116, kiemelés tőlem) 

 

Strukturális megközelítésben az imperszonalizáció a kanonikus alany hiányával, míg 

funkcionális szempontból az ágens defókuszálásával hozható összefüggésbe. 

 

Az imperszonalizáció egy kognitív művelet, a figyelemirányítás egyik stratégiája. 

Alkalmazásával a beszélő a beszédpartner figyelmét az esemény végrehajtójáról vagy 

előidézőjéről magára az eseményre irányítja. A strukturális keret alapján a világ 

nyelveiben a személytelen szerkezetek négy fő típusát lehet megkülönböztetni 

(Siewierska 2008a: 116): 

 

a) nem teljesen referenciális alanyú szerkezetek 

b) nem kanonikus alanyú szerkezetek 

c) szemantikai és referenciális tulajdonságok nélküli ún. expletív alanyú 

szerkezetek 

d) alanytalan szerkezetek 
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A fő csoportok további alcsoportokra bonthatók. Az első csoportba tartozik minden 

olyan szerkezettípus, melyek alanya egy vagy több, pontosan nem specifikált emberi 

egyedet jelöl. A nem specifikált alany névmási morfológia – melynek különféle 

megjelenései vannak a világ nyelveiben – segítségével van kódolva. A nem referenciális 

alany kifejezhető például a (8)-as példában bemutatott man-szerkezettel, vagy a 

hasonló használatú személyes névmással (mint az angol they esetében), továbbá 

klitikummal, vagy a névmásejtő, azaz pro-drop nyelvekben a puszta igei morfológián 

keresztül, illetve abszolút zéró jelöléssel, ami az igei morfológiával nem rendelkező, a 

(11)-es példával illusztrált, sino-tibeti nyelvekben fordul elő (Siewierska 2008a: 116–

117). 

 

(11) dulong (Sun 1982: 164, idézi Siewierska 2008a: 117)13 

Ø ăŋbɯ lāi-sā-ăjā mă-tɯбà. 

Ø rizs ültet-NMLZ-DET NEG-van_bonyolult 

’Nem nehéz rizst ültetni.’ 

 

Ezen altípusok közös jellemzője az igén vagy egyéb módokon kódolt, nem referenciális 

névmáshasználat. Tipológiai munkáról lévén szó, a nem referenciális névmáshasználat 

a nem referenciális alany mint felettes kategória elsődleges kódolási stratégiája szerint 

értelmezendő. A példákból is látható, hogy a névmáshasználat két fő szerkezeti típusra 

oszlik a világ nyelveiben annak megfelelően, hogy az adott nyelvben elhagyható-e a 

névmással kifejezett szintaktikai alany (pro-drop) vagy sem. Ahol ez megtörténhet – a 

vizsgált nyelvek közül a finn kivételével mindenhol ez jellemző –, ott értelemszerűen 

más jelölő foglalódik le a névmás kifejezésére, nevezetesen az igei morfológia. A (11)-

es példában az alanyt kódoló névmás nem szerepel a szerkezetben, a nyelv pedig nem 

használ igei morfológiát. Ezt a típust nevezi Siewierska (2008a: 117) fonológiailag zéró 

jelölésnek. 

A következő alcsoportba azok a szerkezetek tartoznak, melyekben az alanyt 

nem a névmásokon és az igei morfológián, hanem elsősorban deriváción keresztül 

kódolják. Ide tartozik többek között az észt imperszonális szerkezet is (12), valamit a 

(13)-as példában szereplő olasz si visszaható névmást tartalmazó konstrukció: 

                                                        
13 A glosszákat módosítottam. 
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(12) észt (Torn-Leesik 2007: 3, id. Siewierska 2008a: 117)14 

Tollal loe-ti peamiselt ilukirjandus-t. 

akkor olvas-IMPS.PST főleg szépirodalom-PAR 

’Akkoriban főként szépirodalmat olvastak.’  

 

(13) olasz (Siewierska 2008a: 117) 

Si lavora sempre troppo. 

REFL dolgozik:SG mindig sok 

’Az ember mindig sokat dolgozik.’ 

 

A nem referenciális alanyú szerkezetek egy marginális típusát képviseli a (14)-es 

példában szereplő orosz szerkezet, melyet csak úgy lehet értelmezni, hogy az ember 

halálát valamilyen természeti erő okozta. Ezt a szerkezettípust Havas (2010: 40) 

félakkuzatívnak nevezi, mely véleménye szerint a tranzitív (nominatív–akkuzatív) 

mondatfelépítési sémánál korábbi nyelvállapotból fennmaradt, prenominatív 

reliktum. 

 

(14) orosz (Siewierska 2008a: 117) 

Čeloveka ubilo. 

ember:ACC öl:3SG.N 

’Az ember halálát lelte.’ 

 

Érdemes megjegyezni, hogy nem tűnik világosnak, miért ebbe a csoportba sorolja az 

észt múlt idejű imperszonális -ti képzőt, mikor annak használata nagyjából megegyezik 

a finn személytelen passzív képzőével, melyet a negyedik, tehát az alanytalan 

szerkezetek csoportjában tárgyal (vö. Siewierska 2008a: 117, 131).15 Emellett 

problémás a (14)-es orosz konstrukció nem referenciális alanyú minősítése, mivel a 

                                                        
14 A glosszákat módosítottam. 
15 Egy lehetséges magyarázat, hogy míg az észt szakirodalomban a -ti morfémát imperszonálisnak 
nevezik (vö. Vihman 2002), a finnre vonatkozóan a leíró nyelvtanok (VISK §1313) a hasonló morfémára 
inkább a passzív vagy a személytelen passzív terminust használják. 
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mondatban nem szerepel kitett alany. Eszerint ezt a szerkezetet is inkább a negyedik 

csoportban kellene tárgyalni. 

A személytelen szerkezetek második fő csoportjába a nem kanonikus alanyú 

konstrukciók tartoznak. Nem kanonikus alanyjelölésen Siewierska (2008a) olyan 

eseteket ért, amikor az adott nyelvben prototipikusnak számító alanyjelöléstől – az 

esetragozásban – eltérés mutatkozik. Erre klasszikus példa az izlandi ’szeret’ jelentésű 

ige vonzatkerete, melyet a (15)-ös példa illusztrál: 

 

(15) izlandi (Barðdal 2004: 105, idézi Siewierska 2008a: 118)16 

Mér likar ágœtlega viđ hann. 

1SG.DAT szeret:3SG nagyon COM 3SG.ACC 

’Szeretem őt.’ 

 

A nem kanonikus alanyú szerkezetek csoportjába sorolja Siewierska (2008a) többek 

között a finn egzisztenciális szerkezeteket, valamint az orosz tagadó egzisztenciális 

mondatot: 

 

(16) orosz Siewierska (2008a: 119) 

Deneg ne bylo. 

pénz:GEN NEG van:PST.3SG.N 

’Nem volt pénz.’ 

 

A személytelen szerkezetek harmadik csoportjához csak olyan nyelvek tartoznak, 

melyekben létezik expletív, azaz szemantikailag és pragmatikailag kiüresedett, pusztán 

szintaktikai pozíciót betöltő névmási alany, ilyen például az izlandi: 

 

(17) izlandi Siewierska (2008a: 119) 

Bad dimmer. 

3SG.N sötétedik 

’Sötétedik.’  

 

                                                        
16 A glosszákat módosítottam. 
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A finnugor nyelvekben ez a típusú szerkezet eredetileg ismeretlen, bár Salo (2011: 

427–429) összefoglalásában számol ezzel a típussal a mai balti-finn nyelvek időjárási 

kifejezéseinél. Ebbe a csoportba tartoznak továbbá azok a személytelen passzív 

szerkezetek, melyekben kötelezően megjelenik egy expletív alany: 

 

(18) német (Siewierska (2008a: 119)17 

Es wurde getanzt. 

az AUX táncol.PTCP.PST 

’Táncoltak.’ 

 

A csoporthoz tartoznak az angol példával illusztrált egzisztenciális (19) és lokatív 

szerkezetek, valamint a hátravetett tagmondatot tartalmazó prezentációs kifejezések: 

 

(19) angol (Siewierska (2008a: 119, glosszák tőlem) 

There are many linguist-s in Europe. 

EXP van.PL sok nyelvész-PL INE Európa 

’Sok nyelvész van Európában.’ 

 

A személytelen szerkezetek negyedik csoportjába az alanytalan szerkezetek tartoznak, 

melyekkel kapcsolatban Siewierska (2008a: 119–120) hangsúlyozza, hogy nagyon 

elméletfüggő az, hogy mit tekintünk alanytalannak. Ebbe a csoportba kerülnek továbbá 

a különféle személytelen passzív, valamint a finit igét nem tartalmazó konstrukciók, 

továbbá az alanytalan időjárásigék. Az általam vizsgált nyelvek közül például a finn 

érzékelést kifejező kauzatív szerkezetek (20) szerepelnek ebben a típusban: 

 

(20) finn Siewierska (2008a: 120) 

Minu-a pelotta-a. 

1SG-PAR fél-CAUS-3SG 

’Félek.’ 

  

                                                        
17 A glosszákat módosítottam. 
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Fontos megismételni, hogy az alanytalanság értelmezésének kérdése erősen 

elméletfüggő, ami nagyban befolyásolja a személytelen szerkezetek tipológiájának 

felállítását. Vegyük például az alábbi magyar mondatot: 

 

(21) Nekem melegem van. 

 

Az ilyen típusú konstrukciót kétféléképpen lehet értelmezni: vagy puszta igei 

predikátumot feltételezünk, és ez esetben a melegem birtokos személyragos főnév a 

szerkezet alanya. Ebben az esetben kitett alanyról beszélhetünk, melynek referenciája 

egyértelmű, ezt jelöli a birtokos személyrag. De feltételezhetjük azt is, hogy itt összetett 

névszó-igei predikátum található, ez esetben pedig még mindig nyitott kérdés a 

datívuszi esetben álló bővítmény szintaktikai státusa. Értelmezhetjük nem 

kanonikusan jelölt alanyként, ebben az esetben a szerkezettípus a második csoporthoz 

tartozik. Vagy tarthatjuk az összetett, névszói–igei predikátum jelzőjének, ezáltal az 

alanytalan olvasat mellett érvelve. Ennek megfelelően a szerkezet a negyedik 

csoportba tartozik. A nem kanonikus jelölés mellett érvel például Havas (2007), a 

szerkezettípust patientívnek nevezve. A patientív szerkezetben szerepel egy topik (a 

magyarban ez datívusszal jelölt), mely „azt az entitást nevezi meg, amelynek irányában, 

vonatkozásában, amelyre nézve, amelyet érintőleg végbemegy valamely történés, 

illetve fennáll valamely állapot” (Havas 2007: 70). 

Hasonló értelmezési problémák nemcsak a magyar, hanem az összes vizsgált 

nyelv esetében felmerülnek, az egyes nyelvek leíró nyelvtanai pedig korántsem 

egységesek a kérdés megválaszolása tekintetében. A fenti probléma más 

megvilágításba kerül, ha a személytelenséget nem az alanyiság, hanem az agentivitás 

oldaláról közelítjük meg. Mielőtt bemutatom az utóbbi osztályozást, érdemes 

összegezni az alanyközpontú megközelítésben tárgyalt személytelen szerkezetek 

típusait. 
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A személytelen szerkezet alanya 
nem referenciális nem kanonikus expletív alanytalan 

személytelen névmás 

 

datívuszi 

argumentum 

expletív alanyú 

időjárásige 

alanytalan időjárásigék 

generikus főnév genitívuszi 

argumentum 

expletív alanyú 

személytelen passzív 

ágens nélküli 

személytelen passzív 

szerkezetek 

személytelen klitikum akkuzatívuszi 

argumentum 

expletív alanyú 

egzisztenciális 

szerkezet 

csak tárgyi bővítményt 

tartalmazó szerkezetek 

nem kitett névmás insztrumentáliszi 

argumentum 

expletív alanyú lokatív 

szerkezet 

 

reflexív képző (vagy 

névmás) 

nem kanonikus 

egzisztenciális 

szerkezet 

  

imperszonális képző nem kanonikus 

lokatív szerkezet 

  

nem embert kifejező 

alany 

   

4. táblázat  
Személytelen szerkezetek típusai alanyközpontú megközelítésben (Siewierska 2008a) nyomán 

 

Visszatérve Siewierska (2008a: 116) alapgondolatához, funkcionális megközelítésben 

az imperszonalizáció az ágens defókuszálásával hozható kapcsolatba. Az ágens 

defókuszálása egy, a funkcionális nyelvészetben használt terminus, melynek jelentése 

a következő: 

 

By agent defocusing we mean a multi-faceted functional notion comprising (at least) 

the following phenomena: absence of mention of a specific agent, absence of mention 

of a generic agent virtually corresponding to all humanity (or a subgroup thereof), 

mention of an agent in a non-prominent syntactic slot, etc. (Giacalone Ramat – Sansò 

2007: 98) 

 

Az ágens defókuszálásán egy olyan többdimenziós funkcionális fogalmat értünk, mely 

(legalább) az alábbi jelenségeket foglalja magába: egy specifikus ágens említésének 

hiánya, olyan generikus ágens említésének hiánya, mely látszólag bármilyen embernek 

(vagy azok egy csoportjának) megfeleltethető, nem prominens szintaktikai helyen 

előforduló ágens említése stb. 
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Siewierska (2008a: 121) az ágens kategóriáján nem pusztán a cselekvés végrehajtóját 

érti, hanem tág értelemben az ige által leírt esemény okozóját, előidézőjét, közvetlen 

kezdeményezőjét vagy végrehajtóját. Az ágens háttérbe szorítása vagy defókuszálása 

pedig a szerző szerint – a kognitív nyelvelméletek alapján (vö pl. Langacker 2009) – a 

prominencia, azaz a feltűnőség, szembetűnőség elnyomása: 

 

„The notion of defocusing is used in the sense of diminishing the prominence or 

salience from what is assumed to be the norm …” (Siewierska 2008a: 120) 

 

„A defókuszálás fogalma alatt a prominenciának vagy a szalienciának a normának 

tartott szinttől való eltérését értjük…” 

 

Összefoglalva tehát funkcionális megközelítésben az imperszonalizáció egy olyan 

kognitív eszköz, melynek során a kommunikációs szituációban a beszélő a figyelmet 

egy esemény legszembetűnőbb résztvevőjéről magára a folyamatra irányítja, ezáltal 

pedig az esemény tág értelemben vett ágensét lefokozza vagy defókuszálja. Az ágens 

defókuszálásnak eltérő fokozatai vannak, melyek az egyes nyelvekben különféle 

konstrukciók segítségével kódolhatók. A szintek a következők: 

 

a) az ágens18 nem vagy csak kevéssé kidolgozott. 

b) az ágens lefokozott a prototipikus alanyi- és topikpozícióból. 

c) az ágens egyszerre lefokozott és nem kidolgozott (Siewierska 2008a: 121)  

 

E csoportosítás alapján a személytelenség egy tágabb definícióját kapjuk, mivel ebben 

a megközelítésben személytelenként értelmezhető minden olyan nyelvi eszköz, 

melynek célja a cselekvésre irányítani a figyelmet annak résztvevője helyett. Az egyes 

csoportokba a strukturális megközelítésben ismertetett altípusok mindegyike 

beilleszthető. A nem vagy kevéssé kidolgozott ágenst tartalmazó osztályba olyan 

szerkezetek tartoznak, ahol az ágens egy nem teljesen referenciális alannyal van 

kifejezve. Így a szerkezet grammatikai alanya lehet általános, vagy pragmatikailag 

valamilyen módon korlátozott jelentésű (Siewierska 2008a: 121). Ide tartoznak a 

                                                        
18  A szerző ebben a tanulmányában végül nem az ágens, hanem a kezdeményező (instigator) terminust 
használja, más helyeken azonban marad az ágens használata mellett, ezért ez utóbbit alkalmazom. 
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névmási morfológiával jelölt szerkezetek, például a (8)-as példában már bemutatott 

német man vagy a francia on határozatlan névmást tartalmazó konstrukciók 

(Siewierska 2008a 116–117). A típus másik alcsoportját a többes szám harmadik 

személyű alanyra utaló, de kitett alanyt nem tartalmazó szerkezetek adják: 

 

(22) Gyakran járnak ide. 

 

Ide tartoznak még az alanyi megközelítésben a negyedik csoporthoz tartozó 

konstrukciók, melyekben a szintaktikailag nem megjelenő alany mégis beleértődik az 

esemény szerkezetébe, és egy generikus, humán ágensre referál (Siewierska 2008a: 

121). 

Az ágenst a prototipikus alanyi- és topikpozícióból lefokozott szerkezetekkel 

kifejező csoport megfeleltethető az alanyközpontú osztályozás második, harmadik és 

negyedik csoportjának, kivéve az utolsó csoport azon szerkezeteit, melyek nem 

eseményt, hanem egy állapotot fejeznek ki, itt ugyanis a kiváltó (tehát a tág értelemben 

vett ágens) kategóriája nem értelmezhető. Vagyis ide tartozik minden olyan szerkezet, 

melynek grammatikai alanya nem kanonikusan jelölt, vagy nem szerepel kitett 

formában a szerkezetben. Kivételt képeznek az expletív alannyal álló lokatívuszi és 

egzisztenciális mondatok, melyek csak részben tekinthetők a szerző szerint 

személytelennek, mivel nem eseményt írnak le. A harmadik főcsoportba egyetlen 

szerkezettípus tartozik, a személytelen passzívumoké (Siewierska 2008a). 

Kutatásom korábbi szakaszában a Siewierska (2008a) által ismertetett mindkét 

megközelítésmódot felhasználtam az általam vizsgált nyelvek személytelen 

szerkezeteinek leírásában (vö. F. Gulyás 2010, 2011, 2013a, 2013b). Mindkét 

megközelítésmódnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az alanyközpontú 

osztályozásban viszonylag egyértelmű kategóriahatárokkal lehet dolgozni, 

ugyanakkor problémát jelent a grammatikai alany hiányának meghatározása. A 

funkcionális megközelítésben ugyanakkor nincsenek éles kategóriahatárok, ami 

feltehetően árnyaltabban tükrözi a valós nyelvhasználatot és számol a kommunikációs 

célok összetettségével. A fokozatiságot és a prototípus-elvet a kutatás korábbi 

szakaszában már többször alkalmaztam (F. Gulyás 2013b), de arra az eredményre 

jutottam, hogy a két kategória – noha a leírást feltétlenül gazdagítja – önmagában 

kevésbé alkalmas egy, a jelen dolgozatban ismertetendő összehasonlító vizsgálat 
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alapjául szolgálni. Azt találtam, hogy a fentiek mellett szükség van egy olyan univerzális 

definícióra, mely a világ nyelveinek bármelyikében alkalmazható. 

 

2.4.2 A személytelen szerkezetek szemantikai térképe 

A személytelenségről szóló tipológiai kutatásokban megpróbáltak egy olyan elméleti 

keretet kidolgozni, mely alapján a világ bármely nyelvének személytelenséget kódoló 

stratégiái leírhatók és összehasonlíthatók. Kutatásomban Malchukov és Ogawa (2011) 

tipológiai osztályozását használtam, mely véleményem szerint meggyőző módon érvel 

a személytelen szerkezetek tipológiai keretben való leírása mellett.  Elméletük, noha az 

alany kategóriájából indul ki, nagyrészt mégis funkcionális, ez az alany általuk használt 

definíciójából következik. A szerzők az alany meghatározásában Keenan (1976) 

elméletét használják kiindulásul, amely szerint az alany univerzálisan nehezen 

megragadható kategória, így annak definiálásakor szintaktikai és funkcionális 

tulajdonságokat (kritériumokat) egyaránt figyelembe kell venni. Keenan (1976) alany-

definíciója funkcionális megalapozottságú a tekintetben is, hogy az alanyt nem egy 

diszkrét kategóriaként értelmezi, hanem úgy véli, hogy az alany univerzális kategória, 

melynek a világ nyelveiben vannak prototipikus és kevésbé prototipikus megjelenési 

formái (vö. Keenan 1976). Az alany fenti, komplex értelmezése mellett érvel többek 

között Givón (2001: 195–196) is. Malchukov és Ogawa (2011) a keenani alanyt 

definiáló kritériumok közül ötöt tart lényeginek a személytelenség univerzális 

definíciójának kialakításában. Az alany akkor tekinthető prototipikusnak, ha: 

 

a) referenciális argumentum (referential argument) 

b) határozott főnévi szintagma (definite NP) 

c) topikális (topical) 

d) élő (animate) 

e) agentív (agentive) (Malchukov – Ogawa 2011: 23) 

 

Amennyiben ezen tulajdonságok nem jellemzik egy adott nyelvi szerkezet kérdéses 

tagját, az még nem feltétlenül azt jelenti, hogy az adott elem nem alany, csak azt, hogy 

kevésbé prototipikus. A személytelenséget kódoló különféle stratégiák tehát a 

prototipikus alanytól való eltérésük alapján értelmezhetők és csoportosíthatók. Attól 
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függően, hogy az egyes személytelen szerkezetek alanyát a felsorolt tulajdonságok 

közül melyek hiánya jellemzi leginkább, a személytelen konstrukciók három fő típusát 

lehet elkülöníteni: a referencialitásra és a határozottságra (R-imperszonália), az 

agentivitási és az élőségi jegyekre (A-imperszonália), végezetül az első két típus közötti 

átmenetnek tekinthető, a topikalitásra (T-imperszonália) érzékeny szerkezeteket 

(Malchukov – Ogawa 2011: 44–45). 

Visszatérve az alanyi tulajdonságokra, a nem referenciális alanyú szerkezetek 

csoportjába Malchukov és Ogawa (2011) az időjárásigék különféle típusait sorolja. 

Ezekben a kifejezésekben hiányzik egy, a szerkezetbe beleérthető humán referens, 

függetlenül attól19, hogy a konstrukció alanytalan (23), vagy az igével azonos szóból 

képzett alanyt (24), vagy például ’világ’ jelentésű alanyt (25) tartalmaz. 

 

(23) orosz (Malchukov – Ogawa 2011: 25)20 

Svetaet. 

hajnalodik:PRS.3SG 

’Hajnalodik.’ 

 

(24) even (Malchukov 2002, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 26)  

Udan udna-n. 

eső esik-AOR.3SG 

’Esik az eső.’ 

 

(25) arab (Givón 2001: 119, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 27)21 

ɨd-dunya tɨ-shti. 

a-világ 3SG.M-esik 

’Esik az eső.’ 
 

A határozatlan alanyú szerkezetek alanyai többnyire egy emberi alanyra referálnak. 

Ezeket az imperszonáliákat a világ nyelveinek egy részében többes szám harmadik 

személyű (Pl3) szerkezetekkel fejezik ki. Ezekben mindig finit, aktív igealak szerepel, 

                                                        
19 Siewierska (2008a) alanyközpontú megközelítésében az alanytalan időjárásigék a negyedik, míg a 
többi az első csoportba tartozik. 
20 A glosszákat módosítottam. 
21 A glosszákat módosítottam. 
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mely egyeztetve van egy többes szám harmadik személyű alannyal. A névmásejtő, azaz 

pro-drop nyelvek esetében a névmási alanyok mindig elmaradnak (Siewierska 2008b: 

7). Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy a Pl3 imperszonáliák morfoszintaktikailag 

mindig utalnak a grammatikai alanyra, viszont az alany pontosan nem specifikált, bár 

általában az esemény egy élő és humán szemantikai jegyekkel leírható résztvevőjére 

utal. Emellett a Pl3 imperszonáliák nagyobb részére az jellemző, hogy inkább 

egzisztenciális, nem pedig univerzális olvasatúak, ami azt jelenti, hogy az alanyi 

referencia minimum egy egyedre érvényes, de nem az összes lehetséges egyedre 

(Siewierska 2008b: 9). A beszélő – és gyakran a hallgató – nem tartozik bele a 

lehetséges referensek körébe. A tranzitivitás szempontjából nem korlátozottak, azaz 

intranzitív és tranzitív igékkel is lehet ilyen szerkezetet létrehozni, az igei szemantika 

azonban korlátozott: nem agentív, tehát például unergatív igék vagy időjárási 

jelenségeket kifejező igék általában nem szerepelhetnek ilyen szerkezetben. 

A nem pro-drop nyelvekben is vannak Pl3 imperszonáliák, ilyenkor a 

szerkezetben az alanyt személyes (pl. az angol they) vagy személytelen (mint a német 

man) névmás kódolja. Ennek a típusnak egy speciális példája a babungó nyelvből való, 

melyben speciális személyes névmást használnak a határozatlan alany jelölésére. 

  

(26) babungó (Schaub 1985: 209, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 28)22 

Ví jìa ŋwé 

3PL:IMPS elkap 3SG:ACC 

’Elkapták őt.’ 

 

A határozatlan alanyú szerkezetek csoportjához tartoznak még azok a konstrukciók, 

melyekben az ige mellett megjelenő egyetlen bővítmény mondatrészi szerepe inkább 

tárgyi, mint alanyi (27)–(28), a szemantikai reprezentációja pedig inkább elszenvedő, 

azaz páciens, mintsem ágens (vö. Malchukov – Ogawa 2011: 28‒29, Siewierska 2008a: 

117). 

                                                        
22 A glosszát módosítottam. 
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(27) lengyel (Siewierska 1984: 113, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 29)23 

Podano  kawę. 

felszolgál:PTCP.IMPS kávé.ACC 

’Kávét szolgáltak fel.’ 

 

(28) Érezni a tavaszt. 

 

Ebbe a csoportba tartozik továbbá minden olyan igeneves kifejezés, amely mellett az 

alany valójában nem a finit ige által leírt eseményre vagy állapotra referál. A nem 

referenciális és a határozatlan alanyt tartalmazó szerkezeteket hasonló szemantikai 

tulajdonságaik alapján, összefoglalóan R-imperszonáliának nevezik (Malchukov – 

Ogawa 2011: 44). 

Az agentivitási jegyekre érzékeny A-imperszonáliák szemantikai jegyeik alapján 

két nagy típust foglalnak magukba: a nem élő és a nem akaratlagos24 alanyt tartalmazó 

konstrukciókat. Előbbire példa a különféle természeti erőt kifejező alany. Közös 

jellemzője az A-imperszonáliáknak, hogy nem kanonikus jelölésű (általában datívuszi, 

genitívuszi vagy függő esetű) alanyt tartalmaznak. Az A-imperszonáliák nem élő 

alanyát kódolhatja a nyelv differenciált esetjelöléssel (Differential Case Marking, DCM), 

valamint az igei egyeztetés hiányával, ahogyan az a (29)-es példákban látszik: 

 

(29) orosz (Malchukov – Ogawa 2011: 33) 

a Sneg zanes dorog-u. 

 hó befed.PST.3SG.M út-ACC 

 ‘A hó befedte az utat.’ 

 

b Dorog-u zanes-lo sneg-om. 

 út-ACC befed-PST.3SG.N hó-INS 

 ‘Az út hóval van befedve’ 

 

                                                        
23 A glosszákat módosítottam. 
24 A csoportosításnak ezen a pontján a szerzők bevezetik a nem akaratlagos (non-volitional) terminust, 
melyet a nem agentív kategória egy alcsoportjának tartanak. 
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A (29b) példát annak differenciált esetjelölése miatt tarthatjuk személytelennek, mivel 

itt a kvázi ágensi szerepű argumentum insztrumentáliszi esetben szerepel, míg egy 

nem személytelen mondatban az alany kanonikus alakjában, tehát nominatívuszban 

szerepelne. Emellett a nem kanonikus alany nem vezérli az igei egyeztetést. Ez abból 

látszik, hogy az egyeztetés semleges nemű, szemben a (29a) példa hímnemű jelölésével 

(Malchukov – Ogawa 2011: 33). A differenciált esetjelölés tehát azt jelenti, hogy egy 

nyelvben hasonló szemantikai funkciót két különböző módon lehet jelölni. Az A-típusú 

személytelen szerkezetek általában nem kanonikus (azaz az adott nyelvben nem 

tipikusnak tekintett) alanyt tartalmaznak. Ehhez az értelmezéshez természetesen el 

kell fogadni, hogy az adott nyelvben az alanynak többféle grammatikai kódolása is 

lehetséges. Érdemes hangsúlyozni, hogy az ágens itt egy elvárt szemantikai szerepet 

jelöl, mivel azonban a példában az elvárt szerepet egy természeti erő kódolja, így 

elveszíti a prototipikus ágensek tulajdonságait, az élőséget és az akaratlagosságot. 

Ennek a szemantikai tulajdonságnak a nyelvi kódolásban a nem kanonikus esetjelölés 

a megfelelője. 

Az A-imperszonáliák másik csoportjába a nem akaratlagos alanyt tartalmazó 

szerkezetek tartoznak. Bizonyos nyelvekben a cselekvés szándékos és nem szándékos 

végrehajtóját az igei morfológiával, vagy az ige argumentumainak különböző 

formájával lehet kódolni. A nem akaratlagos alanyú személytelen konstrukciót a 

következő példa illusztrálja: 

 

(30) orosz (Malchukov – Ogawa 2011: 35)25 

a Ja slomal zub. 

 1SG.NOM tör.PST.3SG fog.ACC 

 ‘Eltörtem a fogam.’ 

 

b U menja slomal-sja zub. 

 DAT 1SG.ACC tör-REFL.3SG fog.ACC 

 ‘Eltört egy fogam.’   

 

                                                        
25 A glosszákat módosítottam. 
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Malchukov és Ogawa (2011: 35) szerint a (30a) példa esetében az akaratlagos és a nem 

akaratlagos olvasat egyaránt engedélyezett, de a (30b)-nél kizárólag nem 

akaratlagosként lehet értelmezni a cselekvést. Ezt a szerkezettípust, mely átmenetet 

képez az aktív és a passzív mondatszerkesztés között szokták experiens-antikauzatív 

(experiencer-anticausative) vagy datívuszi-antikauzatív (dative–anticausative) 

szerkezetnek is nevezni (vö. Malchukov – Ogawa 2011: 35). 

A T-típusú, tehát a topikalitási jegyekre érzékeny személytelen szerkezetek 

közös jellemzője a topikális alany hiányából fakad. Az idevonható konstrukciók alanyai 

lehetnek határozatlanok, generikusak, emellett pedig új információt hordoznak 

(Malchukov – Ogawa 2011: 28–31). 

 

(31) orosz (Malchukov – Ogawa 2011: 30) 

a Tri čeloveka prišli. (*prišlo). 

 három ember:GEN jön:PST.3PL jön:PST.3SG.N 

 ‘A három ember megjött.’ 

 

b Prišli/ Prišlo tri čeloveka. 

 jön.PST.3PL jön.PST.3SG.N három ember:GEN 

 ‘Jött három ember.’ 

 

A nem topikális alanyokat tehát jelölheti a szerkezet szórendje. Ezen kívül egyéb 

kódolási stratégiákat is használnak a világ nyelveiben. Gyakori, hogy a szórend 

megváltoztatásával az ige már nincs egyeztetve az alannyal, ez látható a (31b) 

mondatban is (Malchukov – Ogawa 2011: 30). A topikális grammatikai alanyokat 

bizonyos nyelvekben önálló topikjelölő elem jelzi, míg ennek hiánya megkönnyíti a 

nem topikális alanyú személytelen szerkezetek azonosítását. 

 

(32) oromo (Clamons et al. 1999: 60, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 31) 

a Intal-t-ií-n hoolaa bit-t-e. 

 lány-F-SBJ-TOP birka vesz-F-PST 

 ’A lány vett egy birkát.’ 
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b Intala takka-á hoolaa bit-e. 

 lány egy.F-SBJ birka vesz-PST 

 ’Egy lány vett egy birkát.’ 

 

A fenti példákból is látható, hogy a nem topikális alanyú szerkezettípusok 

személytelenként való értelmezése jóval problematikusabb, mint az előző két típus 

esetében. Attól ugyanis, hogy az ige által leírt esemény egy résztvevője új szereplőként 

szerepel a mondatban (vagy akár annál nagyobb egységben), még azonosíthatóvá 

válik. Ez pedig ellentmondani látszik az ágens defókuszálásával kapcsolatban 

elmondott személytelenség-kritériumnak, nevezetesen, hogy a személytelen 

szerkezetekben a kanonikus eseményszerkezet prototipikus résztvevőjéről a figyelem 

egy másik résztvevőre vagy az esemény folyamatára irányul. 

A fent bemutatott ötféle alanytípus kifejezésére szolgáló szerkezettípusokat az 

alábbiak szerint összegezik a szerzők: 

 
 Alanyi tulajdonságok Általános jelölésmód Alternatív kódolási 

stratégiák 

(1) nincs referenciális 

argumentum 

az alany elhagyása/ 

expletív alany 

nem önálló/ azonos tőből 

képzett időjárási igék  

(2) az alany határozatlan határozatlan névmások 

speciális, személytelen igei 

jelölők 

(ágens nélküli) passzív 

szerkezet 

  az alany elhagyása  

(3) az alany nem topikális fordított szórend 

az igei egyeztetés hiánya 

passzív szerkezet (ágenssel) 

(4) az alany nem élő differenciált esetjelölés passzív/inverz szerkezet 

  az igei egyeztetés hiánya  

(5) az alany nem agentív differenciált esetjelölés passzív/antikauzatív 

szerkezet 

5. táblázat  
A személytelen szerkezetek funkcionális típusai és kódolásuk (Malchukov – Ogawa 2011: 38) 

 

Malchukov és Ogawa (2011) az alany kategóriájának funkcionális megközelítéséből 

kiindulva öt különféle alanyi tulajdonság lehetséges hiánya alapján értelmezi a 

személytelenség kategóriáját. Ebben a tág keretben a fent bemutatott alanyi 

tulajdonságok hiánya a nyelvi kódolásban eltérő stratégiákkal történik. Ezek a 
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stratégiák részben átfedik egymást. Ezt a jelenséget a szerzők egy szemantikai térkép 

segítségével az alábbiak szerint ábrázolják: 

 

 
3. ábra  

A személytelen szerkezettípusok szemantikai térképe (Malchukov – Ogawa 2011: 42) 
 

A ábra érzékletesen szemlélteti az egyes típusok jellemzőit, valamint a köztük lévő 

átfedéseket. A [-vol] jegyű, tehát a nem akaratlagos cselekvőt kifejező alanyokra 

jellemző a differenciált esetjelölés. Ez a tulajdonság jellemzi a [-an] jegyű, tehát a nem 

agentív alanyokat. A [-ref], azaz a nem referenciális és a [-def], vagyis a határozatlan 

alanyt tartalmazó szerkezetek közös tulajdonsága a szintaktikai alany elhagyása. Az 

utóbbi típus esetében végbemehet imperszonális passzivizáció. Az inverz szórend a 

[new], tehát az új információt hordozó, valamint a [-top], azaz a nem topikális alanyok 

közös tulajdonsága. Ez utóbbi típust lehet a legtöbb különféle módon kódolni, a nem 

topikális alanyok a szerkezetből nem elhagyhatók (Malchukov – Ogawa 2011: 42). 

Összegezve tehát az R-imperszonáliák alanyai vagy nem határozottak, vagy nem 

referenciálisak, az A-imperszonáliák esetében nem agentívak, tehát például nem 

akaratlagosak vagy élettelenek, míg a T-imperszonáliákban szereplő alany nem 

topikális. 

A következő fejezetekben a finnugor nyelvek személytelen szerkezeteit a fenti 

osztályozás alapján mutatom be. Az általam használt rendszer kis mértékben eltér az 

itt bemutatottól, ugyanis a személytelenség vizsgálatában három fogalmat próbálok 
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megragadni. Az alanyt morfoszintaktikai kategóriaként értelmezem, melynek minden 

nyelvben van egy prototipikus kódolási stratégiája. A finnugor nyelvek esetében ez az 

igei morfológia, valamint az alany kanonikus, jelöletlen nominatívuszi esetalakja. Az 

ágens a grammatikai alanynak megfeleltethető szemantikai (tematikus) szerep, 

melynek tipikus jellemzője az akaratlagosság, a cselekvőképesség, az élőség és a 

határozottság. Tehát egy prototipikus eseményben a kanonikus grammatikai alany 

szemantikailag egy élő, emberi, akaratlagos cselekvőnek felel meg. Emellett pedig – 

legalábbis a magyarban – a kommunikációs szituáció felől értelmezve, egy konstruálási 

viszonyban az elsődleges figura, azaz a trajektor feleltethető meg a szintaktikai 

alanynak és a szemantikai ágensnek (Tolcsvai Nagy 2013). Funkcionális–kognitív 

megközelítésben a fenti három kategóriáról a következők mondhatók el: 

 

„a mondat egy jelenetet fejez ki prototipikusan két résztvevő között temporális 

viszonyban; 

a két résztvevő szemantikai konstruálásában szemantikai szerepük a jelenet fogalmi 

tartalmából következik, inherensen (az egyik jellegzetesen cselekvő, a másik 

jellegzetesen elszenvedő, de nem kizárólagosan azok); 

ezt a fogalmi tartalmat a figyelem beszélő általi irányítása tovább alakítja 

szemantikailag, az egyik résztvevő előtérbe, a figyelem középpontjába kerül (ez a 

trajektor, ez lehet ágens vagy páciens), a másik résztvevő viszonyítási pontként nem 

kerül előtérbe (ez a landmark, ez lehet ágens vagy páciens); 

a mondat formailag meghatározható alanya i) elemként prototipikusan a trajektor 

és egyúttal a topik, ii) funkcióként a mondatban a figyelem előterébe helyezett, 

topikalizált (referenciapontként működő) fogalommegnevezés grammatikalizált 

nyelvtani leképezése […,] amely funkciót azonban magában véve nem tud betölteni 

[…]” (Tolcsvai Nagy 2013: 291, kiemelés tőlem) 

 

A trajektor önálló kategóriaként nem szerepel Malchukov és Ogawa (2011) 

csoportosításában, viszont az ágens defókuszálásával elmondottakkal jól 

összeegyeztethető. A továbbiakban tehát Malchukov és Ogava (2011) csoportosítását 

használva bemutatom és jellemzem a finnugor nyelvek egyes személytelen 

konstrukcióit. A csoportosítás tehát az R-, A-, és T-típusok alapján történik, míg a 

leírásban egyrészt megadom a szerkezettípusra jellemző strukturális és szemantikai 
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jegyeket, valamint, ahol erre sikerült adatokat találnom, ott pragmatikailag is 

jellemzem a szerkezettípust. 
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3. Adatok és módszerek 

A dolgozatban szereplő adatok gyűjtésekor a nyelvtipológiai kutatások módszertanát 

használtam. A dolgozatban bemutatásra kerülő adatok három különféle típusú 

forrásból származnak: szakirodalmi forrásokból, anyanyelvi adatközlőktől és írásos 

szövegekből. A klasszikus nyelvtipológiában általában a leíró nyelvtanokat tekintik 

elsődleges forrásnak (vö. Croft 2003: 28–30), az adatközlőktől elicitált adatok csak 

kiegészítésként szolgálnak a vizsgálatban, szövegvizsgálatokat pedig általában nem 

szoktak végezni. Kutatásomban a három módszert a fentiektől eltérő módon 

alkalmaztam. A leíró nyelvtanokat kiindulásként használtam, az adatok legnagyobb 

részét az anyanyelvi adatközlők szolgáltatták, míg a szövegvizsgálat kiegészítette az 

első két forrástípust. A következőkben egyenként bemutatom az adatok forrását és az 

adatgyűjtés menetét. 

 

3.1 Szakirodalmi adatok 

A kutatás kezdeti szakaszában áttekintettem a finnugor nyelvek személytelen 

szerkezeteire vonatkozó eddigi ismereteket (ennek összefoglalását l. a 2.2 részben), 

valamint az egyes nyelvek leíró nyelvtanaiban és vonatkozó munkáiban (Kenesei et al. 

1998, É. Kiss 2002, Tolcsvai Nagy 2013, Honti 1971, 1984, 1988, Nikolaeva 1999, 

Filtchenko 2006, Csepregi 2011, Batalova 1975, Rédei 1978, Kalina – Raspopova 1983, 

Hausenberg 1998, Cypanov 2005, Ponomarova 2010, Alatyrev 1970, Csúcs 1990, 

Bartens 2000, Winkler 2001, Kel’makov – Hännikäinen 2008, Vasikova 1987, 

Timofeeva 1989, Bereczki 1998, Kangasmaa-Minn 1998, Alhoniemi 2010, Vilkuna 

1996, Karlsson 1999, VISK) a személytelenségről található adatokat, majd ezeket az 

osztályozásokat beillesztettem a dolgozat elméleti keretét adó Siewierska (2008a), 

valamint Malchukov és Ogawa (2011) által létrehozott tipológiába. Mivel az 

oroszországi leíró nyelvészeti hagyomány terminológiájában és esetenként 

kategóriáiban jelentősen eltér az angolszász nyelvleírási tradíciótól, az egyes típusok 

közötti megfeleltetések nem mindig voltak teljesen problémamentesek, így már a 

kutatás kezdeti szakaszában is folyamatosan konzultáltam anyanyelvi szakértőkkel. 
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3.2 Kérdőíves vizsgálatok 

A kutatás során öt kérdőíves vizsgálatot végeztem el, az adatokat 2011 és 2015 között 

gyűjtöttem anyanyelvi adatközlők bevonásával. Adatközlőim életkora 20-60 év között 

volt, a vizsgálatokba férfiakat és nőket egyaránt bevontam. Finn adatközlőim két 

kivétellel mind egynyelvűek, az oroszországi finnugor adatközlőim mind kétnyelvűek, 

tehát még iskolás koruk előtt magas szinten elsajátították valamely finnugor nyelv 

mellett az oroszt is, melyet szintén anyanyelvi szinten beszélnek. A kutatás 

megtervezésekor fontos szempont volt az adatközlők kompetens magyar nyelvtudása, 

mivel a vizsgálatok során elsődlegesen magyar nyelvű adatokkal dolgoztam. Minden 

vizsgált nyelv esetében segítségemre volt egy vagy két anyanyelvi (nyelvész) szakértő. 

Velük az adatgyűjtés és a feldolgozás során is végig konzultáltam, valamint velük 

végeztem el az adatok kettős ellenőrzését, azaz eltérő időpontokban másodszor is 

felvettem velük a kérdőíveket. Azokban az esetekben, ahol a vizsgált szerkezettípusok 

eltéréseket mutattak az egyes adatközlőknél, mindig kikértem a szakértők véleményét. 

Összességében tehát elmondható, hogy jelen dolgozat eredményei nagyrészt az ő 

pragmatikai ítéleteiket tartalmazza. Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy az 

adatközlők relatíve kis száma mennyiben befolyásolja a kapott eredményeket. Úgy 

vélem, egy tipológiai keretű, leíró dolgozat esetében arra a kérdésre, hogy milyen 

kifejezésmód lehetséges vagy nem lehetséges az adott nyelvben akár egy anyanyelvi 

beszélő értékítélete is elegendő lehet, ha az adatokat kellő körültekintéssel kezeljük. 

Mindazonáltal az eredményeket több beszélő segítségével is teszteltem, és azok, 

ahogyan azt látni fogjuk, viszonylag egységesek voltak. A kivételeket és eltéréseket az 

anyanyelvi konzultánsok segítségével sikerült tisztázni. 

A kutatásban használt kérdőívek közül négy fordítási feladatokat tartalmazott, 

az ötödik pedig elfogadhatósági ítéleteket és pragmatikai kérdéseket vizsgált. A 

fordítási feladatokat a finn anyanyelvű adatközlőknek magyarul, az oroszországi 

finnugor adatközlőknek pedig magyarul és oroszul adtam meg. Az anyanyelvi 

konzultánsok először mindig a magyar változatból dolgoztak. A szurguti hanti kivételes 

ebből a szempontból, mivel ott az anyanyelvi konzultánsaim magyar tudása nem volt 

megfelelő szintű a pragmatikai kérdések pontos tisztázásához. Ezért velük orosz 

nyelvű kérdőívből dolgoztam. A magyar mondatok egy jelentős része szerkezetileg 

megfeleltethető az orosz konstrukcióknak. Az eltérő eseteket a konzultációk folyamán 

részletesen megvizsgáltuk, megadtam a magyar mondatok szó szerinti hanti fordítását, 
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és a szakértők ez alapján prezentálták a hantira vonatkozó adatokat. A vizsgálat 

későbbi szakaszában végül olyan adatközlőket is bevontam, akik nem, vagy csak 

alapszinten tudtak magyarul, mivel célom volt összehasonlítani a magyar és az orosz 

forrásnyelv alapján kapott adatokat. Az eltéréseket (melyekre a 4–6. részben több 

helyen is utalok) az anyanyelvi szakértők segítségével sikerült megmagyarázni.  

A gyűjtést legnagyobb részét személyesen, kisebb részben az interneten 

keresztül végeztem. Utóbbi esetben az anyanyelvi szakértők segítségével magyarul 

nem, vagy alapszinten beszélő adatközlőktől vettem fel adatokat. A fentiektől kissé 

eltér a hanti adatok kezelése. Ennél a nyelvnél a kérdőíves gyűjtést terepmunka 

keretében végeztem 2014 nyarán a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben. A terepmunkát 

a hanti esetében is megelőzte előzetes adatfelvétel (az 1. és a 3. kérdőívnél), valamint 

a terepunka alatt és után is volt lehetőségem anyanyelvi szakértőkkel való 

konzultációra. Mivel a dolgozatban nem vizsgáltam sem szociolingvisztikai, sem 

dialektológiai tényezőket, így az adatközlők számát minimalizáltam. A kutatás adatait 

a szurguti hanti és az udmurt esetében 6, a komi-permják és a mari esetében 7, míg a 

finn esetében 8 adatközlő szolgáltatta. Az egyes kérdőíveket nem teszteltem le 

mindnyájukkal, de anyanyelvi konzulenseim minden kérdőívet többször is kitöltöttek, 

valamint a szemantikai és pragmatikai kérdéseket vizsgáló kontrollteszteket is 

kitöltötték. Az egyes fordítási kérdőíveket kitöltők száma a következő volt: 

  
 hanti komi-permják udmurt mari finn Összesen (fő) 

1. kérdőív 4 6 3 4 8 25 

2. kérdőív 6 3 3 3 8 23 

3. kérdőív 6 7 6 3 5 27 

4. kérdőív 2 3 3 7 5 20 

6. táblázat  
Az egyes kérdőíveket kitöltő adatközlők száma 

 

Az első kérdőív példamondatait Siewierska (2008a) formális megközelítésmódú 

osztályozása alapján állítottam össze. Ennek alapja a grammatikai alany megléte vagy 

hiánya az egyes személytelen szerkezettípusoknál. A kérdőívben szereplő 86 mondat 

tartalmazott időjárásigés, nem kanonikus alanyú, határozatlan névmási, generikus 

főnevet tartalmazó, Sg2, Pl1 és Pl3 személytelen szerkezeteket. Emellett teszteltem 

különféle egzisztenciális, prezentációs (és lokatív), valamint necesszív szerkezeteket. 

A mondatok kontextus nélkül, izoláltan szerepeltek. A kitöltők azt az instrukciót 
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kapták, hogy minél pontosabban próbálják megadni anyanyelvükön a mondat 

jelentését. Minden esetben több fordítást is megadhattak, de jelölniük kellett a 

véleményük szerint neutrálisabb szerkezetet. Ha kettőnél több fordítást is megadtak, 

akkor elfogadhatóság szerint rangsorolni kellett a konstrukciókat. A magyar 

mondatokat a tanulmányban (Siewierska 2008a) szereplő, különféle nyelvekből 

származó szerkezettípusok alapján állítottam össze, melyek többségének van 

szerkezeti megfelelője a magyarban. Azokban az esetekben, ahol nem volt magyar 

példa, ott szó szerinti fordítást használtam. Ennek a kérdőívnek elsődleges célja volt 

annak felmérése, hogy a rokon nyelvekben milyen kódolással (milyen szófajú szavak, 

esetleg tagmondatok segítségével) fejezhetik ki a grammatikai alanyt. Elsősorban az 

időjárásigéket vizsgáltam, ezekből szerepelt a legtöbb példa. A generikus főneveknél – 

melyeket a szakirodalmi gyűjtés alapján már ismertem – azt vizsgáltam, hogy hogyan 

működik az egyeztetés, mikor használnak az adatközlők egyes és többes számú 

igealakokat generikus főnevek mellett. Célom volt továbbá olyan mondatok elicitálása, 

ahol a finit igealak valójában nem arra a személyre és számra referál, mint amelyben 

szerepel. Tehát például egy Pl1 igealak valójában Sg2-re vonatkozik. 

A második fordítási kérdőívvel a nem kanonikus alanyú szerkezeteket 

vizsgáltam. Az adatközlők feladata itt is az volt, hogy izolált mondatokat fordítsanak le 

az anyanyelvükre. Továbbra is meg lehetett adni több fordítást is, ilyenkor kértem, 

hogy a szerintük természetesebbnek ható variánst jelöljék meg. A kérdőív26 

összeállításában Onishi (2001) tipológiáját használtam, melyben eredetileg olyan igék 

szerepeltek, melyek a világ nyelveiben általában nem kanonikus alannyal állnak. Ez azt 

jelenti, hogy az igék (kötelező vagy opcionális) bővítménye nem az adott nyelvben 

tipikus alanyi kódolással (például esetalakban) szerepel. Mivel a vizsgált nyelvekben a 

grammatikai alany kanonikus esetalakja a nominatívusz, így olyan szerkezeteket 

kerestem, ahol a (névszói vagy igei) predikátum bővítménye nem nominatívuszban 

szerepel. A nem kanonikus alanyú szerkezetek az általam használt csoportosításban az 

A-típusú (tehát az agentivitási jegyekre érzékeny) személytelen szerkezeteknek 

felelnek meg. Onishi (2001: 21) tanulmányában olyan igék szerepelnek, melyek fizikai 

vagy mentális állapotot, az állapotban beálló változást, nem tudatos cselekvést, 

történést, létezést vagy hiányt fejeznek ki. A kérdőívben 30 olyan szerkezet szerepelt, 

                                                        
26 Ezúton köszönöm Németh Szilviának és Horváth Laurának, hogy korábbi, közösen összeállított 
kérdőívünk példamondatait jelen kutatás során is felhasználhattam. 
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melyek megfelelnek a fenti szemantikai kritériumoknak, de – figyelembe véve a 

finnugor nyelvekre vonatkozó korábbi szakirodalmi adatokat – névszói predikátumok 

is szerepeltek a mondatok között. Az egyes argumentumok elhagyhatóságát is 

vizsgáltam, ezért az igéket és egyéb szerkezeteket Sg1, Sg3 névmással, valamint 

főnévvel kifejezett bővítményekkel is lekérdeztem, így a teszt összesen 90 mondatot 

tartalmazott. Felvettem olyan magyar mondatokat is, melyeknek kanonikus alanya 

volt, de a szakirodalmi adatok alapján várható volt, hogy a rokon nyelvi megfelelők nem 

kanonikus alanyt tartalmaznak. 

A harmadik kérdőív középpontjában reflexív és kauzatív képzős igét tartalmazó 

szerkezetek szerepeltek. A kitöltés a korábban ismertetett módon történt. A kérdőív 

elkészítését a 2. kérdőív adatai, valamint a finnugrisztikai szakirodalmi adatok 

motiválták. Ezekből kiderült ugyanis, hogy a magyarban nem kifejezetten jellemző, de 

a rokon nyelvekben megfigyelhető bizonyos kauzatív és/vagy reflexív igék 

személytelen használata. A kérdőív célja a kauzatív és a reflexív igék esetkiosztásának 

vizsgálata volt, mivel azt feltételeztem, hogy ilyen igék mellett is előfordulhat nem 

kanonikus alanyjelölés, amely A-típusú személytelen szerkezetek kódolására utal. A 

tesztben 31 kauzatív igét tartalmazó mondat szerepelt, összesen 9 ige mondatbeli 

viselkedését vizsgáltam. Ezek között szerepelt intranzitív, tranzitív és ditranzitív, 

valamint unakkuzatív és unergatív ige is. A teszt reflexív szerkezeteket vizsgáló 

részében 24 mondat szerepelt. Itt abból a megfigyelésből indultam ki, hogy a 

személytelen és a reflexív szerkezettípusok több nyelvben összefüggnek, mivel a 

reflexivitás feltételezhet nem szándékos cselekvést is. Ebben a részben A-típusú (tehát 

az agentivitási jegyekre érzékeny) személytelen szerkezeteket próbáltam elicitálni, 

mivel azonban a vizsgálandó szerkezettípusnak nincs megfelelője a magyarban, így 

mondatpárok összeállításával próbáltam megadni a keresett jelentésárnyalatot, 

például a szándékos és nem szándékos cselekvések közötti különbségtételt. 

Az utolsó fordítási kérdőívvel pontosítani akartam az első három teszt adatait. 

A kérdőív kitöltése a szokásos módon történt, és összesen 70 mondatot tartalmazott. 

Két fő szerkezettípusra fókuszáltam a munka során, a Pl3 személytelen és a nekik 

megfeleltethető, valamint a nem finit igét tartalmazó szerkezetekre. Előbbieket úgy 

vizsgáltam, hogy intranzitív és tranzitív (pl. dől és dönt) igepárokat adtam meg eltérő 

argumentumszerkezettel. A mondatcsoportok első részében az igék finit alakban, 

kanonikus esetkiosztású bővítményekkel szerepeltek, majd ezeket passzív vagy 
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passzív-szerű szerkezetekké alakítottam át. Azt próbáltam így megtudni, hogy a 

vizsgált nyelvekben melyik változatot tartják természetesebbnek a beszélők. A kérdőív 

második részében rákérdeztem a nem finit igék használati módjára (erről szerepeltek 

kérdések az első kérdőívben is). Azt vizsgáltam, hogy a beszélők hiányos mondatnak 

tartják-e a puszta nem finit igék használatát. Arra is megpróbáltam választ kapni, hogy 

kiegészíthetők-e ezek a szerkezetek generikus főnevekkel. Végezetül pedig ismételten 

rákérdeztem az első kérdőívben szereplő egzisztenciális mondatokra, valamint a 3. 

kérdőív reflexív mondattípusaira. 

A fordítási teszteken túl az anyanyelvi szakértőkkel kitöltettem egy pragmatikai 

kérdőívet is. Ebben a kérdőívben az egyes szerkezetek funkcionális jegyeire, például a 

referencialitásra, topikalitásra, agentivitásra kérdeztem rá, megvizsgáltam továbbá a 

konstrukciók néhány morfoszintaktikai jegyét. Ez az első kérdőív kitöltése után 

történt, és az volt a célom, hogy pontosítsam a fordítási teszten kapott adatokat. A 

kérdőív kitöltése először írásban történt, majd szóban közösen ellenőriztük az 

adatközlő válaszait. A feladat az volt, hogy az első kérdőívnél korábban megadott 

fordításokra reflektáljon az adatközlő. Ezzel a módszerrel az egyes szerkezettípusok 

használatáról akartam további adatokat szerezni. A kérdőívben tehát az volt a feladat, 

hogy az adatközlő a saját fordításaival kapcsolatban válaszoljon pragmatikai és 

szintaktikai kérdésekre. Az előbbiekre néhány példa: 

 

(a) Ki/mi a legfontosabb résztvevő ebben az eseményben? 

(b) Ki/mi az esemény előidézője? 

(c) Kire/mire vonatkozik ez a mondat? (ember, élő entitás, élettelen dolog stb.) 

(d)  Mondj egy olyan helyzetet, amikor használnád ezt a mondatot! 

 

A pragmatikai, használatra vonatkozó kérdéseken túl szintaktikai jegyeket is 

teszteltem, például a tagadást és az egyeztetést: 

 

(e) Ha megváltoztatjuk a szavak sorrendjét, megváltozik-e a mondat jelentése? 

(f)  Ha igen, akkor hogyan? 

(g)  Ezt a mondatot lehetne-e többes számban is használni? igen/nem 

(h)  Megváltozik így a mondat jelentése? Ha igen, hogyan? 
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Ezt a típusú lekérdezést a további három kérdőív esetében már konzultációk keretében 

végeztem el, mivel ez egyrészt meggyorsította a munkát, másrészt az adatközlők 

árnyaltabban tudtak reflektálni saját nyelvhasználatukra. A kérdőíves módszerrel 

sikerült pontos képet szerezni arról, hogy a vizsgált nyelvekben mely szerkezettípusok 

léteznek, valamint részben arról is, hogy ezek közül melyik magyar személytelen 

szerkezetnek melyik típus felel meg. 

 

3.3 Korpuszvizsgálat 

Ahogyan említettem, a kutatási eredmények legnagyobb részét a szakirodalmi 

adatgyűjtésen alapuló kérdőíves vizsgálatok adják, ezeket a korábbi szakirodalmi 

módszerek alapján (vö. Siewierska – Papastathi 2011, Kaiser 2015) kiegészítettem egy 

korpuszvizsgálat eredményével. A tipológiai munkákban a szövegvizsgálatokat 

általában ritkábban használnak, noha szükségességüket meg szokták említeni (l. 

például Croft 2003: 28–30). Siewierska és Papastathi (2011) a Pl3 személytelen 

szerkezetek vizsgálatában a Harry Potter első kötetének fordításait hasonlították 

össze, hogy bemutassák a kérdéses szerkezetek használatának gyakoriságát európai 

nyelvekben. Mivel úgy véltem, hogy ez a kettős forrásból dolgozó módszer az általam 

vizsgált nyelvek leírásában is eredményes lehet, így megpróbáltam követni azt. A 

szövegvizsgálatot végül a Pl3 és a man-konstrukciók vizsgálatában alkalmaztam. 

Ennek nyomán felmerült a kérdés, hogy milyen típusú szövegek lehetnek 

alkalmasak egy ilyen összehasonlító vizsgálatra. Az egyik lehetőség az elektronikus 

korpuszok alkalmazása. Azonban nem ált módomban minden nyelvre azonos méretű 

és szövegtípusok szerint is egyenlő eloszlású korpuszokat használni. Olyan forrást 

szándékoztam ehelyett használni, melyben egy adott nyelvi konstrukcióját más 

nyelvekben meglévő megfelelőivel együtt lehet vizsgálni.  

Erre a célra a párhuzamos fordítások tűntek a legalkalmasabbnak. Ilyen 

szövegek azonban csak korlátozott számban állnak rendelkezésre az általam vizsgált 

nyelvekben. Ilyenek például a bibliafordítások, de azokat a mindennapos beszélt és 

írott nyelvtől eltérő jellege miatt nem használtam fel a vizsgálatban. 

Korpuszként egy eredetileg orosz nyelvű munkát, a Pavlik Morozov szöveget (a 

továbbiakban: PM) használtam, melyből a Turkui Egyetem Volgai nyelvek 

kutatócsoportja kilenc finnugor és két török nyelvre készíttetett párhuzamos fordítást 
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egy-egy anyanyelvi adatközlő. A korpusz használata regisztrációhoz kötött, de kutatási 

célokra bárki számára hozzáférhető. Az általam vizsgált nyelvek mindegyikére készült 

fordítás, a hanti azonban az északi nyelvváltozattal szerepel a korpuszban, így azt nem 

tudtam felhasználni a kutatásban. A szövegek a szó hagyományos értelmében nem 

számítanak korpusznak, egyrészt, mivel nincsenek annotálva, másrészt pedig 

terjedelmük csekély, nyelvenként hozzávetőleg 13 000 tokent tartalmaznak. A pontos 

számokat az alábbi táblázatban foglalom össze: 

 
 (hanti) komi udmurt mari finn magyar Összesen 

PM 14.056 13.089 13.328 14.428 12.868 13.594 81.363 

7. táblázat  
A PM-szövegekben szereplő tokenek száma nyelvenként 

 

A szöveg a 20. század elejéről származik, típusa szerint szépirodalmi, prózai szöveg, de 

néhol beszélt nyelvi jegyeket is mutat. A történet egy tanmese a pionírok hősiességéről 

és helyes magatartásáról, erős politikai-ideológiai színezettel. A lefordított szövegek az 

adott nyelv helyesírásának megfelelően vannak lejegyezve. És noha nem annotáltak, a 

könnyebb összehasonlítást segíti, hogy a szövegeket mondatokra szegmentálták és 

számozással látták el. 

Megjegyzendő, a korpusz kis mérete miatt nem alkalmas például statisztikák 

elkészítésére. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a szöveggyakorisági adatok alapvető 

mintázatok kimutatására alkalmasak, és kellő körültekintéssel kezelve felhasználhatók 

az R-imperszonáliák esetében, elsősorban a magyar Pl3 személytelen szerkezetek 

rokon nyelvi megfelelőinek azonosítására. Az A- és a T-típusú személytelen 

szerkezetek azonban vagy egyáltalán nem szerepelnek a szövegben, vagy nem 

összehasonlíthatók. A korpusz így kiegészíti az R-imperszonáliákra vonatkozó 

kérdőíves vizsgálatok eredményét azáltal, hogy a példamondatok tágabb kontextusban 

szerepelnek. Ezeket az adatok közlésekor a szövegben szereplő helyesírás szerint 

adom meg, és terjedelmi korlátok miatt nem glosszázom. A hivatkozásban közlöm a 

kérdéses mondatok sorszámát és a forrásnyelvet. Az adatok feldolgozását és a 

konkordanciák elkészítését az AntConc szoftverrel végeztem (Anthony 2014). 
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4. R-típusú személytelen szerkezetek 

Ebben a fejezetben olyan szerkezeteket ismertetek, melyek alanya a Keenan (1976) 

definiálta prototípustól kétféle kritérium alapján térhet el. Az egyik lehetőség, hogy a 

szerkezetek alanya nem referenciális, a másik, hogy határozatlan (Malchukov – Ogawa 

2011: 42). 

A referencialitásra érzékeny személytelen konstrukciók (R-imperszonáliák) 

közös jellemzője, hogy bennük általában megjelenik egy szintaktikai alany, de az mind 

szerkezeti, mind szemantikai szempontból bizonyos korlátozásoknak van alávetve. Az 

ilyen alanyok például vagy nem vezérlik az igei egyeztetést, vagy mindig egy konkrét 

alakban szerepelnek. Emellett vannak kitett grammatikai alany nélküli nem 

referenciális szerkezetek is. Szemantikai és pragmatikai szempontból a prototipikus 

alanyok referenciálisak, azaz a kontextus mellőzésével is viszonylag jól 

körülhatárolható a denotátumuk. Ezzel szemben az R-imperszonáliák alanya a 

prototípushoz képest kevésbé pontosan körülírható (Siewierska 2011: 57). 

Az R-imperszonáliák alanya kifejezhető igei morfológia segítségével, önálló 

lexémával, névmással, vagy el is maradhat a szerkezetből (Siewierska 2008b, 2011). A 

szerkezetek egyik további lényegi tulajdonsága (pl. Siewierska 2008b, Blevins 2003), 

hogy szemantikailag inherensen magukba foglalnak egy emberi résztvevőt27, ami 

azonban grammatikailag nincs pontosan kifejtve, esetenként pedig teljesen hiányzik. A 

beszélő elméjében ennek az inherens elemnek a referenciája egy vagy több egyedre 

vonatkozhat. Siewierska (2008b: 8–17) részben korábbi munkák alapján a 

személytelen referenciát – ebbe beletartozik a nem referenciális és a határozatlan 

referencia is – úgy jellemzi, hogy az inkább egzisztenciális, tehát minimum egy egyedre 

érvényes, mint univerzális, azaz az összes vagy bármely tetszőleges egyedre érvényes. 

Az ilyen referencia gyakran kizárja a beszélőt az értelmezésből, és általában, de nem 

kötelezően, többes számú jelentést indukál. Fontos hangsúlyozni, hogy egy adott nyelv 

adott szerkezettípusának személytelen értelmezéséhez nem szükséges az összes fenti 

kritérium egyidejű teljesülése. Az R-típusú személytelen szerkezetek egy része több, 

míg a kategória marginálisabbnak tekinthető elemei kevesebb kritériumnak felelnek 

meg. 

                                                        
27 Ez a kritérium nem feltétlenül univerzális, de kötelezően emberi referenciája van például az 
indoeurópai nyelvek egy részében meglévő személytelen névmásoknak (Cabredo Hofherr 2010: 3–5). 
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Malchukov és Ogawa (2011: 42) a nem referenciális alanyú konstrukciók 

mellett szemantikai szempontból rokon típusnak tartja a határozatlan alanyú 

szerkezeteket. A két csoport elhatárolása korántsem problémamentes. A nem 

referenciális alanyú konstrukciók esetében egyáltalán nincs abszolút referencia, azaz 

nem nevezhető meg olyan határozott, konkrét, élő és emberi entitás, mely a 

grammatikai alany denotátuma lehetne (Malchukov és Ogawa 2011: 24–25). A 

referencialitás hiányának speciális esete, amikor az alany önálló lexémaként nem 

jelenik meg a szerkezetben. Ilyenkor a konstrukció egésze indukál egy olyan olvasatot, 

amely kizárja az emberi referenciát. Az időjárásigés szerkezetek – mind a kitett alany 

nélküli, mind a grammatikai alannyal állók –megfelelnek ennek a kritériumnak.  

Az R-típusú személytelen szerkezetek nagyobb alcsoportja a határozatlan 

alanyt tartalmazó konstrukcióké. Givón (2001: 459) szerint egy kommunikációs 

szituációban a beszélő akkor tekint határozottnak egy adott referenst, ha az szerinte a 

hallgató számára azonosítható vagy hozzáférhető. A határozatlan alanyok esetében 

általában egy élő és emberi egyed (vagy egyedek egy csoportja) a grammatikai alany 

denotátuma, de az pontosabban nem specifikált.  

Az R-típusú személytelen szerkezetek közül az alábbi konstrukciókat vizsgálom 

részletesebben:28 

 

a) Pl3 személytelen konstrukciók 

b) generikus főnevek 

c) személytelen passzívumok 

d) időjárásigék 

 

Az a) – c) csoporthoz tartozó szerkezetek a határozatlanság, míg a d) csoport képviselői 

a referencialitás tekintetében térnek el az alanyi prototípustól.  

Ahogyan azt már a bevezetőben (1.1) is említettem, kutatásom eredményeit a 

magyar nyelvből kiindulva mutatom be. A továbbiakban ismertetem a kérdőíves 

vizsgálatok és konzultációk alapján kapott adatokat, valamint az egyes 

                                                        
28 A vizsgált nyelvekben a fentieken túl kimutatható még az Sg2, Sg3, Pl1 igealakok, valamint különböző, 
nem finit igés konstrukciók nem referenciális használata (vö. Schiefer 1981). Kutatásomban ezek a 
szerkezettípusok azonban nem mutattak olyan szisztematikus eredményeket, mint a jelen fejezetben 
tárgyalandó konstrukciók. Emellett a pragmatikai tesztelésük is problematikus volt, ezért elemzésük 
további kutatásokat igényel. 
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szerkezettípusoknál utalok a korábbi szakirodalmi eredményekre. Bemutatom a 

magyar konstrukciók rokonnyelvi megfelelőit, emellett pedig röviden az alternatív 

kódolási stratégiákat is. Vázlatosan ismertetem az adott szerkezettípusok 

morfoszintaktikai, valamint szemantikai és részben pragmatikai jellemzőit. 

 

4.1 Pl3 szerkezetek 

A hagyományos, tehát a morfoszintaktikai tulajdonságokat, valamint a grammatikai 

alanyt a személytelen szerkezetek meghatározásában középpontba állító 

megközelítésben csak azokat a konstrukciókat tekintik személytelennek, melyek 

kötelezően Sg3 alakú igei predikátumot tartalmaznak (vö. von Seefranz-Montag 1995). 

Ez a meghatározás a finnugor nyelvekre vonatkozó szakirodalomban is többször 

megjelenik (Stipa 1962: 581, Havas 2007: 62). Az utóbbi időben azonban a 

nyelvtipológiai kutatások – melyekben a finnugor nyelvek általában alulreprezentáltak 

– elkezdték tágabban értelmezni a személytelenség kategóriáját (Siewierska 2008a: 

116, Malchukov – Siewierska 2011: 2, Giacalone Ramat – Sansò 2007, Helasvuo – 

Vilkuna 2008). Az itt bemutatandó konstrukciók ebben a tágabb, funkcionális 

értelmezésben tekinthetők személytelennek. 

Ahogy az elnevezésük is mutatja, a Pl3 személytelen szerkezetekben kötelezően 

többes szám harmadik személyű ige szerepel (Siewierska 2008b: 7). Az ige mellett 

szerepelhet személyes névmás speciális használatban (mint az angol they ’ők’), 

speciális imperszonális névmás (mint a (26)-os babungó példában), más nyelvek 

esetében pedig nem szerepel kitett névmási alany az ige mellett (Malchukov – Ogawa 

2011: 27–28). Az utóbbi feltétel teljesülése csak a 3. személyben (is) pro-drop 

nyelvekben lehetséges, melyek engedik a névmási alany elhagyását. Az ilyen 

nyelvekben a névmási alany nélküli igealak személytelen, míg a kitett névmással álló 

határozott, személyes olvasatot fejez ki (Siewierska 2008b: 7). A jelen kutatásban 

vizsgált nyelvek többségében (vö. Kugler 2000: 411, Kulonen 1989: 49) minden 

számban és személyben elhagyható a névmási alany. Kivételt képez a finn, ahol ez csak 

első és második személyben29 lehetséges (VISK §914). Mindezek alapján feltételezhető, 

hogy a magyar Pl3 személytelen szerkezeteknek a finn kivételével a rokon nyelvekben 

                                                        
29 Egyes szám harmadik személyben a finnben is elhagyható az alany, ez az ún. zéró szerkezet 
(nollarakenne), melyről a 4.2 részben lesz szó. 
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is azonos konstrukciók felelnek meg. Ahogyan azonban azt látni fogjuk, a kutatás nem 

igazolta maradéktalanul ezt a felvetést. 

A fordítási tesztekben a Pl3 konstrukciók részben teljesen izoláltan, részben 

pedig nem személytelen vagy egyéb személytelen szerkezettípusokkal együtt 

szerepeltek, ahogy azt a (33a)–(33d) példa mutatja: 

 

(33a) A pohár eltört. 

(33b) A poharat eltörték. 

(33c) A pohár el van törve. 

(33d) A pohár el lett törve. 

 

A továbbiakban ismertetem a szerkezettípus egy morfoszintaktikai jellemzőjét, 

nevezetesen a tranzitivitást, ezután bemutatom a konstrukció használati típusait, végül 

pedig néhány szemantikai szempont alapján értelmezem az eredményeket. 

 

4.1.1 Tranzitivitás 

A kutatásomban használt fordítási tesztekben többek között intranzitív és tranzitív igét 

tartalmazók, többféle igeidőben és különféle (például hely- és időhatározói) 

bővítményekkel álló Pl3 konstrukciók szerepeltek. A teszt egyaránt tartalmazott állító, 

tagadó és kérdő mondatokat, a példamondatokban szereplő igék jelentésük szerint 

beszédet, mozgást, elemi cselekvést fejeznek ki, emellett pedig vizsgáltam az 

unakkuzatív és unergatív igék lehetséges használatát is. 

A szurguti hanti Pl3 személytelen szerkezeteket eddig még kevéssé vizsgálták 

(F. Gulyás 2013c), de az ilyen igealakok speciális használatát gyakran említik a 

szakirodalomban. Többek között Kulonen (1989: 49) és Filchenko (2007: 111) is leírja, 

hogy a hantiban a személyes névmást nyomatékosító funkcióban használják, bár azt 

nem mondják ki, hogy annak elhagyása személytelen szerkezetet vagy határozatlan 

olvasatot eredményezhet. Schiefer (1981: 152–153) két példát is bemutat a német 

man-konstrukció északi hanti megfelelőjeként, végső osztályozásába azonban nem 

veszi fel a szerkezettípust. 

Mivel a szurguti hanti és a magyar egyezik a pro-drop jegy tekintetében, az volt 

a feltevésem, hogy a két nyelvben azonos módon használják a Pl3 imperszonáliákat. A 
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magyar intranzitív igés Pl3 konstrukcióknak a szurguti hantiban azonos kódolás felel 

meg: 

 

(34) szurguti hanti 

a wīči pǝ tǝɣǝ jaŋqiʌǝ-ʌ-ǝt. 

 mindig bizony ide járkál-PRS-3PL 

 ’Gyakran járnak ide.’ (szándékolt jelentés)30 

 

b rūť mǝɣ-nē ǝj_norɣǝ jēk-l-ǝt. 

 orosz föld-LOC gyakran táncol-PRS-3PL 

 ’Oroszországban gyakran táncolnak.’ 

 

c vengrija mǝɣ-nē ǝj_norɣǝ ńaɣ-ʌ-ǝt. 

 Magyarország föld-LOC gyakran nevet-PRS-3PL 

 ’Magyarországon gyakran nevetnek.’ 

 

Ezzel szemben a tranzitív igék esetében Pl3 konstrukciók (35a) és passzív igealakok 

(35b) egyaránt előfordulnak:    

 

(35) szurguti hanti 

a rūť mǝɣ-nə ürɣem qūʌ ʌī-ʌ-ǝt. 

 orosz föld-LOC sok hal eszik-PRS-3PL 

 ’Oroszországban sok halat esznek.’ 

 

b kurǝška īʌə kös-i. 

 bögre el tör-PASS.3SG 

 ’A bögre eltöretett.’ 

’A poharat eltörték.’ (szándékolt jelentés) 

 

                                                        
30 Az eredeti, magyar mondatot a (szándékolt jelentés) formulával adom meg. Ha a glosszák alapján 
nehezen kikövetkeztethető az eredeti példamondat, akkor a magyar és a rokonnyelvi mondat jelentését 
egyaránt megadom. 
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A mondatok passzív fordítása kifejezetten gyakori a tranzitív igék esetében, az összes 

példamondat 80%-a ilyen. Emellett marginálisan előfordul, hogy a magyar tranzitív 

igét tartalmazó Pl3 személytelen szerkezetnek intranzitív, unakkuzatív igés 

konstrukció felel meg: 

 

(36) szurguti hanti 

kuruška iʌ ɔ̄rijǝ-ɣ. 

bögre el törik-PST.3SG 

’A bögre eltört.’ 

’A poharat eltörték.’  (szándékolt jelentés) 

  

A passzív szerkezetek használata érthető, mert a passzivizálás együtt járhat egyrészt a 

mondat alanyának, szemantikai szerepe szerint ágensének háttérbe szorításával, 

valamint – nem kötelezően – a mondat tárgyának, szemantikai szerepe szerint 

páciensének kiemelésével (Comrie 1977:  47, Givón 1994: 7–14, Siewierska 2005). A 

figyelemirányítás szempontjából a passzivizáció átfedést mutat az 

imperszonalizációval, mivel a figyelem mindkét művelet eredményeként áttevődik az 

ágens szemantikai szerepét kifejező alanyról. A különbség a két művelet között 

kognitív szempontból az, hogy míg a passzivizáció során a figyelem az esemény 

tulajdonképpeni tárgyára irányul, addig imperszonalizációkor inkább maga az ige által 

leírt esemény kerül a figyelem előterébe (Holvoet 2001). A vizsgálat során a szurguti 

hanti adatközlők kizárólag tranzitív igét tartalmazó mondatokat fordítottak passzív 

szerkezettel, noha a hantiban az intranzitív ige passziválása is lehetséges (Honti 1971, 

Kulonen 1989). A passzív szerkezetek relatíve nagyszámú előfordulásának feltehetőleg 

az az oka, hogy a beszélők az eseményszerkezetben a résztvevőket fontosabbnak 

tartják, mint magát az eseményt. 

A komi-permják leíró nyelvtanok (pl. Kalina – Raspopova 1983) személytelen 

szerkezeteket ismertető részében nem tárgyalják a Pl3 konstrukciókat. Ezt a 

szerkezettípust határozatlan alanyúnak tartják, mely értelmezésükben nem képezi 

részét a személytelen szerkezetek csoportjának. A komi igei kategóriát ismertető 

munkájában Cypanov (2005: 83) a Pl3 konstrukciókat a személytelen szerkezetek 

között említi. Selkov (1967) meghatározása szerint az általa határozatlannak nevezett 

Pl3 szerkezetek olyan cselekvést fejeznek ki, melyet határozatlan személyek hajtanak 
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végre, a mondatból (a tágabb kontextus ismerete nélkül) nem derül ki, hogy ki a 

kérdéses cselekvés végrehajtója vagy érintettje. Az ilyen mondatokban nem az a fontos, 

hogy ki végzi a cselekvést, hanem maga a cselekvés (Selkov 1967: 146). 

Eredményeim azt mutatják, hogy a komi-permják (és a komi-zürjén) nyelv a 

magyarral megegyező módon használja a Pl3 szerkezeteket. Ez érvényes mind az 

intranzitív (37a)–(37b), mind a tranzitív igékre (37c)–(37d): 

 

 (37) komi-permják 

a Rosśija-yn čöka jöktö-ny. 

 Oroszország-INE gyakran táncol-3PL 

 ’Oroszországban gyakran táncolnak.’ 

 

b Čöka tatćö vovlö-ny. 

 gyakran ide jár-3PL 

 Gyakran járnak ide.’ 

 

c Kerku stroit-i-sö. 

 ház épít-PST-3PL 

 ’A házat felépítették.’ 

 

d Kerku-sö stroit-i-sö. 

 ház-ACC.3SG épít-PST-3PL 

 ’A házat felépítették’ 

 

A magyarban és a komi-permjákban tehát az igei tranzitivitás nem befolyásolja a Pl3 

személytelen szerkezetek használatát. A komi-permják adatokban változatosság csak 

a tárgy használatában volt megfigyelhető. Néhány ige esetében a tárgy jelöletlen (37c) 

és jelölt (37d) formában is előfordulhat. Ez a jelenség azonban véleményem szerint 

nem áll kapcsolatban a szerkezetek személytelen jellegével. A fordítási és a 

pragmatikai kérdésekből az is kiderült, hogy a szurguti hanti adatokhoz hasonlóan a 

Pl3 konstrukció használatát nem befolyásolja sem a tagadás, sem az igeidők 

megváltoztatása. 
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Az udmurt nyelvre vonatkozó szakirodalomban több helyen is szerepel a 

személytelenség kérdése (Alatyrev 1970, Kelʹmakov – Hännikäinen 2008), a jelenség 

leírásában a szerzők elsősorban formai szempontokat vesznek figyelembe, de emellett 

a szerkezettípusok szemantikai hátterét is tárgyalják. Alatyrev (1970: 198–200) 

részletesen bemutatja az udmurt nyelv Pl3 szerkezeteit, ezeket azonban nem tartja 

önálló kategóriának, hanem egyes igék alkalmi személytelen használatáról beszél. 

Kelʹmakov és Hännikäinen (2008: 29‒30) megjegyzi, hogy a Pl3 igealakok bizonyos 

speciális környezetben határozatlanság vagy specifikálatlanság kifejezésére 

használatosak. Ezek a megállapítások megegyeznek az újabb tipológiai 

szakirodalomban leírtakkal (pl. Malchukov – Ogawa 2011), bár a fenti szerzők elvetik 

a konstrukció személytelen értelmezését. 

Adataim azt mutatják, hogy az udmurtban a Pl3 konstrukciókat a magyarral 

megegyező módon használják intranzitív (38a)–(38b) és tranzitív (38c)–(38d) igék 

mellett egyaránt: 

 

(38) udmurt 

a Tatyn ekt-i-zy. 

 itt táncol-PST-3PL 

 ’Itt táncoltak.’ 

 

b Tatćy čem vetl-o. 

 ide gyakran jár-3PL 

 ’Általában sokat járnak ide.’ 

 

c Rośśi-yn tros ekt-o. 

 Oroszország-INE sok táncol-3PL 

 ’Oroszországban sokat táncolnak.’ 

 

d Oloma śaryś no veraśk-o berlo dyr-e. 

 valami ELA is beszél-3PL utóbbi idő-ILL 

 ’Beszélnek mostanában mindenfélét.’ 
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Az udmurt adatokban egyetlen esetben Pl3 konstrukció helyett generikus főneves 

szerkezet szerepelt: 

 

(39) udmurt  

Čemyś tros kalyk tatćy vetl-e. 

gyakran sok nép ide jár-3SG 

’Az emberek gyakran járnak ide.’ 

 

Ahogyan azt majd látni fogjuk, a Pl3 szerkezetek (valamint néhány nyelv esetében a 

személytelen passzív szerkezetek) esetenként váltakoznak a (39)-ben bemutatott 

szerkezettípussal. A morfoszintaktikai tulajdonságokra visszatérve, az udmurtban a 

tagadás és az igeidő megváltoztatása nem befolyásolja a Pl3 szerkezetek meglétét.  

A mari személytelen szerkezetekre vonatkozó szakirodalomban Uchaev (1956: 

69–70) az oroszországi szerzőkre jellemző módon strukturális megközelítésben 

tárgyalja a mari nyelv ilyen szerkezettípusait, melyekből nyolcat különböztet meg. 

Ezek között azonban nem szerepel a Pl3 konstrukció, mivel a szerző a személytelen 

kategória szűkebb értelmezését használja. A mariban a Pl3 szerkezetek a permi 

nyelvekhez hasonló módon jelennek meg, a magyarral megegyezően használatosak. A 

magyar intranzitív igés Pl3 szerkezetnek a mariban rendszerszerűleg az azonos 

szerkezettípus felel meg (40a)–(40b), míg tranzitív igéknél is ez a leggyakoribb 

kódolási stratégia, ahogyan az a (40c)–(40d) mondatoknál látható: 

 

(40) mari 

a Takšə̑m tə̑ške šuko košt-ə̑t. 

 általában ide sok jár-3PL 

 ’Általában sokat járnak ide.’ 

 

b Kanə̑š kećə̑n ćüćkə̑də̑n kušt-at. 

 pihenő napon gyakran táncol-3PL 

 ’Hétvégén gyakran táncolnak.’ 
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c Pušeŋg-ə̑m sümə̑r-en-ə̑t. 

 fa-ACC dönt-PST2-3PL 

 ’A fát kidöntötték.’ 31 

 

d Mut-ə̑m kuć-en-ə̑t. 

 beszéd-ACC mond-PST2-3PL 

 ’Elmondták a beszédet.’ 

 

Emellett marginálisan előfordul a mintában olyan adat is, melyben passzív 

participiumos igealak szerepel (41a), bár ezt a fordítást az adatközlő nem minősítette 

semlegesnek, szemben az általa megadott Pl3 konstrukcióval (41b): 

 

(41) mari 

a Šör ak-ə̑m küzə̑ktə̑-mö. 

 tej ár-ACC emel-PTCP.PASS 

 ’A tej ára fel lett emelve.’ 

’Emelték a tej árát.’ (szándékolt jelentés) 

   

b Šör ak-ə̑m küzə̑kt-en-ə̑t. 

 tej ár-ACC emel-PST2-3PL 

 ’Emelték a tej árát.’ 

 

A (41a)-ban szereplő konstrukció szintén a nem referenciális, tehát az R-

imperszonáliák osztályához tartozik, melyet személytelen passzív szerkezetként 

határozok meg.32 Az eredményekből látszik, hogy a Pl3 személytelen konstrukciók 

különféle (személytelen) passzív kódolási stratégiákkal váltakoznak elsősorban a 

hantiban és a finnben, szórványosan pedig a mariban is. Arra nincs biztos 

magyarázatom, hogy mi motiválhatja a mari anyanyelvű beszélők választását a Pl3 és 

a személytelen passzív konstrukciók között. Úgy tűnik, hogy az ige morfoszintaktikai 

tulajdonságai nem befolyásoló tényezők, a jelenség feltehetőleg az igei szemantikával, 

                                                        
31 A mari és az udmurt glosszákban az igeidő utáni szám a múlt idő típusát jelöli, nem grammatikai 
személyre utal. 
32 Erről a szerkezettípusról bővebben a 4.3 alfejezetben lesz szó. 
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tágabb értelemben a Pl3 konstrukciók típusaival van összefüggésben, melyekről a 

4.1.2. részben lesz szó. A mari Pl3 imperszonáliák használatát a tesztek alapján sem a 

tagadás, sem az igeidő megváltoztatása nem befolyásolja. 

Ahogyan azt már a bevezetőben említettem a finn eltér az eddig vizsgált 

nyelvektől a pro-drop jegy tekintetében. A finnben ugyanis az egyes szám harmadik 

személyben elhagyott névmási alany eredményezhet agrammatikus mondatot vagy 

személytelen szerkezetet (vö. Helasvuo – Vilkuna 2008), többes számban pedig csak 

agrammatikus mondatot. Emiatt értelemszerűen a finn nyelv személytelen 

szerkezeteit vizsgáló tanulmányokban (vö. Helasvuo – Huumo 2010, Posio – Vilkuna 

2013) nem szerepel a Pl3 imperszonáliák csoportja. A finn–magyar kontrasztív 

kutatásokban azonban említik a kérdéskört. Keresztes (1995) munkája egy magyar 

szépirodalmi szövegben szereplő személytelen szerkezetek finn fordításait vizsgálja. 

Az alany típusainak osztályozása kapcsán a következőket olvashatjuk: 

 

„A magyar mondatok határozatlan alanyának a finnben is megfelelhet határozatlan 

névmás és egyes szám harmadik személyű igealak […], a fordító azonban passzívumot 

is használt, főként akkor, amikor a magyar szövegben többes szám 3. személyű 

állítmányt talált…” (Keresztes 1995: 41) 

 

Keresztes (1995) korpuszában Pl3 személytelen konstrukció csak egy esetben fordult 

elő, méghozzá beszédet jelentő ige mellett: 

 

(42) finn (Keresztes 1995: 40) 

Sano-vat, että… 

mond-3PL hogy 

’(Azt) mondják, hogy...’  

 

A saját eredményeim között nem szerepelt ilyen szerkesztésmód a fordítási 

tesztekben. A fentiek alapján az volt az előzetes feltevésem, hogy a magyar 3Pl 

személytelen szerkezeteknek a finnben személytelen passzív igealakok felelnek meg. 

Ezt a felvetést az eredmények igazolták. Intranzitív igék esetében (43a) mindig passzív 

szerkezet szerepel a magyar Pl3 konstrukció megfelelőjeként: 
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(43) finn 

a Täällä käy-dään yleensä paljon. 

 itt jár-PASS.PRS általában sok 

 ’Általában sokat járnak ide.’ 

 

Ugyanez a leggyakoribb kódolási stratégia tranzitív igék (43b)–(43c) esetében is: 

 

b Talo rakenne-ttiin (valmii-ksi). 

 ház épít-PASS.PST kész-TRA 

 ’A házat felépítették.’ 

 

c Talo-a rakenne-taan. 

 ház-PAR épít-PASS.PRS 

 ’A ház épül.’ 

 

Marginálisan pedig előfordul a magyar Pl3 konstrukciók nem személytelen 

szerkezettel való (43d) fordítása: 

 

d He ovat kutsu-neet meidä-t juhla-an. 

 3PL van.3PL hív-PTCP.PST 1PL-ACC ünnep-ILL 

 ’Ők meghívtak bennünket az ünnepségre.’ 

’Meghívtak bennünket az ünnepségre.’ (szándékolt jelentés) 

 

A finn személytelen passzív szerkezetek használatát a komi-permják, udmurt és mari 

Pl3 személytelen szerkezetekkel megegyező módon, nem befolyásolja sem a tagadás, 

sem az igeidő megváltoztatása. 

Összegezve az elmondottakat, a magyar intranzitív és tranzitív igét tartalmazó 

Pl3 személytelen szerkezeteknek a rokon nyelvekben a következő táblázatban 

szereplő kódolási stratégiák felelnek meg. Zárójelben a csak marginálisan előforduló 

szerkezettípusok szerepelnek. 
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magyar szurguti hanti komi-permják udmurt mari finn 

Pl3 intr. Pl3 intr. Pl3 intr. Pl3 intr. Pl3 intr. passzív 

Pl3 tr. passzív Pl3 tr. Pl3 tr. Pl3 tr. passzív 

 (Pl3 tr.)  (’ember’)  (Pl3 nem személytelen) 

8. táblázat  
A magyar Pl3 imperszonáliák megfelelői tranzitivitás szerint 

 
4.1.2 A Pl3 imperszonáliák használatának típusai 

Cabredo Hofherr (2006) felosztását némileg módosítva Siewierska (2011) a Pl3 

személytelen szerkezetek alábbi használati típusait különbözteti meg: 

 

a) generikus (generic) 

b) epizodikus (episodic) 

c) specifikus (specific)33 

 

A továbbiakban a vizsgált nyelvek Pl3 imperszonáliáit mutatom be a fordítási és a 

pragmatikai tesztek, valamint a párhuzamos korpuszban szereplő adatok alapján. 

 

4.1.2.1 Generikus használat 

A Pl3 személytelen konstrukciók és a man-szerkezetek generikus használatban 

bizonytalan vagy valószínűtlen kontextusban jelennek meg. Ám míg a man-szerkezetek 

megjelenhetnek habituális, potenciális és feltételes kontextusban, addig a Pl3 

imperszonáliák elsősorban habituális cselekvések kifejezésére foglalódtak le 

(Siewierska 2011: 62). Különböznek a személytelen man-szerkezetektől az alany 

referenciális hatóköre alapján is, mivel azoké bármely potenciális egyedre 

vonatkozhat34, míg a Pl3 szerkezet alanyi referense lehet bármely tetszőleges egyed, 

de az a legáltalánosabb, hogy az alany egy pontosan nem meghatározott csoport 

egyedeire referál. A Pl3 szerkezet olvasata általában a beszélőt és gyakran a hallgatót 

is kizárja a lehetséges alanyi referensek köréből (Siewierska 2011: 63). A Pl3 

konstrukció habituális használata gyakori többek között a mondást jelentő igékkel: 

                                                        
33 Siewierska korábbi munkájában (2010) még az univerzális (universal) terminust használja a 
generikus helyett. 
34 Behelyettesíthetők például az akárki, bárki névmásokkal. 
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(44) komi-permják (Ponomarova 2010: 170) 

Kama doriś mu šuö-ny Kom-mu-ön. 

Káma mellett:ELA föld mond-3PL Komi-föld-INS 

’A Káma melletti területet Komiföldnek hívják.’ 

 

A Pl3 imperszonáliák általános használatára a vizsgált nyelvi anyagban számos példát 

lehet találni. A szurguti hantiban kétféle kódolást használnak: vagy a magyarral 

megegyező Pl3 konstrukciót, vagy passzív igét. A finnben a konstrukciónak 

személytelen passzív szerkezet felel meg, a többi vizsgált nyelv a magyarral megegyező 

kódolást használ. 

Adataim azt mutatják, hogy a hantiban a Pl3 imperszonália főként generikus 

használatban fordul elő, azon belül is általában egyszerű mondatokban, melyekben az 

igének helyhatározói bővítménye van, mint a korábban már bemutatott (35a) 

példában: 

 

(35) szurguti hanti 

a rūť mǝɣ-nə ürɣem qūʌ ʌī-ʌ-ǝt. 

 orosz föld-LOC sok hal eszik-PRS-3PL 

 ’Oroszországban sok halat esznek.’ 

 

Az összetett mondatokban szereplő35 Pl3 imperszonáliák esetében előfordul a 

magyarral megegyező kódolás (45a), de az adatközlők összességében a passzív 

konstrukciók (45b) használatát preferálják: 

 

(45) szurguti hanti 

a əj_norɣə jāstə-ʌ-ət qotnə ʌäjəɣ-taɣə mūstə-ʌ. 

 állandóan mond-PRS-3PL hogyan viselkedik-INF kell-PRS.3SG 

 ’Mindig mondják, hogy rendesen kell viselkedni.’ 

 

  

                                                        
35 A tesztben szereplő összetett mondatokat az adatközlők általában igeneves szerkezetekkel 
fordították, mivel a hantiban ritka a kötőszavas alárendelés (Csepregi 2011: 33). 
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b wīči jāstǝ-ʌ-ǝt qoʌnǝ pɔ̄ɣǝntǝ-min waʌ-ʌ-i. 

 mindig mond-PRS-3PL hogyan viselkedik-CVB él-PRS-PASS.3SG 

 ’Mindig azt mondják, hogy rendesen kell viselkedni.’ 

 

A komi-permják, az udmurt és a mari adatok teljes egyezést mutatnak. A Pl3 

szerkezetek generikus használatát vizsgáló tesztek eredményeiben a magyar 

mondatokkal megegyező szerkesztésmód szerepel mindhárom nyelv esetében: 

 

(46) komi-permják 

Rośśija-yn śojö-ny una ćeri. 

Oroszország-INE eszik-3PL sok hal 

’Oroszországban sok halat esznek.’ 

 

(47) udmurt 

Vengri-yn ćoryg tros ug śijo. 

Magyarország-INE hal sok NEG.3PL eszik:CNG 

’Magyarországon nem esznek sok halat.’ 

 

(48) mari 

Rossijə̑-šte šuko kol-ə̑m koćk-ə̑t. 

 Oroszország-INE sok hal-ACC eszik-3PL 

’Oroszországban sok halat esznek.’ 

 

A párhuzamos szövegekben a Pl3 személytelen szerkezetek előfordulása gyakori, a 

három használati típus mindegyikére szerepel példa. A (49)–(51) példák, valamint a 

velük párhuzamos magyar mondat (52) a Pl3 szerkezetek generikus használatát 

mutatja be: 

 

(49) komi-permják (PM_kp: 4–5) 

Jursö peľponnezas kyskömön, ośkalis sija Pavel börśań vör tujok kuźa i polömön 

viʒ́ötlis ötmödörö: myj loas, kyʒ́i pantaśas köin? Köť i baitöny, čto gožumnas 

köinnez ozö uś-kötćylö, no kin nijö tödö, vdrug kyčöm-ńibuď šaľ-nöj petyštas... 
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(50) udmurt (PM_udm: 4–5) 

Pavel śöry so ńuleskyś pići śures kuźa šymyrskysa vamyšja no kyškamenyz kotyr 

utćaśkyle: kion ke potiz? Gužem kionjos, aďami vyle ug urdskylo, šuo, noš kin tode, 

kyče ke urmemez urdskoz... 

 

(51) mari (PM_ma: 4–5) 

Tudo, βaćə̑žə̑m kuptə̑rten, ćodra dene Paβel poćeš oškə̑leš, šüm βurgə̑žə̑n, kok 

mogə̑rə̑š onćə̑šteśś: a pire lekteš gə̑n, mom ə̑štaš? Ćə̑nak, keŋežə̑m pire ajdeme 

ümbak ogeš keržalt, manə̑t, no keneta iktaž-mogaj polmanže lektə̑nat kerteš... 

 

(52) magyar (PM_magy: 4–5) 

Meggémberedve lépdelt Pavlik mögött az erdei ösvényen, és nyugtalanul 

tekintgetett jobbra-balra: mi lesz, ha farkas jön? Igaz, azt mondják, hogy nyáron 

a farkasok nem támadják meg az embert, de hátha mégis előugrik valami veszett 

fenevad. 

 

A párhuzamos fordítások alapján kapott adatok megerősítették a finn nyelvre 

vonatkozó kérdőíves vizsgálat eredményét. A generikus használatú magyar Pl3 

személytelen konstrukciók finn párhuzamos fordításában kivétel nélkül passzív 

szerkezetek szerepelnek: 

 

(53) finn (PM_fi: 4–5) 

Väristen hän asteli metsäpolkua Pavelin jäljessä vilkuillen levottomasti 

ympärilleen: mitä, jos vastaan tuleekin susi. Sanotaan kyllä, etteivät sudet 

hyökkäile kesällä, mutta jos yhtäkkiä jokin hullaantunut hyppääkin... 

 

Összességében tehát elmondható, hogy a Pl3 személytelen szerkezetek generikus 

használata a finnen kívül minden vizsgált nyelvre jellemző. 

 

4.1.2.2 Epizodikus használat 

A Pl3 személytelen szerkezeteknek epizodikus (vagy egzisztenciális) használata is 

lehetséges. Az ilyen használatra jellemző, hogy időben lehorgonyzottak, általában 
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múltbeli befejezett, ritkábban jelen idejű cselekvésre utaló ige szerepel a szerkezetben. 

Az időbeli lehorgonyzás szűkíti a potenciális alanyi referensek körét, míg generikus 

használatban tetszőleges egyedek szerepelhetnek, epizodikusban egy bizonyos időben 

(helyen vagy szituációban) meglévő egyedek alkotják az alanyi referensek körét 

(Siewierska 2011: 63–64).36 Az epizodikus használatú Pl3 szerkezetek alanyi 

referenciájának a hatókörébe egy pontosabban meg nem határozott csoport egyedei 

tartoznak, ez a tulajdonság az általános használatot is jellemzi. Epizodikus 

használatban a szerkezet alanyi referensét – a generikus konstrukciók alanyához 

hasonlóan – nem lehet a valaki névmással kifejteni, szemben például a specifikus 

használatú Pl3 konstrukciók alanyával (Siewierska – Papastathi 2011). A generikus és 

az epizodikus használat tehát megegyezik egyrészt abban, hogy többes számú 

olvasatot indukál, másfelől kizárja a beszélőt a lehetséges referensek köréből 

(Siewierska 2011: 64). A kettő közti lévő legfőbb különbség az, hogy az epizodikus 

használatú szerkezetek időben lehorgonyzottak, ezért a pontosabban meg nem 

határozható lehetséges referensek körét az időbeli korlátozások némileg szűkítik 

(Siewierska – Papastathi 2011). 

A Pl3 személytelen konstrukciók epizodikus használata mind a fordítási tesztek, 

mind a párhuzamos szövegek alapján kimutatható a vizsgált nyelvekben. Az adatok a 

generikus használattal kapcsolatban elmondottakhoz képest nagyobb változatosságot 

mutatnak. A szurguti hantiban az epizodikus használatú Pl3 szerkezeteket kivétel 

nélkül passzív igével kódolták egyszerű (54a) és a helyviszony szerint specifikált (54b) 

mondatban is: 

  

                                                        
36 Az epizodikus használat tovább bontható bizonytalan (vague) és egyesítő (corporate) típusokra 
(Siewierska 2011: 63). A továbbiakban csak a második típushoz tartozó példákat mutatok be, az 
epizodikus elnevezést tehát ezekre használom. 
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(54) szurguti hanti 

a mäs jǝŋk tīn noq ńowt-i. 

 tehén víz ár fel mozgat-PASS.PST.3SG 

 ’A tej ára megemelődött.’ 

 ’Emelték a tej árát.’ (szándékolt jelentés) 

 

b vengrija mǝɣ-nǝ ōs mäs jǝŋk 

 Magyarország föld-LOC is tehén víz 

 tīn noq ńowt-i.    

 ár fel mozgat-PASS.PST.3SG 

 ’Magyarországon a tej ára megemeltetett.’ 

 ’Magyarországon már megint emelték a tej árát.’ (szándékolt jelentés) 

 

A komi-permják adatokban a magyarnak megfelelő Pl3 személytelen szerkezetek 

(55a), szerepelnek emellett előfordul az (55b)-ben látható szerkezettípus, ahol a 

befejezett melléknévi igenév (-öm) predikatív funkciójú képzett alakja (-öma) 

szerepel37, melyhez egy további reflexívképző járul. Az -öma predikatív funkciójú 

participium kifejezhet aktív és passzív jelentést is (Bartens 2000), itt az utóbbira 

látható példa. Az igealakhoz járuló reflexívképző (-ś) is passzív vagy ahhoz hasonló 

olvasatra utal: 

 

(55) komi-permják 

a Vengrija-yn vyľiś lebt-i-sö don jöv vylö. 

 Magyarország-INE fel emel-PST-3PL pénz tej ALL 

 ’Magyarországon már megint emelték a tej árát.’ 

  

  

                                                        
37 A képző az udmurt megfelelőjéhez hasonlóan a befejezett melléknévi igenév és az inesszívusz 
összeolvadásából jött létre (vö. Bartens 2000).  
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b Vengrija-yn böra lebt-öma-ś jöv 

 Magyarország-INE hátra emel-PTCP.PASS-REFL tej 

 vylö don.   

 ALL pénz   

 ’Magyarországon a tej ára meg lett emelve.’ 

 ’Magyarországon már megint emelték a tej árát.’ (szándékolt jelentés) 

 

Az (55b)-ben szereplő konstrukció jobban kifejezi az időbeli lehorgonyzottságot, mivel 

perfektív aspektusú. Hasonlóképpen lehorgonyzott az udmurt adatokban szereplő 

igealak (56), az adatokban epizodikus használatnál egységesen a második típusú múlt 

idő felel meg a magyar mondatok igéjének. Emellett a második, nem szemtanúsági múlt 

időt múltbéli, habituális cselekvések kifejezésére is használják (Horváth 2015). 

 

(56) udmurt 

Vengri-yn noš_ik jöl dun-ez ǯut-iľľam. 

Magyarország-INE ismét tej ár-ACC emel-PST2:3PL 

’Magyarországon már megint emelték a tej árát.’ 

 

A mariban a komi-permjákhoz hasonló stratégiát mutatnak az adatok. Epizodikus 

használatban előfordulnak Pl3 személytelen szerkezetek (57a), ilyenkor az igét a 

perfektív aspektusú második múlt időben használják. De emellett passzív 

participiumos konstrukciók (57b) is szerepeltek az adatokban:  

 

(57) mari   

a Vengrijə̑-šte adak šör ak-ə̑m küzə̑kt-en-ə̑t. 

 Magyarország-INE megint tej ár-ACC emel-PST2-3PL 

 ’Magyarországon megint emelték a tej árát.’ 

 

b Vengrijə̑-šte adak šör ak-ə̑m küzə̑ktə̑-mö. 

 Magyarország-INE megint tej ár-ACC emel-PTCP.PASS 

 ’Magyarországon a tej ára megint meg lett emelve.’ 

’Magyarországon megint emelték a tej árát.’ (szándékolt jelentés) 
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A finnben a várakozásoknak megfelelően passzív szerkezet felel meg a magyar Pl3 

konstrukciónak. Az időbeli lehorgonyzottságra az adatok egy részében található utalás. 

A példák között ugyanis egyaránt található egyszerű múlt idejű (58a), valamint a 

perfektív szemléletű (58b) passzív szerkezetek: 

 

(58) finn 

a Unkari-ssa noste-ttiin taas maido-n hinta-a. 

 Magyarország-INE emel-PASS.PST megint tej-GEN ár-PAR 

 ’Magyarországon megint emelték a tej árát.’ 

 

b Unkari-ssa on taas noste-ttu  

 Magyarország-INE van.3SG megint emel-PTCP.PASS 

 maido-n hinta-a.    

 tej-GEN ár-PAR    

 ’Magyarországon megint emelték a tej árát.’ 

 

A párhuzamos fordításokban az epizodikus használatra kevesebb példa szerepel, és 

míg a generikus használat könnyen azonosítható a szövegben, addig az epizodikus és a 

specifikus olvasatok elhatárolása jóval problematikusabb. A specifikus használatban 

megengedett a formailag többes számú grammatikai alany egy egyeddel való 

megfeleltetése, míg az epizodikusra a többes olvasat jellemző. Ezért, ha a tágabb 

kontextus alapján a lehetséges alanyi referensek körét le lehet szűkíteni egy csoportra, 

de annak egyedeit nem lehet pontosan elkülöníteni, akkor epizodikusnak minősítem a 

használatot. A következő példák azon emberek csoportjára utalnak, akiknek 

hatalmukban állt száműzni a kulákokat. A kontextus alapján a róluk beszélő szereplők 

személyesen nem ismerik őket, viszont nagyjából be tudják határolni, hogy kikre 

vonatkozhat a kijelentés. 

 

(59) komi-permják (PM_kp: 85–87) 

Ukrainayn da Kubańyn mužikkez kolxozzezö ötlaaśisö, a kulakkez mešajtisö.  

Vot nijö i ystisö tatćö, śeveras. No, a nylön hoźajstvoez kolxozzezö koľććisö. 
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(60) udmurt (PM_ud: 85–87) 

Ukrainayn no Kubańyn kresťjanjos kolxozjosy ogaźejaśkiľľam ińi, noš kulakjos 

soosly ľuketo. Soin ik soosty tatćy, ujpala keľazy. Sooslen jurtjerjossy no vańburzy 

kolxozjosly kyľizy. 

 

(61) mari (PM_ma: 85–87) 

Ukrainə̑šte da Kubańə̑šte kresańə̑k-βlak kolxozə̑š ušnenə̑t, a kulak kašak nunə̑lan 

mešajen. Sandene nunə̑m tə̑š koltenə̑t- jüdβel mlandə̑š. Nu, a nunə̑n ozanlə̑kə̑št 

kolxozə̑š kajen. 

 

(62) magyar (PM_magy: 85–87) 

Ukrajnában meg Kubanyban a parasztok már kolhozokba tömörültek, a kulákok 

meg zavart keltettek. Ezért ide északra száműzték őket. Gazdaságuk pedig a 

kolhoz tulajdona lett. 

 

A finn fordításban az epizodikus használatú magyar Pl3 imperszonáliáknak mindig 

személytelen passzív szerkezet felel meg a korpuszban: 

 

(63) finn (PM_fi: 85–87) 

Ukrainassa ja Kubanilla talonpojat ovat jo yhtyneet kolhooseihin, mutta kulakit 

häiritsivät siellä. Siksi heidät karkoitettiinkin tänne; pohjoiseen. No, ja heidän 

taloutensa joutuivat kolhooseille. 

 

4.1.2.3 Specifikus használat 

Az eddig bemutatott két típustól eltérően a specifikus használatú Pl3 személytelen 

konstrukciók kötelezően nem indukálnak többes számú olvasatot, azaz 

vonatkozhatnak egy, a beszélő által meg nem nevezett, de számára ismert egyedre, 

vagy alulspecifikált egyedek egy csoportjára (Siewierska 2011: 65). A specifikus 

használatú szerkezetek a szituációs kontextusból érthetők és általában speciális 

időbeli referenciájuk van. Emellett az ilyen szerkezetek (64) helyettesíthetők 

határozatlan névmási alanyt (65) tartalmazó konstrukcióval: 
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(64) Kopogtak. 

(65) Valaki kopogott. 

 

A szurguti hanti adatok azt mutatják, hogy a specifikus használatú Pl3 szerkezeteket a 

magyarral megegyező módon kódolják: 

 

(66) szurguti hanti 

a ōwpi-nǝ säwrəm-ʌ-ət. 

 ajtó-LOC kopog-PRS-3PL 

 ’Kopognak.’ 

 

b əjməta qo ōwpi-nǝ säwrəmə-ʌ. 

 egy_valaki ember ajtó-LOC kopog-PRS.3SG 

 ’Valaki kopog.’ 

 

A tesztekben csak két olyan ige (kopog, csenget) szerepelt, melyekről tágabb kontextus 

alkalmazása nélkül is feltételezhető, hogy specifikus használatúak. Mindkettő megfelel 

a specifikus használat azon kritériumának, miszerint a szerkezetek felcserélhetők a 

valaki személyes névmású alany és Sg3 ige konstrukcióval. Az eredményeket a többi 

igetípussal összevetve az adatok arra utalnak, hogy a szurguti hantiban a konstrukciók 

típusától függetlenül döntően Pl3 kódolást használnak intranzitív igék mellett.  

A komi-permják, az udmurt és a mari adatok szintén megegyeznek a magyar 

változattal: 

 

(67) komi-permják 

a Ybös-ö zvońit-i-ny. 

 ajtó-ILL csönget-PST-3PL 

 ’Csöngettek.’ 

 

b Kinkö zvońit-i-s ybös-ö. 

 valaki csönget-PST-3PL ajtó-ILL 

 ’Valaki csöngetett.’ 
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(68) udmurt 

a Jygaśk-i-zy. 

 kopog-PST-3PL 

 ’Kopogtak.’ 

 

b Kin_ke jygaśk-i-z. 

 valaki kopog-PST-3SG 

 ’Valaki kopogott.’ 

 

(69) mari 

a Omsa-š zβonitl-en-ə̑t. 

 ajtó-ILL csönget-PST2-3PL 

 ’Csöngettek.’ 

 

b Ala-kö omsa-š zβonitl-en. 

 valaki ajtó-ILL csönget-PST2.3SG 

 ’Valaki csöngetett.’ 

 

A finnben pedig ismét személytelen passzív szerkezet felel meg a magyar változatnak: 

 

(70) finn 

a Ove-en kopute-ttiin. 

 ajtó-ILL kopog-PASS.PST 

 ’Kopogtak.’ 

 

b Joku koputt-i (ove-a / ove-en). 

 valaki kopog-PST.3SG ajtó-PAR / ajtó-ILL 

 ’Valaki kopogott.’ 

 

A teljes korpuszban egyetlen példa szerepel a Pl3 konstrukció specifikus használatára. 

A kontextusból nem derül ki egyértelműen, hogy kik hajtották végre a cselekvést, 

azonban biztosan nem generikus olvasatról van szó. A specifikus olvasat mellett szól, 

hogy a kérdéses szerkezet a fenti mondatpárokhoz hasonlóan átalakítható 
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határozatlan névmási alanyú mondattá. A (74)-es példa az egyetlen előfordulása a Pl3 

személytelen szerkezetnek a teljes finn nyelvi alkorpuszban.  

 

(71) komi-permják (PM_kp: 253–257) 

- Krefetaez! - sćastľivöja kivzö Feďa. 

- Vaj, ťaťu! - siʒ́ žö vösńiťik golosokön kivöstö Roman. 

- Naćinkaeön! 

- Trofim šovkńityštö kyvnas da, kuľoknas övtćikö, pondö śeravny kirgan golosön. 

- Kooperaťivö talun vajisö, no, me i bośti.  

 

(72) udmurt (PM_ud: 253–257) 

- E! Kampet! - šumpotysa ćerekja Feďa.  

- Vaj mynym, ataj! - oźy ik vekći kuarajen keśaśke Roman.  

- Naćinkajen eššo!  

- Trofim kylynyz šlaćketiz no pujyjenyz šonasa, šödytek šoryś ʒ́azyres kuarajen 

śerekjany ödjaz. 

- Tunne kooperat'ive vaizy no mon baśti. 

 

(73) mari (PM_ma: 253–257) 

- Kampetka! - kuanen ćargə̑žeš Feďa.  

- Aćij, pu mə̑lam! - Feďan semə̑nak ćargə̑žə̑n, Roman kə̑ćkə̑rla.  

- Tamle körgan kampetka! - umšažə̑m jə̑lmə̑ž dene "ćrop" murə̑ktə̑š, kampetka 

optə̑mo izi mešakə̑m rüzalten, oralge jükšö dene keneta βoštə̑l koltə̑š Trofim.  

- Taće kooperatiβə̑š kondenə̑t, nu, mə̑jat nalə̑nam. 

 

(74) finn (PM_magy: 253–257) 

- Karamellejä! - vinkui Fedja hyvillään. 

- Anna, isä! - toisti yhtä kimeällä äänellä Roman. 

- Hillolla täytettyjä! 

- Trofim napsautteli kielellään ja heilutellen pussia yhtäkkiä purskahti käheään 

nauruun. 

- Toivat tänään kooperatiiviin, no, ja minä otin. 
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(75) magyar (PM_magy: 253–257) 

- Cukorka! - visít örömében Fegya. 

- Adjál, apácskám! - szajkózza ugyanolyan hangon Roman. 

- Töltött! 

- Trofim csettintett, és a zacskót lóbálva, hirtelen rekedt nevetésbe tör ki. 

- Ma hozták a szövetkezeti boltba, na, én meg elvettem. 

 

A korpuszban – annak kis mérete ellenére is – a Pl3 személytelen szerkezetek 

mindhárom használati típusára szerepelnek példák. A 9. táblázat a személytelen 

szerkezetek eloszlását mutatja az összes Pl3 igealakon belül, míg a 10. táblázat a Pl3 

imperszonáliák három típusának szövegben való előfordulásait mutatja be: 

 
 magyar komi-permják udmurt mari finn 

összes személytelen 

Pl3 szerkezet 

30  

(21,4 %) 

22  

(16,2 %) 

22 

(16,2 %) 

22 

(16,2 %) 

1 

(1,5 %) 

összes Pl3 igealak 140 136 136 136 65 

9. táblázat  
Személytelen Pl3 igealakok a PM-szövegekben 

 
 magyar komi-permják udmurt mari finn 

általános 13 (43,3 %) 10 (45,5 %) 10 (45,5 %) 10 (45,5 %) 0 (0 %) 

epizodikus 16 (53,3%) 11 (50,0 %) 11 (50,0 %) 11 (50,0 %) 0 (0 %) 

specifikus 1 (3,3 %) 1 (4,5 %) 1 (4,5 %) 1 (4,5 %) 1 (100 %) 

összes személytelen 

Pl3 szerkezet 

30 22 22 22 1 

10. táblázat  
A Pl3 imperszonáliák eloszlása a PM-szövegekben 

  

A fentiekben áttekintettem a Pl3 személytelen konstrukciók három használati típusát, 

a generikus, az epizodikus és a specifikus használatot. A magyar adatokból kiindulva 

megállapítható, hogy a finn nyelv kivételével mindhárom típus megtalálható a vizsgált 

nyelvekben. A fordítási tesztekben a finn adatokban személytelen passzív szerkezetek 

szerepeltek, a párhuzamos korpuszban pedig a Pl3 imperszonália egyetlen 

előfordulása található, mégpedig specifikus olvasatban. A szurguti hanti adatokban 

gyakoriak a passzív szerkezetek, melyek lehetnek mind generikus, mind epizodikus 

használatúak, specifikus olvasatban viszont kizárólag Pl3 konstrukció szerepel. A 
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példák alapján ugyanakkor úgy vélem, hogy a passzív és a Pl3 szerkezetek közötti 

választást nemcsak az ige szemantikai tulajdonságai, hanem elsődlegesen az igei 

tranzitivitás befolyásolja: intranzitív igék esetében az adatokban csak Pl3 szerkezetek 

fordulnak elő. A komi-permják, az udmurt és a mari adatok nagyfokú egyezést 

mutattak a fordítási teszek és a párhuzamos szövegek vizsgálata alapján. Bemutattam, 

hogy a magyar szerkezeteknek legpontosabban az ebben a három nyelvben található 

konstrukciók feleltethetők meg. Ugyanakkor e nyelvek esetében is láthattunk 

alternatív kódolási stratégiákat a generikus és az epizodikus típusoknál is, a komi-

permjákban és a mariban predikatív funkciójú passzív participiumot tartalmazó 

konstrukció szerepelt marginálisan a magyar szerkezetek megfelelőjeként. A 

továbbiakban a tranzitivitási jegyek és a használati típusok ismertetése után röviden 

bemutatom a Pl3 személytelen szerkezetek néhány szemantikai jellemzőjének 

vizsgálatára vonatkozó eredményeimet.  

 

4.1.3 Szemantikai jellemzők 

Az újabb tipológiai kutatások kimutatták, hogy a Pl3 imperszonáliáknak több 

univerzálisnak tekinthető szemantikai tulajdonsága van. Fontos azonban megjegyezni, 

hogy ezeket a szerkezettípusokat elsősorban jól dokumentált európai nyelvek alapján 

írták le, noha az utóbbi időben Európán kívüli nyelvekre is kiterjesztették a kutatást 

(vö. Cabredo Hofherr 2010). Az általam vizsgált nyelvek a magyar és a finn kivételével 

általában nem szerepelnek tipológiai összehasonlításokban, bár Siewierska (2011) 

tanulmányában említi az udmurtot, a komit (feltehetőleg a zürjént) és a marit. 

Mindhárom nyelvet azon nyelvek csoportjába sorolja, melyekben lehetséges a Pl3 

személytelen szerkezetek bizonytalan epizodikus használata (Siewierska 2011: 72), 

ugyanakkor megjegyzi, hogy a kérdéses nyelvekre vonatkozó információi hiányosak. 

Többek között ezért is tartottam célszerűnek a korábbi szakirodalomban (Cabredo 

Hofherr (2006), Siewierska (2011) és Siewierska – Papastathi (2011) valamint 

hivatkozásaik) ismertetett szemantikai jegyeket anyanyelvi adatközlők segítségével 

tesztelni. A vizsgálathoz pragmatikai kérdőívet használtam, melyet az anyanyelvi 

konzultánsok segítségével értékeltem ki. A kérdőívben vizsgált szemantikai 

tulajdonságok a következők: 
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a) a szerkezet alanya egy vagy több nem referenciális, élő és humán entitás 

b) a szerkezet alanyi referense inkább egy csoport tetszőleges egyede vagy 

egyedei, mintsem az összes lehetséges egyed (a lehetséges olvasat inkább 

bárki és nem mindenki) 

c) a lehetséges alanyi referensek köréből a beszélő és a hallgató ki van zárva 

 

A pragmatikai és a fordítási tesztek eredménye azt mutatja, hogy az első kritérium az 

összes vizsgált nyelvben maradéktalanul teljesül. Ez például abból is látható, hogy 

egyetlen vizsgált nyelvben – a magyart is beleértve – sem lehet például időjárásigéket 

használni Pl3 konstrukciókban: 

 

(76) udmurt 

*(Tatyn) gudyrja-lo. 

itt mennydörög-3PL 

*’(Itt) mennydörögnek.’ 

 

Szintén nem lehetséges, vagy legalábbis erősen problematikus az inherensen nem 

emberi ágensre utaló igék Pl3 konstrukciókban való használata, ahogy azt a (77)-es, 

erősen bizonytalan szurguti hanti példa mutatja: 

 

(77) szurguti hanti 

?pūɣǝʌ-nǝ īttēn rɔ̄pǝs-ʌ-ǝt. 

falu-LOC este ugat-PRS-3PL 

?’A faluban este ugatnak.’ 

 

A magyar mondat, ha nem is agrammatikus, csak metaforikus használatban tekinthető 

nyelvileg helyesnek, ebben az esetben viszont már nem beszélhetünk személytelen 

szerkezetről. Az adatközlők vagy furcsának, vagy helytelennek ítélték a fenti mondatot, 

vagy pedig hiányosnak tartották azt, ezért lexikális alanyt vettek fel a szerkezetbe:  
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(78) udmurt  

Gurt-yn ǯyt puny-os ut-o. 

falu-INE este kutya-PL ugat-3PL 

’A faluban este ugatnak a kutyák.’ 

 

A 4.1.1 és a 4.1.2 fejezetben bemutatott példák használatát a pragmatikai tesztekben 

szereplő eredmények megerősítették. Azokban a nyelvekben, ahol használnak Pl3 

személytelen konstrukciókat, az anyanyelvi szakértők mindhárom használati típus 

esetében alulspecifikált, de egyértelműen emberi entitásokat neveztek meg a 

szerkezetek potenciális alanyi referenseként. 

A generikus használatú Pl3 imperszonáliákkal kapcsolatban az adatközlők 

egyöntetűen kijelentették, hogy a szerkezetek több lehetséges alanyra 

vonatkoztathatók, a generikus használat példáiban véleményük szerint a potenciális 

alanyok csoportja homogénebb, az ahhoz tartozó egyedek kevésbé különíthetők el, 

mint az epizodikus használat esetében. Az adatközlők az utóbbi típusnál is kizárólag 

többes számú olvasatot tartottak elfogadhatónak, viszont itt jobban körül tudták írni a 

lehetséges alanyi referensek körét. Ezzel szemben a specifikus használatnál az 

adatközlők olyan kontextust elképzelhetőnek tartanak, melyben a Pl3 szerkezet egy 

konkrét egyedre utal, akit azonban a beszélő nem akar megnevezni, mivel feltételezi, 

hogy a hallgató számára egyértelmű a kérdéses személy kiléte. Egy másik lehetőség, 

hogy a beszélő nem biztos abban, hogy helyesen tudja-e azonosítani az alanyi referenst, 

illetve bizonytalan abban, hogy a lehetséges referensek köre több vagy egy egyedből 

áll. A (79)-es példa esetében az adatközlők ilyen olvasatot tartanak elképzelhetőnek: 

 

(79) komi-permják38 

Tatiś bośt-i-sö menćim ńebög-ös. 

innen vesz-PST-3PL 1SG:ABL könyv-1SG.ACC 

’Elvették innen a könyvem.’ 

 

A kutatás tehát a vizsgált nyelvek tekintetében ebben a kérdésben megerősítette a 

nyelvtipológiai szakirodalomban korábban leírtakat. A jelen mintában szereplő 

                                                        
38 A permi nyelvekben a névmási birtokos ablatívuszban szerepel, ha a birtok tárgy (vö. Rédei 1978, 
Csúcs 1990, Bartens 2000). 
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nyelvek Pl3 konstrukcióiban szereplő lehetséges alanyi referensek elhelyezhetők egy 

skálán az alábbiak szerint: 

 

(80) többes olvasat nem elkülöníthető egyedekkel (generikus használat) > többes 

olvasat közelebbről nem meghatározható egyedekkel (epizodikus használat) > kvázi 

elkülöníthető, határozatlan egyedek (specifikus használat) 

 

A pragmatikai tesztek segítségével megvizsgáltam továbbá, hogy a lehetséges 

referensek körébe beletartozhat-e a beszélő és a hallgató. Az eredmények itt is 

alátámasztották a korábbi szakirodalmi adatokat, nevezetesen mindhárom használati 

típus esetében megállapítható, hogy a beszélőt nem lehet a szerkezet alanyi 

referensének tartani. A generikus használatú Pl3 személytelen szerkezetekre 

vonatkozó adatok egy részénél elképzelhető a hallgató lehetséges referensként való 

értelmezése. Ez azokban az esetekben fordulhat elő, ha a mondatban helyhatározói 

bővítmény szerepel, mint a korábban már bemutatott szurguti hanti példa esetében: 

 

(35) szurguti hanti 

a rūť mǝɣ-nə ürɣem qūʌ ʌī-ʌ-ǝt. 

 orosz föld-LOC sok hal eszik-PRS-3PL 

 ’Oroszországban sok halat esznek.’ 

 

Ezzel szemben az epizodikus és a specifikus használat kapcsán ilyen értelmezési 

lehetőségről nem számoltak be az adatközlők. Ennek oka természetesen az lehet, hogy 

a generikus használatú Pl3 konstrukciók a másik két szerkezethez képest jóval kevésbé 

specifikáltak. 

A fentiekben áttekintettem a magyar nyelv Pl3 személytelen konstrukcióit és az 

ezeknek megfelelő kódolási stratégiákat a rokon nyelvekben, bemutattam a 

szerkezetek néhány morfoszintaktikai és szemantikai jellemzőjét, valamint 

ismertettem a három fő használati típusát. Az eredményeket a következő táblázatban 

foglalom össze: 
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magyar szurguti hanti komi-permják udmurt mari finn 

generikus Pl3 Pl3 Pl3 Pl3 imp. passzív 

 passzív     

epizodikus passzív Pl3 Pl3 Pl3 imp. passzív 

  (passzív 

participium) 

 (passzív 

participium) 

 

specifikus Pl3 Pl3 Pl3 Pl3 imp. passzív 

11. táblázat  
A magyar Pl3 imperszonáliák megfelelői használat szerint 

 

Összegezve az eddigieket elmondható, hogy a magyar Pl3 konstrukcióknak 

legpontosabban az udmurt és a komi-permják, kisebb részben pedig a mari 

szerkezetek feleltethetők meg. A szurguti hantiban a szerkezetek használata jóval 

ritkább, alternatív kódolási stratégiaként passzív igés szerkezetet használnak a 

nyelvben. Az adataimban nem találtam azonban példát intranzitív igék ilyen 

alkalmazására, és mivel a specifikus használatot kizárólag intranzitív igékkel 

vizsgáltam, elmondható, hogy a szurguti hanti Pl3 szerkezetek specifikus típusa 

megegyezik a magyarral. A finn nyelv harmadik személyben nem pro-drop, így azt 

feltételeztem, hogy a magyar konstrukciókat eltérő, nevezetesen passzív 

szerkezetekkel fejezik ki a nyelvben. Ezt a tesztek eredményei igazolták, a korpusz 

adatai egy specifikus használatú példától eltekintve megerősítették a kérdőíves 

vizsgálatok eredményét. 

 

4.2 Generikus főneves szerkezetek 

Ebben a fejezetben az R-imperszonáliáknak a finnugor nyelvekben megtalálható másik 

nagy csoportját mutatom be, olyan szerkezeteket, melyekben a személytelenség 

kategóriáját generikus használatú főnév kódolja. Az itt tárgyalandó konstrukciók a 

prototipikus alanytól határozottság tekintetében térnek el. Ezzel a kérdéssel 

foglalkozott Schiefernek (1981) a 2.2.1 részben bemutatott tanulmánya, jelen 

fejezetben az ott bemutatott eredményeket szándékozom bővíteni és árnyalni. 
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4.2.1 A személytelen névmás problematikája 

A szakirodalomban – ahogyan azt korábban már ismertettem – az R-típusú 

személytelen konstrukciók két fő típusa a határozatlan, valamint a nem referenciális 

alanyú személytelen szerkezeteké. Előbbi csoportba sorolja Malchukov és Ogawa 

(2011) a korábban főként indoeurópai nyelvekben ismert, eredetileg ’ember’ jelentésű 

főnévből létrejött határozatlan névmást tartalmazó szerkezeteket: 

 

(81) német (Malchukov és Ogawa 2011: 28, glosszák tőlem) 

Man sag-t (er ist gegangen). 

ember mond-3SG 3SG.M AUX megy.PTCP.PST 

’Azt mondják (hogy elment.)’ 

 

A konstrukcióban szereplő névmás mindig határozatlan és emberi alanyra utal. A 

szerkezettípus az európai nyelvekben jól dokumentált (vö. Giacalone Ramat – Sansò 

2007, Siewierska 2011), emellett például egyes afrikai nyelvekben is megtalálható 

Malchukov és Ogawa (2011).39 Siewierska (2011) az általa man-imperszonáliáknak 

nevezett kifejezéseket és az előző fejezetben bemutatott Pl3 imperszonáliák európai 

nyelvekben való elterjedését és egymáshoz viszonyított eloszlását vizsgálja. R-

imperszonáliáknak olyan szerkezeteket nevez, melyek formai tulajdonságaik alapján 

olyanok, mint a nem személytelen szerkezetek, azokkal ellentétben viszont egy nem 

specifikált, emberi alanyra utalnak. Ezt az alanyt nyelvileg eltérő módokon 

kódolhatják, kifejezhetik lexikálisan, névmással (ebbe beletartoznak a kitett 

névmásokat nem tartalmazó, tehát a Pl3 konstrukciók is) vagy egyéb igei jelöléssel (vö. 

Siewierska 2011: 58). A nem referenciális névmások köre változatos, vannak, melyek 

történetileg például az ’egy’ számnévből, mások az ’ember’ jelentésű főnévből (82) 

származnak, ismét más nyelvekben a személyes névmásokat (83) használják nem 

referenciális olvasatban: 

  

                                                        
39 Ezt a (26)-os babungó példával illusztráltam. 
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(82) izlandi (Egerland 2003: 78, idézi Siewierska 2011: 62)40 

Ef mađur er ekki giftur. 

ha ember COP NEG házas 

‘Ha nem házas az ember.’ 

 

(83) angol (Siewierska 2011: 58, glosszák tőlem) 

They’re going to raise taxes. 

3PL:COP.PL AUX INF emel adó:PL 

’Emelni fogják az adókat.’ 

 

Siewierska (2011) meghatározása szerint csak a (82)-es példában bemutatott típus 

sorolható a tényleges man-szerkezetek csoportjába, a többi típus használata eltérő 

tulajdonságokat mutat. A tanulmány azért is érdekes, mert Siewierska (2011) a vizsgált 

nyelvek körébe a magyaron és a finnen kívül bevonja az észtet, a marit, az erza 

mordvint, a komit41 és az udmurtot is.42 A szerző azt állítja, hogy az uráli nyelvekből 

általánosan nem mutatható ki a man-szerkezet, de a magyarban előfordul. Siewierska 

(2011: 70) azonban nem mutatja be, hogy milyen magyar példára alapozza ezt a 

felvetést. A szerző Giacalone Ramat és Sansò (2007) nyomán azt állapítja meg, hogy a 

man-konstrukciók legszélesebb használata a SAE nyelveken belül az ún. Charlemagne-

területre43 jellemzők, ebbe tartozik a francia, a német, a holland, a fríz, a dán, a svéd, a 

norvég és részben a katalán (Siewierska 2011: 70). A Pl3 konstrukciók ennél jóval 

szélesebb körben használatosak az európai nyelvekben. A két szerkezettípus 

összehasonlítása alapján Siewierska (2011) azt találta, hogy azok kiegészítő 

megoszlásban vannak egymással. Azokban a nyelvekben ugyanis, ahol a man-

konstrukciókat generikus, epizodikus és specifikus jelentésben is használják, 

nincsenek Pl3 imperszonáliák, és fordítva. Több nyelv használja egyszerre mindkét 

szerkezettípust, de nincs olyan nyelv, ami mindkettőt az összes lehetséges olvasatban 

alkalmazná (Siewierska 2011: 73). A jelenség magyarázatára Siewierska (2011) 

                                                        
40 A glosszát módosítottam. 
41 A szövegben erről nincs információ, de feltehetően a komi-zürjént érti rajta.  
42 Az eredményeket összegző térképeken szerepel olyan jelzés, ami talán valamelyik obi-ugor nyelvre 
utal, de ezek a jelzések sajnálatos módon nincsenek feloldva. A szövegben Siewierska (2011) nem említi 
ezeket a nyelveket. 
43 Vö. Haspelmath (2001: 1493, 1505). 
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elfogadja Holmberg (2005) hipotézisét, miszerint a két kategória a pro-drop 

paraméterrel van összefüggésben. Nevezetesen a nem pro-drop nyelveknek speciális 

kifejezéseik vannak – ilyen a man-konstrukció – a nem referenciális alanyok jelölésére, 

míg a csak részben pro-drop nyelvekben (ilyen a finn is) a nem referenciális alany nem 

jelenik meg lexikálisan, míg a teljesen pro-drop nyelvekben a nem referenciális alanyt 

igei vagy egyéb, nem névmási morfológiával fejezik ki (vö. Holmberg 2005, 2010). 

Összességében tehát az látható, hogy a magyaron kívül nem tételezik fel a man-

konstrukció meglétét a finnugor nyelvekben (Siewierska 2011: 70). Ez viszont 

véleményem szerint azért problematikus, mert ha a magyar ember főnév generikus 

használatát a man-konstrukció egy lehetséges realizációjának tekintjük, akkor meg kell 

magyarázni, hogy a hasonló szerkezetet használó rokon nyelvekben miért nem 

lehetséges ilyen értelmezés. Úgy vélem, hogy ennek oka a forrásanyag hiányában 

keresendő. Ennek igazolására a továbbiakban bemutatom a magyar ember generikus 

főnév, valamint a rokonnyelvi megfelelők formai és funkcionális jellemzőit. 

Hangsúlyozom, hogy ezeket nem tekintem névmásnak, viszont amellett érvelek, hogy 

mivel a konstrukciók is nem referenciális alanyt kódolnak, így személytelen 

szerkezetként interpretálhatók. 

 

4.2.2 Az ’ember’ és a ’nép’ jelentésű lexéma 

A magyarban az ember főnév mellett ritkábban a nép lexéma fordul elő nem 

referenciális alanyi szerepben. A két lexéma rokonnyelvi megfelelőit a következő 

táblázatban foglalom össze: 

 
magyar szurguti hanti komi-permják udmurt mari finn 

ember qo mort aďami ajdeme ihminen 

nép(ek)44 jāɣ jöz kalyk kalə̑k, jeŋ-βlak45 väki 

12. táblázat  
Az ’ember’ és a ’nép’ jelentésű lexéma a vizsgált nyelvekben 

 

A továbbiakban bemutatom a kérdéses főnevekre vonatkozó korábbi szakirodalomi 

ismereteket, különös tekintettel az egyeztetésre, ezután pedig felvázolom, hogy a 

                                                        
44 A magyarban a nép szó ’emberek egy meghatározatlan csoportja’ jelentésben többes számú alakban 
használatos. 
45 A jeŋ jelentése ’nép’, a -βlak a többes szám jele. 
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magyarban meglévő generikus főneves szerkezet különféle használati típusainak 

melyek a rokonnyelvi megfelelői. Ahogyan azt látni fogjuk, az ezekkel a főnevekkel 

alkotott speciális konstrukciók mind egy pontosabban nem specifikált, határozatlan 

emberi alanyra utalnak, így megfelelnek az R-imperszonáliák kritériumának, ezért úgy 

vélem, hogy ezek a konstrukciók is személytelenként értelmezhetők nemcsak a 

magyar, hanem a többi vizsgált rokon nyelvben is. 

 

4.2.3 Egyeztetés 

A magyarban az ember lexéma használható általános alany kifejezésére, ebben a 

funkcióban szerepelhet még általános névmás, valamint a Pl3 konstrukció (Kenesei et 

al. 1998: 268, Kugler 2000: 410–411). Az ember főnév ezekben a konstrukciókban egy 

nem referenciális, határozatlan alanyra utal: 

 

(84a) Nem tudja az ember, hogy hogyan reagáljon. 

  

A magyarban a mondatban alanyi funkciót betöltő ember lexémával számban mindig 

egyeztetik az igét: 

 

(84b) Az ember szeret néha lazítani. 

(84c) *Az emberek szeret néha lazítani. 

 

A személytelen használatú generikus főnevek számjelölésénél megfigyelhető az a 

tendencia, hogy míg pozitív jelentéstartalom esetén egyes és többes számban is 

használják a konstrukciót, mivel a lehetséges referensek körébe beletartozik a beszélő 

(és a hallgató) is, addig negatív jelentéstartalomnál gyakoribb a beszélőt kizáró, többes 

számú alak: 

 

(84d) Az emberek állandóan hazudoznak. 

(84e) ?Az ember állandóan hazudozik. 

 

A leggyakrabban használt ember generikus főnéven kívül ritkábban a nép, világ szavak 

is előfordulnak nem referenciális használatban, de ezek nem tekinthetők R–



95 
 

imperszonáliáknak. Az utóbbi esetében a lehetséges alanyi referensek köre az összes 

tetszőleges egyed, míg a nép főnév egyes számban referenciálisan használt. A többes 

számú alak esetében megengedett az ember főnévhez hasonló, nem referenciális 

olvasat: 

 

(85a) Mifelénk a népek már hajnalban felkelnek. 

(85a) *Mifelénk a nép már hajnalban felkel. 

 

Számos rokon nyelvtől eltérő módon tehát a magyarban az értelmi egyeztetés nem 

megengedett a generikus főneves személytelen szerkezeteknél.  

A rokon nyelvekre vonatkozó szakirodalomban az a jellemző, hogy a kérdéses 

főnevek speciális használatát említik, de a szerkezetet nem tartják személytelennek. A 

hantival kapcsolatban Honti (1984: 91) leírja, hogy az alany-állítmányi egyeztetést a 

jāɣ ’nép, emberek’ jelentésű szó megsérti. A formai egyeztetés hiányát Csepregi (2011) 

is rögzíti: 

 

(86) szurguti hanti (Csepregi 2011: 35, glosszák tőlem)46 

jāɣ ʌi-taɣə jəɣ-ət. 

nép eszik-INF kezd-3PL 

’Az emberek elkezdtek enni.’ 

 

Saját adataim is megerősítették a szakirodalomban leírtakat: 

 

(87) szurguti hanti 

a qantǝqqō ťūń-ǝŋ-kǝ waʌ-ta kīč-ǝʌ waʌ-ʌ. 

 hanti_ember boldog-ADJ-TRA van-INF kívánság-3SG van-PRS.3SG 

 ’Az ember szeretne boldog lenni.’ 

 

b jāɣ ťūń-ǝŋ-kǝ waʌ-ta kāč-ʌaʌ waʌ-ʌ-ǝt. 

 nép boldog-ADJ-TRA van-INF kívánság- PL .3PL van-PRS-3PL 

 ’Az emberek szeretnének boldogok lenni.’ 

                                                        
46 A példamondatban a ’nép’ jelentésű szót referenciálisan használják.  
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A komi-permják személytelen szerkezetekről írott munkájában Kalina és Raspopova 

(1983) nem személytelennek, hanem általános alanyt kifejezőnek tartja a generikus 

főnevet, mivel értelmezésükben csak a lexikai alanyt nem tartalmazó konstrukció lehet 

személytelen. Selkov (1967: 37) kiemeli, hogy a jöz ’emberek, nép’ főnévnek gyakran 

általános jelentésárnyalata van, és a személytelen mondatok között tárgyalja a 

szerkezetet. Rédei (1978) leírja az egyeztetés hiányát a jöz generikus főnév 

használatával kapcsolatban, de megjegyzi, hogy előfordulnak olyan mondatok is, 

melyekben az igei állítmányt egyeztetik az alannyal: 

 

(88) komi-zürjén (Rédei 1978: 95, glosszák tőlem) 

a Una jöz lokte-ny. 

 sok nép jön-3PL 

 ’Sok ember jön.’ 

 

b Una jöz-jas lokte-ny. 

 sok nép-PL jön-3PL 

 ’Sok ember jön.’ 

 

Bartens (1995: 335) leírja, hogy a permi nyelvekben az igei predikátumot személyben 

és számban, a nominális predikátumot számban egyeztetik az alannyal, de bizonyos 

mondattípusokban ettől eltérhetnek, példaként ő is a (88a)-ban szereplő komi-zürjén 

mondatot idézi, az udmurttal kapcsolatban azonban nem említ ilyen példát. A komi-

permják adataimban a magyar egyes számú generikus főnévnek a mort ’ember’ felel 

meg, mellyel az ige számban mindig megegyezik: 

 

(89) komi-permják 

a Mort raďejt-ö vežśöm-mez. 

 ember szeret-3SG változás-PL 

 ’Az ember szereti a változásokat.’ 

 

A többes számú generikus főnévnek az esetek túlnyomó többségében az oťir ’emberek, 

nép’ szó felel meg, mellyel általában nem egyeztetik az igét, de ritkán ez is előfordul: 
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b Oťir čöka vovl-ö / vovlö-ny tatćö. 

 nép gyakran jár-3SG jár-3PL ide 

 ’Az emberek gyakran járnak ide.’ 

 

Az adataimban marginálisan olyan példák is szerepelnek, melyekben a mort főnév 

többes számban van, ilyenkor az igét számban egyeztetik vele: 

 

c Mort-tez ezö veritö, čto pondötć-a-s  

 ember-PL NEG.3PL hisz:CNG hogy kezdődik-FUT-3SG 

 etčöm vojna.    

 ilyen háború    

 ’Az emberek nem hitték, hogy ki fog törni egy ekkora háború.’ 

 

Az udmurtban az aďami ’ember’ jelentésű szó használható általános alany kifejezésére 

(Alatyrev 1970), emellett a ’nép, emberek’ jelentésű kalyk fordul elő ilyen funkcióban. 

Az udmurtban az igei állítmányt számban és személyben egyeztetik az alannyal, de 

előfordulhat értelmi egyeztetés is (Csúcs 1990: 62). A szurguti hanti és a komi-permják 

adatokkal ellentétben az udmurtban a többes számú generikus alanynál nem fordult 

elő a ’nép’ jelentésű lexéma generikus használata. A magyar többes számú főneves 

konstrukciókkal azonos példák szerepelnek az eredményekben, ezekben az igei 

predikátumot számban egyeztetik az alannyal: 

 

(90) udmurt 

a Aďami ug tody, mar so-in lu-oz čukaźe. 

 ember NEG.3SG tud:CNG MI 3SG-INS lesz-FUT.3SG holnap 

 ’Az ember azt sem tudja, hogy mi lesz vele holnap.’ 

 

  



98 
 

b Aďami-os koťku šu-o, vutt-o-zy šuysa, 

 ember-PL mindig mond-3PL befejez-FUT-3PL hogy 

 noš sobere jalan bere kyľ-o. 

 de aztán mindig hátra marad-3PL 

 ‘Az emberek mindig mondják, hogy időben elkészülnek,  

aztán mindig elkésnek.’ 

 

A mariban is kétféle generikus főnév létezik, az ’ember’ jelentésű ajdeme, valamint a 

’nép, emberek’ jelentésű jeŋ, ami azonban az eddigiektől eltérő módon többes számú 

alakban szerepel: jeŋ-βlak. Az igei egyeztetés kapcsán Bereczki (1990: 74) leírja, hogy 

a mariban az alany és az állítmány számban általában egyezik, de főként a „népnyelvi 

lejegyzésekben” embereket, állatokat vagy más csoportokat jelölő egyes számú alany 

mellett elmaradhat az egyeztetés: 

 

(91) mari Bereczki (1990: 74, glosszák tőlem) 

a pire kašak-ə̑n košt-ə̑t. 

 farkas falka-ADV jár-3PL 

 ’A farkasok falkában járnak.’ 

 

Mari adataimban a magyar egyes számú generikus főnévnek általában egyes számú, 

míg a többes számúaknak mindig többes számú alak felel meg. A többes számú 

alakoknál az ajdeme és a jeŋ generikus főnevek megoszlása nagyjából egyenlő, az igét 

mindkét esetben egyeztetik az alannyal: 

 

b Ajdeme βaštaltə̑š-ə̑m jörat-a. 

 ember változás-ACC szeret-3SG 

 ’Az ember szereti a változatosságot.’ 

 

c Ajdeme-βlak βaštaltə̑š-ə̑m jörat-at. 

 ember-PL változás-ACC szeret-3PL 

 ’Az ember szereti a változatosságot.’ (szándékolt jelentés) 
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d Jeŋ-βlak ere ala-kuško βašk-at. 

 nép-PL mindig valahová siet-3PL 

 ’Az emberek mindig sietnek valahová.’ 

 

A finnben az ihminen ’ember’ jelentésű szó generikus, nem referenciális alany 

kifejezésére való használata jóval korlátozottabb, mint a többi vizsgált nyelvben. A 

főnevet általános használatban egy csoport jelölőjeként lehet használni, ha az ige által 

leírt cselekvés hajlamként, módként, normaként vagy kötelezettségként jelenik meg 

(VISK §1407). Keresztes (1995: 40–41) magyar–finn összehasonlító 

szövegvizsgálatában is előfordult a magyar generikus főnév azonos fordítása. Ilyen 

esetekben az igei állítmányt mindig egyeztetik az alannyal: 

 

(92) finn (VISK §1407, glosszák tőlem) 

a Ihminen toimi-i eri ympäristö-i-ssä 

 ember működik-3SG különböző környezet-PL-INE 

 eri tavo-i-lla.   

 különböző mód-PL-ADE   

 ’Az ember különféle környezetben különféle módon cselekszik.’ 

 

A fordítási tesztekben a finn nyelvre vonatkozólag születtek a legváltozatosabb 

eredmények, az adatközlők egy része kerülte az ihminen szó használatát, és többször 

előfordult, hogy a magyar egyes számú alanyt többes számmal fordították (92c), az igét 

ettől függetlenül minden esetben egyeztették az alannyal: 

 

b Ihminen pitä-ä vaihtelu-sta. 

 ember szeret-3SG változatosság-ELA 

 ’Az ember szereti a változatosságot.’ 
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c Ihmise-t pitä-vät vaihtelu-sta. 

 ember-PL szeret-3PL változatosság-ELA 

 ’Az ember szereti a változatosságot.’ (szándékolt jelentés) 

 

Összességében tehát adataim szerint a szurguti hantiban, a komi-permjákban és az 

udmurtban előfordul, hogy az egyes számú generikus főnévvel nem egyeztetik az igei 

állítmányt, míg a magyarban, a mariban és a finnben ez nem jellemző.  

 

4.2.4 A generikus főnév szemantikai csoportjai 

Giacalone Ramat és Sansò (2007) szerint a man-imperszonáliák használata a SAE 

nyelvek egy eddig még nem rögzített tipológiai jegye. Meghatározásukban a man-

szerkezet egy olyan tág definícióját adják meg, mely alapján az általam vizsgált 

nyelvekre is részben érvényes a meghatározás: 

 

„a man-construction is an impersonal active construction in which the subject position 

is filled by (an element deriving etymologically from) a noun meaning ‘man’. 

Syntactically, this element may pattern like a full pronoun, or it may retain some or 

all of the syntactic properties of a noun. Semantically, the construction is an agent-

defocusing strategy, i.e. it is used when the speaker wants to background the agent 

of an action (either because it is generic/non-identifiable, or because it is specific but 

unknown).” Giacalone Ramat és Sansò (2007: 96, kiemelés tőlem) 

 

„a man-szerkezet egy olyan személytelen aktív konstrukció, melyben az alanyi pozíciót 

egy (etimológiailag) ‘ember’ jelentésű főnév tölti be. Szintaktikailag ez az elem lehet 

teljes értékű névmás vagy részben vagy teljesen megtarthatja a főnévi tulajdonságait. 

Szemantikai szempontból a konstrukció egy ágens-lefokozó stratégia, azaz akkor 

használják, ha a beszélő háttérbe akarja szorítani egy esemény ágensét (vagy azért, 

mert az általános/nem beazonosítható, vagy pedig specifikus, de ismeretlen).” 

 

A szerzőpáros azt vizsgálta, hogy az eredetileg főnévi szófajú man-elemek a 

grammatikalizáció milyen szintjére jutottak el egyes európai nyelvekben (finnugor 

nyelvek nem szerepelnek a mintájukban). Eszerint az alábbi man-elemeket 

különböztetik meg: 
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a) fajjelölő–generikus 

b) nem referenciális határozatlan 

c) referenciális határozatlan (Giacalone Ramat és Sansò 2007: 99) 

 

Az első típusban az ’ember’ jelentésű főnevet fajspecifikusan vagy az egész emberiség 

jelölésére használják, a típus nem tartozik a személytelenséget kódoló stratégiák közé, 

mivel az alanyi referencia nem nyitott: 

 

(93) Az ember gondolkodó lény. 

 

A második típus konstrukcióinak ’ember’ jelentésű elemét ezzel szemben nem lehet az 

emberiség szinonimájaként használni, hanem mindig egy adott szituációhoz/helyhez 

kötött csoport egy elemeként. A konstrukció nagyjából megfelel az angol one ’valaki’ 

vagy anyone ’bárki’ használatának. Ez a szerkezettípus már egy grammatikalizációs 

folyamat köztes állomását képviseli (Giacalone Ramat és Sansò 2007: 101). 

 

(94) Egy ilyen helyzetben jobb, ha inkább meg se szólal az ember.  

 

A személytelen man-konstrukciók harmadik csoportjába a már névmásként 

grammatikalizálódott elemek tartoznak. Ebben a típusban a konstrukció időben és 

térben lehorgonyzott, az alany egy konkrét egyed, akinek a referense a beszélő számára 

ismeretlen, vagy nem akarja azt megnevezni. Ezeknek a szerkezeteknek az angolban 

általában a someone ’valaki’, sok esetben pedig (más nyelvekben is) a passzív szerkezet 

felel meg (Giacalone Ramat és Sansò 2007: 102–103). A magyar generikus főnévnek ez 

a típusú használata nem kimutatható, ahogyan az a (95)-ös svéd példa fordításából is 

látható: 

 

(95) svéd (Giacalone Ramat és Sansò 2007: 103, glosszák tőlem) 

Man har mördat Palme. 

ember AUX gyilkol.PTCP.PST Palme 

’Valaki meggyilkolta Palmét./Palmét meggyilkolták.’ 
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Giacalone Ramat és Sansò (2007) az egyes nyelvek man-konstrukcióit az alapján 

sorolja be a különféle típusokba – és állapítja meg ezáltal, hogy általános vagy 

személytelen főneveket vagy személytelen névmásokat használ-e a nyelv –, hogy 

milyen olvasatban engedélyezett az adott konstrukció használata. 

Ezt a vizsgálatot Siewierska (2011) kibővítette nem európai nyelvekre, és 

megvizsgálta, hogy milyen összefüggés lehet a man-konstrukciók és a Pl3 személytelen 

szerkezetek használata között. Már korábban említettem, hogy Siewierska (2011: 73) 

azt találta, hogy azokban a nyelvekben ahol a man-konstrukciókat a generikus 

használaton túl epizodikus és specifikus jelentésben is használják, ott nincsenek Pl3 

imperszonáliák és fordítva. Az olvasatok megegyeznek a Pl3 személytelen szerkezetek 

kapcsán bemutatottakkal, tehát megkülönböztethetünk generikus, epizodikus és 

specifikus olvasatot. A továbbiakban bemutatom, hogy a magyarban ezek közül melyek 

fordulnak elő, és a rokon nyelvekben milyen konstrukciók felelnek meg a magyar 

alakoknak. 

Generikus használatban a man-szerkezetek általában irreális olvasatokban, 

például habitualitást, lehetőséget, deontikus modalitást, tagadást vagy jövő időt jelölő 

szerkezetekben szerepelnek. Az alanyi referens lehet bármely tetszőleges egyed, vagy 

egy kevésbé specifikált egyed, valamint egy nem specifikált csoport egy egyede. Míg 

ilyen esetekben a Pl3 imperszonáliák alanya általában nem foglalja magába a beszélőt, 

a man-szerkezetekre ez a jellemző (Siewierska 2011: 62–63). A magyarban, amint már 

említettem, főként a többes számú emberek főnév mellett elképzelhető a beszélő 

kizárása a lehetséges alanyi referensek csoportjából, míg egyes számú alak mellett ez 

ritka. A fordítási tesztekben vizsgáltam általános (96a), habituális, tagadó (96b) és 

modális (96c) szerkezeteket: 

 

(96a) Az ember nyugalomra vágyik. 

(96b) Az ember nem szereti, ha hajnalban felébresztik. 

(96c) Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket. 
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A szurguti hantiban a magyar generikus főnévnek egyes számban mindig a qantǝqqō47 

(szó szerint ’hanti ember’) kifejezés felel meg. A szerkezet a magyarhoz képest adataim 

alapján kevésbé grammatikalizálódott, ugyanis a pragmatikai tesztekben ingadozást 

mutattak a lehetséges alanyi referensek körére vonatkozó válaszok. Az általános 

kijelentéseket megfogalmazó példák esetében az adatközlők szerint az alany egy 

pontosabban meg nem határozott csoport minden egyedére vonatkozhat, és 

egyértelműen magába foglalja a beszélőt. A hallgató bennfoglalására vonatkozó 

kérdést nem sikerült eldönteni: 

 

(97) szurguti hanti 

a qantǝqqō ʌaŋk-tǝ waʌ-taɣǝ kīč-ǝʌ waʌ-ʌ. 

 hanti_ember szeret-PTCP.PRS van-INF kívánság-3SG van-PRS.3SG 

 ’Az ember nyugalomra vágyik.’ 

 

Ezzel szemben például a (97b) mondat esetében anyanyelvi konzultánsom szerint a 

beszélő nem érthető bele a lehetséges referensek csoportjába. Ezt az ítéletet 

alátámasztani látszik az a tény is, hogy több adatközlő nem fordította le a mondatot, 

mivel véleményük szerint a hantikra az nem lehet igaz. Ez pedig arra utal, hogy a példa 

esetében az adatközlők specifikus, határozott – tehát nem személytelen – olvasatban 

használják a konstrukciót. A (97c) példa esetében nem merült fel ilyen értelmezés:  

  

b qantəq qō əntə ʌaŋqa-ʌ qūntǝ 

 hanti ember NEG szeret-PRS.3SG mikor 

 āʌəŋ noq rüwət-ʌ-i.   

 reggel fel ébreszt-PRS-PASS.3SG  

 ’Az ember nem szereti, ha hajnalban felébresztik.’ 

 

  

                                                        
47 A szóalakot néha két szóban írják.  
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c qantǝqqō ǝjnam jāɣ ūńť pɔ̄ri-ja wɔ̄ɣ-tǝ 

 hanti_ember mindenki nép esküvő lakoma-LAT hív-PTCP.PRS 

 kīm ǝntǝ taj-aʌ.    

 képesség NEG birtokol-PRS.3SG   

 ’Az ember nem hívhat meg mindenkit az esküvőjére.’ 

 

A szükségességet kifejező példák esetében a pragmatikai tesztek alapján mind a 

beszélő, mind a hallgató beleérthető az alanyi referensek sorába, a szerkezet itt is egy 

pontosabban meg nem határozott csoport minden egyedére utal: 

 

d qantəq qō antǝ-qa wär-ʌ, müwǝʌi 

 hanti ember talán-ha csinál-PRS.3SG micsoda 

 mɔ̄s-ʌ wär-ta, tuɣati mɔ̄s-ʌ jāstǝ-ta 

 kell-PRS.3SG csinál-INF akkor kell-PRS.3SG mond-INF 

 müwǝʌi wär.    

 micsoda csinál.PST.3SG    

 ’Az ember, ha csinál valamit, akkor meg kell mondania, hogy mit csinált.’ 

’Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket.’ (szándékolt jelentés) 

 

A komi-permjákban is teljesen általános a magyar generikus főnévnek megfelelő mort 

főnév azonos módú használata: 

 

(98) komi-permják 

a Mort-lö kol-ö löń. 

 ember-DAT kell-3SG nyugalom 

 ’Az ember nyugalomra vágyik.’ (szándékolt jelentés) 

 

Adatközlőim szerint az ilyen mondatok egy pontosabban meg nem határozott csoport 

összes tagjára utalnak, és bele lehet érteni a beszélőt és a hallgatót is, de hogy ez mitől 

függ, azt pontosabban nem sikerült meghatározni. 
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b Mort oz vermy kor-ny bydönny-sö 

 ember NEG.3SG tud:CNG hív-INF mindenki-ACC.3SG 

 svaďba vylö.    

 esküvő ALL    

 ’Az ember nem hívhat meg mindenkit az esküvőjére.’ 

 

Ugyanez érvényes a tagadó és az egyéb irreális eseményt kifejező mondatokra is, 

többes számnál pedig az adatközlők szerint pontosabban lehet tudni, hogy több 

potenciális alanyi referense van a generikus főnévnek. Az egyes és a többes számú 

alakok jelentésével kapcsolatban azonban nem tudtak különbséget megállapítani. 

 

c Mort aľi ker-ö kolana-sö, aľi sy-lö 

 ember vagy csinál kellő_dolog-ACC.3SG vagy 3SG-DAT 

 kol-ö töždy-ny loöm-mes ponda. 

 kell-3SG gondoskodik-INF következmény-PL miatt 

 ’Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket.’ (szándékolt jelentés) 

 

Az udmurt adatok a komi-permjákkal és a hantival ellentétben csak marginálisan 

tartalmazták a ’nép’ jelentésű generikus főnevet. A magyar ember szónak egyes és 

többes számban is az aďami felelt meg. 

 

(99) udmurt 

a Aďami-ly gań-gań ulon kul-e. 

 ember-DAT nyugodt élet kell-3SG 

 ’Az ember nyugalomra vágyik.’ 

  

b Aďami ug jaraty, kuke so-je 

 ember NEG.3SG szeret:CNG valamikor 3SG-ACC 

 vaź čukna sajkat-o ke.  

 korán reggel ébreszt-3PL ha  

 ’Az ember nem szereti, ha hajnalban felébresztik.’ 
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A pragmatikai vizsgálat eredménye szerint a magyarhoz hasonló okok motiválják az 

egyes és a többes számú alakok közötti választást. Az egyes szám használatakor a 

beszélő általában beletartozik a lehetséges referensek körébe, míg többes szám 

esetében ez ritka. 

 

c Aďami jake leśt-e, ma-je so-ly leśty-ny 

 ember vagy készít-3SG mi-ACC 3SG-DAT készít-INF 

 kul-e, jake kyl kut-e leśty-mte 

 kell-3SG vagy szó fog-3SG készít-PTCP.PST.NEG 

 už-jos-yz ponna.    

 munka-PL-3SG miatt    

 ’Az ember vagy megcsinálja, amit meg kell csinálnia, vagy a szavát fogja 

az elkészítetlen munka miatt.’ 

’Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket.’ (szándékolt jelentés) 

 

A mari adatok szerint a magyar generikus főnévnek leggyakrabban az ajdeme ’ember’ 

szó felel meg generikus olvasatban: 

 

(100) mari 

a Ajdemə̑-lan laskalə̑k kül-eš. 

 ember-DAT nyugalom kell-3SG 

 ’Az ember nyugalomra vágyik.’ 

 

Ez előfordulhat irreális kontextusban is, például tagadáskor, ahogyan azt a (100b) 

példa mutatja: 

 

b Tid-lan mo-m ojl-aš-at, ajdeme ok pale. 

 ez-DAT mi-ACC mond-INF-CLC ember NEG.3SG tud:CNG 

 ’Azt sem tudja az ember, hogy mit mondjon erre.’ 

 

A pragmatikai tesztek szerint a beszélő az egyes számú alakok esetében beleértődik a 

lehetséges alanyi referensek csoportjába. Mind egyes, mind többes szám esetében 
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többes olvasatot indukál a szerkezet, de a csoport tagjai nem határozhatók meg 

közelebbről. Ezzel szemben a ’nép’ jelentésű szó használata, amely szintén többes 

olvasatot indukál, adataim szerint kizárja a beszélőt a lehetséges referensek közül: 

 

c Tə̑gaj sar iktaž-gunam lij-eš manə̑n,  

 ilyen háború valamikor lesz-3SG hogy 

 kalə̑k üšanen ogə̑l.   

 nép hisz:CNG NEG.3SG   

 ’Az emberek nem hitték, hogy valaha is kitörhet egy ilyen háború.’ 

 

A lehetőséget kifejező mondatok esetében adataim közt marginálisan előfordult, hogy 

a mariban generikus főneves szerkezet (100d) helyett Sg2 igealakot (100e) használnak 

nem referenciálisan: 

 

d Ajdeme mo küleš-ə̑m ə̑št-a, ale  

 ember mi kellő_dolog-ACC csinál-3SG vagy  

 kod-šo paša-ž-lan βuj-ə̑n šog-aš kül-eš. 

 marad-PTCP.PRS dolog-3SG-DAT fej-ADV áll-INF kell-3SG 

 ’Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket.’ (szándékolt jelentés) 

 

e Ale mo küleš-ə̑m ə̑št-en pə̑tar-et,  

 vagy mi kellő_dolog-ACC csinál-CVB befejez-2SG 

 ale βaražə̑m mo lijmə̑-lan mut-ə̑m kuć-et. 

 vagy akkor mi történés-DAT szó-ACC fog-2SG 

 ’Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket.’ (szándékolt jelentés) 

 

Az eddig is viszonylag nagyfokú változatosságot mutató adatokat tovább árnyalják a 

finnre vonatkozó eredmények. A korábbi szakirodalmi vizsgálatok alapján az volt az 

előzetes feltevésem, hogy a finnben nem vagy csak marginálisan használják az ihminen 

’ember’ jelentésű szót nem referenciálisan. Ezzel szemben a magyar (96a)-hoz hasonló 

mondatokat az adatközlők közel 30%-ban generikus főneves szerkezettel fordították: 
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(101) finn 

a Ihminen pitä-ä vaihtelu-sta. 

 ember szeret-3SG változatosság-ELA 

 ’Az ember szereti a változatosságot.’ 

 

Gyakori, hogy a magyar egyes számú generikus alanyt többes számmal fordították: 

 

b Ihmise-t pitä-vät vaihtelu-sta. 

 ember-PL szeret-3PL változatosság-ELA 

 ’Az ember szereti a változatosságot.’ 

 

Ha a mondat habituális jelentésárnyalatú, és szerepel benne hely- vagy időhatározó, 

akkor az adatközlők nagyobb arányban használnak generikus főnevet, a legtöbb 

esetben azonban kerülték az ihminen szó használatát. Erre az egyik stratégia a 

személytelen passzív szerkezet alkalmazása: 

 

c Täällä käy-dään usein. 

 itt jár-PASS.PRS gyakran 

 ‘Az emberek gyakran járnak ide.’ 

 

Tagadó mondatoknál többször fordult elő a generikus főneves konstrukció helyett 

egyéb kódolás, például a nominalizáció (101d) vagy a tagadó névmás használata 

(101e): 

 

d Ei ole mukava-a, jos  

 NEG.3SG van:CNG kellemes-PAR ha  

 heräte-tään aamuvarhaise-lla.   

 ébreszt-PASS.PRS reggel_korán-ADE   

 ’Az ember nem szereti, ha hajnalban felébresztik.’  

(szándékolt jelentés) 
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e Kukaan ei pidä sii-tä, että häne-t 

 senki NEG.3SG szeret:CNG az-ELA hogy 3SG-ACC 

 heräte-tään aikaisin.    

 ébreszt-PASS.PRS korán    

 ‘Az ember nem szereti, ha hajnalban felébresztik.’ 

 

Emellett marginálisan a generikus főnév tagadásban is megjelenhet: 

 

f Ihmise-t ei-vät pidä sii-tä, että heidä-t 

 ember-PL NEG-3PL szeret:CNG az-ELA hogy 3PL-ACC 

 heräte-tään aikaisin aamu-lla.    

 ébreszt-PASS korán reggel-ADE    

 ‘Az ember nem szereti, ha hajnalban felébresztik.’ 

 

A lehetőséget, szükségességet kifejező mondatok esetében az adatközlők legnagyobb 

része ún. zéró szerkezettel fordította a példákat. A finn, ahogyan azt már többször 

említettem, harmadik személyben nem engedi a személyes névmási alany elhagyását, 

pontosabban megfogalmazva az zéró szerkezetet48 hoz létre. A zéró szerkezetben az 

ige mindig Sg3 alakú, kitett alany pedig nem szerepel mellette. A zéró alany 

grammatikailag úgy viselkedik a szerkezetben, mint egy kitett, 3. személyű lexikális 

alany, tehát vezérli az egyeztetést, mellette a tárgy az egyébként szokásos módokon 

jelenik meg (VISK §1349). A zéró szerkezet olyan kifejtetlen humán ágensre utal, mely 

szemantikai szerepe szerint inkább experiens vagy páciens, mintsem ágens (Laitinen 

2006: 213). A zéró szerkezet általában állapotváltozást, érzékelést vagy érzést kifejező 

kontextusban fordul elő, melynek élő és emberi érintettje van (Helasvuo – Vilkuna 

(2008: 231). Emellett a lehetőséget kifejező, ha-akkor típusú mondatokban bármilyen 

igével használható a szerkezet, ilyen esetekben a nem kitett alany szemantikai szerepe 

ágens is lehet a fent említetteken kívül (Helasvuo – Vilkuna 2008: 232). Így nem 

meglepő, hogy a különféle modalitást kifejező szerkezeteket az adatközlők döntő 

többsége zéró konstrukcióval fordította: 

 

                                                        
48 Az angol one, they és a finn zéró szerkezet részletes összevetését l. Kaiser (2015). 
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g Joko täyty-y teh-dä mi-tä pitä-ä, tai pitä-ä 

 vagy kell-3SG csinál-INF mi-PAR kell-3SG vagy kell-3SG 

 kestä-ä seuraukse-t. 

 elvisel-INF következmény-PL 

 ’Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket.’ 

 

Emellett az ilyen jelentésű mondatok fordítása szintén lehetséges személytelen passzív 

szerkezettel (101h), valamint generikus főnévvel is (101i): 

 

h Joko tehdä-än, mi-tä täyty-y tai 

 vagy tesz-PASS.PRS mi-PAR kell-3SG vagy 

 vasta-taan seurauks-i-sta. 

 felel-PASS.PRS következmény-PL-ELA 

 ’Vagy megcsinálja az ember, amit kell, vagy vállalnia kell a 

következményeket.’ 

 

Összességében tehát azt láttuk, hogy a generikus használatban a magyar ember 

főnévvel alkotott konstrukciónak a finnben megfelelhet személytelen passzív 

szerkezet, zéró szerkezet és jóval ritkábban generikus főneves szerkezet. A 

pragmatikai tesztek szerint a finn generikus főnév mindig többes számú olvasatra utal. 

Ezt alátámasztja, hogy az adatközlők nagy része az eredetileg egyes számú alakokat 

többesként fordította. 

Látható tehát, hogy megszorításokkal ugyan, de minden vizsgált nyelvben 

létezik a magyar ember szónak megfelelő konstrukció generikus olvasatban. 

Epizodikus és specifikus használatot azonban egyik nyelvből sem lehet kimutatni. A 

párhuzamos fordításokban a szerkezet előfordulása csupán néhány példára 

korlátozódik, noha az ember szó előfordulása ennél nagyobb. Az adatokat az alábbi 

táblázatban foglalom össze: 
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 magyar komi-permják udmurt mari finn 

személytelen ember főnév 3 2 2 2 0 

összes ember főnév 23 29 24 26 5 

13. táblázat  
A generikus főnév előfordulása a PM-szövegekben 

 

Az eredmények alapján az látszik, hogy nemcsak a magyarban, hanem a többi rokon 

nyelvben is használható az ‘ember’ jelentésű főnév generikus olvasatban személytelen 

szerkezetként. Ezek azonban nem tekinthetők névmásoknak, legfeljebb egy lehetséges 

grammatikalizációs folyamat köztes állomásának. Azonban mivel a vizsgált nyelvekben 

a Pl3 (a finnben pedig a zéró és a személytelen passzív) szerkezet a generikus olvasaton 

túl epizodikus és specifikus olvasatban is használatos, ezért nem valószínű, hogy a 

konstrukció később lefoglalódna ugyanerre a funkcióra. Ez megerősíti Siewierska 

(2011) azon felvetését, miszerint a man-szerkezetek és a Pl3 konstrukciók kiegészítő 

megoszlást mutatnak. Összegzésképpen a következő táblázatban bemutatom a magyar 

generikus főneveknek az adataimban szereplő rokon nyelvi megfelelőit: 

 
magyar szurguti hanti komi-permják udmurt mari finn 

ember ember ember ember ember ember 

    Sg2 igealak passzív 

     zéró szerkezet 

14. táblázat  
A magyar generikus főnév megfelelői 

 

4.3 A személytelen passzívum kérdése 

Malchukov és Ogawa (2011: 29) az R-imperszonáliák körébe sorolja a lengyelben 

található -no/-to participiumos szerkezetet, melyben az egyetlen megjelenő névszói 

argumentum tárgyi funkciójú, ez a korábban már bemutatott lengyel példában látható: 
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(27) lengyel (Siewierska 1984: 113, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 29)49 

Podano  kawę. 

felszolgál:PTCP.IMPS kávé.ACC 

’Kávét szolgáltak fel.’ 

 

A szerzők említik, hogy hasonló konstrukciók megtalálhatók a finnugor nyelvekben is, 

bár ezen szerkezetek személytelen passzívumként való értelmezése problematikus 

Malchukov és Ogawa (2011: 29). Ebben a fejezetben olyan konstrukciókat mutatok be, 

melyeket a szakirodalomban passzívként, passzív-szerűként vagy személytelen 

passzívként tartanak számon. Először vázlatosan ismertetem az egyes nyelvekre 

vonatkozó terminológiai kérdéseket. Ezután bemutatok négy kritériumot, melyek 

alapján személytelen passzívumként határozok meg egy adott konstrukciót, és 

ezeknek megfelelően ismertetem a magyar és a rokon nyelvek vonatkozó 

konstrukcióit. 

 

4.3.1 Általános kérdések 

Általános vélekedés szerint a magyarban nincs szintetikus passzív konstrukció, mert a 

régiségben még gyakorinak számító -(t)atik/-(t)etik passzív képzős alakokat ma már 

nem használják: 

 

(102) ?A könyv megíratik. 

 

Kenesei és szerzőtársai (1998: 282–283) viszont passzívnak nevezik a határozói 

igenévből és kopulából álló konstrukciót (103), megjegyezve, hogy annak besorolása 

problematikus, a szerkezet használata pedig marginális. 

 

(103) A kutya meg van etetve. 

 

Tóth (2000) részletesen elemzi a fenti mondat egy speciális típusát, melyet ténylegesen 

alanytalannak tart. Ebbe a csoportba a magyarban az igéknek egy nagyon kis csoportja 

tartozik, melyek mind háztartási tevékenységet jelölnek: 

                                                        
49 A glosszákat módosítottam. 
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(104) (A szobában) Ki van porszívózva. 

 

A magyarban a határozói igeneves passzív szerkezet mindig befejezett cselekvést jelöl, 

a folyamatos jelen vagy múlt idejű cselekvés passzív jelentésének kifejezése egyéb 

jelöléssel, például Pl3 imperszonália vagy unakkuzatív igék használatával50 történik. A 

fejezetben elsősorban a magyar konstrukció megfelelőjét vizsgálom, és csak 

érintőlegesen térek ki a nem befejezett szemléletű személytelen passzív szerkezetek 

kérdésére, mivel az ezekkel kapcsolatos eredményeket a Pl3 imperszonáliák kapcsán 

részben már bemutattam. 

A szurguti hantiban – ahogyan a többi obi-ugor nyelvben is – van önálló passzív 

kategória. A nyelvben a passzív igenem jelen és múlt időben, kijelentő módban, 

mindhárom számban (egyes, kettes és többes) és személyben morfológiailag jelölt 

(Csepregi 2011: 26). Kulonen (1989: 258) meghatározása szerint a személytelen 

passzív szerkezetben szemantikailag nincs olyan résztvevő a szituációban, amelynek 

szempontjából az ige által leírt esemény passzívként értelmezhető. A személytelen 

passzív konstrukcióban az ágens lefokozott (demoted), így lexikálisan nem is jelenhet 

meg. A konstrukciónak megfeleltethető aktív mondat tárgya viszont nem lesz a 

személytelen passzív mondat grammatikai alanya, szemben a kanonikus 

passzívummal. Kulonen (1989: 258) a szórenddel és az igei szemantikával próbálja 

igazolni, hogy a hantiban a passzív ige nominatívuszban lévő argumentuma nem alany, 

hanem tárgy. 

A komi nyelvekre vonatkozó szakirodalomban általában nem tételeznek fel 

önálló passzív kategóriát, hanem a passzív jelentés különféle kifejezési módjairól 

beszélnek (Rédei 1978: 78, Cypanov 2005: 195–202). A komi-permjákban a passzív 

jelentéstartalom kifejtésére kétféle jelölő van, a -ś reflexívképző, valamint a predikatív 

funkciójú -öma participium (vö. Bartens 2000: 238–240, Salo 2015: 58). Ez utóbbi a 

komi-permják adataimban a befejezett cselekvést kifejező szerkezetekben -ömaś 

alakban szerepel, tehát a morfémához egy reflexív képző járul (erről bővebben l. Lytkin 

1962). 

                                                        
50 Vö. A házat felépítették. (Pl3 imperszonália) és A ház felépül. (unakkuzatív ige). 
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Az udmurtban a permjákhoz hasonlóan általánosan nem határoznak meg önálló 

passzív kategóriát, hanem a -śk reflexívképzőt, valamint az -emyn predikatív funkciójú 

participium passzív funkciójú használatáról beszélnek (Kondrateva 2009: 82, Bartens 

2000: 238–240). Ezzel szemben Kozmács (2008: 155–165) mindkét, Asztalos (2008) 

pedig az -emyn-t tartalmazó konstrukciók esetében a passzív értelmezés mellett érvel. 

F. Gulyás és Speshilova (2014) véleménye szerint az udmurt nyelvben mindkét 

képzővel alkothatók határozatlan vagy nem referenciális ágenst kifejtő konstrukciók, 

amelyek átmenetet képeznek a hagyományos passzív, valamint más R-imperszonáliák 

(nevezetesen a Pl3 szerkezetek) között. Ezekben az esetekben személytelen passzív 

szerkezetekről beszélnek. 

A mari szakirodalomban, hasonlóan a komi-permják és az udmurt adatokhoz 

általában nem kezelik önálló kategóriaként a passzívumokat. A nyelvben a 

polifunkcionális -alt képző megjelenhet az összes ágenst lefokozó, így a passzív, a 

dekauzatív, a mediális, a reflexív és az imperszonális szerkezettípusban is (Kalinia et 

al. 2006: 446–449). Kalinina és szerzőtársai (2006: 448) szerint a mari személytelen 

szerkezetben az -alt képzős ige mellett a tárgy megőrzi a kanonikus (akkuzatívuszi) 

jelölését és a szerkezetben tilos az ágens megjelenése. Uchaev (1956: 77–78) ezzel 

szemben elfogadja a passzív kategória meglétét, a passzív és a személytelen 

szerkezeteket aszerint határolja el egymástól, hogy az előbbiben a logikai tárgy 

nominatívuszban van, míg az imperszonális szerkezetben megmarad az akkuzatívuszi 

jelölés. Bereczki (2002: 119) a szakirodalomban hagyományosan passzívnak tartott -

mA befejezett melléknévi igenévképzőről megállapítja, hogy annak aktív és folyamatos 

igeszemléletű használata is kimutatható, ezért nem indokolt passzív participiumról 

beszélni. 

A finn nyelv úgynevezett passzív szerkezete az egyik legjobb példája a kategória 

kapcsán meglévő terminológiai problémáknak. Noha a leíró nyelvtanokban (pl. 

Karlsson 1999: 172–181, VISK §1313) a -(t)ta (más megközelítésben ez -tAAn, vö. VISK 

§110) morfémát tartalmazó igealakot passzívnak nevezik, emellett azonban kifejtik, 

hogy a finn passzív nem kanonikus passzívum. Blevins (2003) szerint például a finn 

igealak azért nem tartható passzívnak, mert abban a logikai alanyt nem törlik, hanem 

csak lefokozzák, szemben a kanonikus passzív szerkezetekkel. Véleménye szerint a 

passzivizáció és az imperszonalizáció közötti legfőbb különbség, hogy az előbbi egy 

tranzitivitást csökkentő eljárás, míg az imperszonalizáció során az ige tranzitivitása 
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nem változik, ezért is lehetséges az ige eredeti vonzatkeretének megőrzése (Blevins 

2003: 475–481). Helasvuo és Vilkuna (2008), valamint Manninen és Nelson (2004) 

ezzel szemben amellett érvel, hogy a finn passzív szerkezet teljesíti a kanonikus 

passzívumokra vonatkozó kritériumokat. 

 

4.3.2 A személytelen passzívumok meghatározása 

Malchukov és Ogawa (2011: 36–38) röviden összegezi a személytelen és a személyes 

passzívumok elhatárolásának kérdését. Elfogadják Comrie (1977) megállapítását, 

miszerint a passziváció együtt jár egyrészt az alany – pontosabban a passzív 

szerkezetnek megfeleltethető aktív konstrukcióban szereplő alany – lefokozásával 

(agent demotion) vagy törlésével (deletion), másrészt a tárgy – alanyi funkcióba való – 

kiemelésével (object promotion). Ahogyan azt Comrie (1977) kifejti, az alany törlése 

és lefokozása határozza meg a hagyományos és a személytelen passzívok közötti 

különbséget, utóbbi estében nincs törlés. Eszerint a személytelen passzívum esetében 

passziválás során az ágens lefokozása mindig megtörténik, viszont az aktív szerkezet 

tárgya nem lesz alany, tehát a személytelen passzívumok alanytalanok, az ige egyetlen 

argumentuma pedig megőrzi tárgyi funkcióját. A személytelen passzívumok további 

jellemzője, hogy szemben a kanonikus passzívumokkal, intranzitív igékkel is 

képezhetők, viszont az ilyen szerkezetekben szintaktikailag nem megjelenő, de 

szemantikailag azonosítható ágens mindig élő és emberi jegyekkel rendelkezik 

(Siewierska 2008b). Mindezeket figyelembe véve a kutatásomban négy kritérium 

alapján döntöttem egy-egy konstrukció személytelen passzívumként való értelmezése 

mellett. Azt vizsgáltam, hogy a kritériumokból hány érvényes az adott nyelv 

konstrukcióira. Ha a nyelvben mind a négy feltétel teljesül, akkor a nyelv értelmezésem 

szerint használ személytelen passzívumokat. Ha kevesebb, úgy a nyelvben a 

személytelen passzív szerkezet kimutatható, de marginális, ha pedig egy sem, akkor 

nincs személytelen passzívum az adott nyelvben. A vizsgált kritériumok a következők: 

 

a) a szerkezetben nincs grammatikai alany 

b) az ige egyetlen argumentuma tárgy 

c) passziválás érvényes intranzitív igékre 

d) a szerkezetben tilos az ágens kitétele 
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A korábbi szakirodalmi adatok alapján azt feltételezem, hogy minden vizsgált nyelvben 

található példa legalább egy kritérium teljesülésére, így a személytelen passzív 

szerkezet kimutatható. Úgy vélem, hogy a személytelen passzívumok átmeneti 

kategóriát képeznek a kanonikus passzív és egyéb, nem referenciális imperszonáliák 

(például a Pl3 szerkezetek) között. Ennek megfelelően egy adott nyelvben a 

személytelen passzív kategória megléte nem zárja ki a kanonikus passzív szerkezetek 

jelenlétét. A személytelen passzívumok kanonikus passzív szerkezetként való 

újraértelmezése, és a két típus közti grammatikalizációs mintázatok vizsgálata 

azonban meghaladja jelen értekezés kereteit.  

 

4.3.3 Személytelen passzív szerkezetek a vizsgált nyelvekben 

Alanytalannak tartom Tóth (2000) nyomán a bővítmények nélküli -vA + létigés 

konstrukciókat, melyek nem indukálnak hiányos olvasatot. Ahogy korábban 

említettem, a szerkezettípus szemantikailag az igék egy szűk csoportjában figyelhető 

meg, ezek mind háztartási tevékenységhez kapcsolódnak, így értelemszerűen  mindig 

feltételezhetjük egy élő, emberi ágens meglétét a cselekvés végrehajtójaként. 

 

(105) Tálalva van. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a (105)-ös mondatban és annak rokonnyelvi megfelelőiben 

tranzitív ige szerepel (vö. Tálalják az ebédet.) Szurguti hanti adataim szerint a fenti 

példát általában alanytalan, határozói bővítményű mondattal fejezik ki. Egyetlen példa 

található alanytalan, bővítmény nélküli konstrukcióra: 

 

(106) szurguti hanti 

a ūmt-i. 

 ültet-PASS.PST.3SG 

 ’Tálalva van.’ 

 

Ezt a mondatot azonban anyanyelvi konzulensem hiányosnak, illetve 

agrammatikusnak ítélte, szemben a (106b) példával: 



117 
 

 

b pǝsan owti-nǝ ʌitot pan-i. 

 asztal felszín-LOC étel tesz-PASS.PST.3SG 

 ’Tálalva van.’ 

 

Felmerül a kérdés, hogy milyen mondatrész a (106b) mondatban szereplő ʌitot. 

Kulonen (1989) értelmezésében a kérdéses mondatrész tárgy, mivel a mondatban 

annak tipikus, ige előtti pozícióját foglalja el, nem pedig az alanyra jellemző, 

mondatkezdő helyet. Adataim szerint azonban a szórend nem annyira kötött,51 így ezt 

az értelmezést nem tartom teljesen megalapozottnak.  

A komi-permjákban és az udmurtban a vonatkozó szerezetek szintén 

alanytalanok, a konstrukcióban helyhatározói bővítmény szerepel: 

 

(107) komi-permják 

Pyzan vylö löśöt-öm ńi. 

asztal ALL készít-PTCP.PST már 

’Már tálalva van.’ 

 

 (108) udmurt 

Ǯök  vyle tyr-emyn. 

asztal ALL rak-PTCP.PASS 

’Tálalva van.’ 

 

Érdekes, hogy noha a komi-permjákban az -öma participium szokott predikatív 

funkcióban szerepelni, a példában az általában jelzői funkciójú befejezett melléknévi 

igenév a predikátum.  

A mari adataim kétféle konstrukció meglétét mutatták. A szerkezet mindkét 

esetben alanytalan és határozói bővítményű, de a (109b) mondatban az igének tárgyi 

bővítménye van: 

  

                                                        
51 L. a (118)-as mondatpárra vonatkozó agrammatikus/szokatlan minősítést.  
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(109) mari 

a Üstembake pogə̑-mo. 

 asztal:ILL helyez-PTCP.PASS 

 ’Tálalva van.’ 

 

b Üstembak koćkə̑š-ə̑m pogə̑-mo. 

 asztal:ILL étel-ACC helyez-PTCP.PST 

 ’Tálalva van.’ 

 

A (110a) finn mondatban a bővítmény nominatívuszban van, így a szurguti hantihoz 

hasonlóan felmerül a kérdés, hogy milyen mondatrész ez a bővítmény, alany vagy 

tárgy. Ennek igazolására meg kell vizsgálni a mondat tagadó változatát, a finn tagadó 

mondatban ugyanis a tárgy partitívuszi esetragot kap.  

 

(110) finn 

a Pöytä on kate-ttu. 

 asztal van.3SG terít-PTCP.PASS 

 ’Tálalva van.’ 

 

b Pöytä ei ole kate-ttu. 

 asztal NEG.3SG van:CNG terít-PTCP.PASS 

 ’Nincs tálalva.’ 

 

c Pöytä-ä ei ole kate-ttu. 

 asztal-PAR NEG.3SG van:CNG terít-PTCP.PASS 

 ’Nincs tálalva.’ 

 

A finnben a (110a) példa értelmezhető alanytalanként52 és alanyt tartalmazóként is, 

ezt a (110b)–(110c) példák támasztják alá. A pragmatikai tesztek szerint a két mondat 

                                                        
52 A nem befejezett cselekvést kifejező passzív szerkezetek esetében a konstrukcióban szereplő 
bővítmény egyértelműen tárgy. A főneveknél ezt mutatja annak tagadáskor megjelenő partitívuszi 
esetalakja: Kirja ostetaan. ’Könyvet vásárolnak.’ vs. Kirjaa ei osteta. ’Nem vásárolnak könyvet.’ A 
személyes névmások passzív igealak mellett akkuzatívusz raggal szerepelnek: Hänet löydettiin. 
’Megtalálták őt.’ 
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között szemantikai különbség van, míg a (110b)-ben a leírt állapot kerül a figyelem 

középpontjába, addig a (110c) esetében maga az ige által leírt cselekvés hangsúlyos. 

A (105)-ös magyar mondatnak szerkezetileg pontosan megfelelő, tehát 

bővítmény nélküli alanytalan konstrukció nem fordult elő adataimban, mindazonáltal 

a vizsgált nyelvekben ettől függetlenül kerülik a grammatikai alany kitételét. Ez a 

tendencia sokkal szembetűnőbb, ha határozói bővítményt tartalmazó mondatokat 

vizsgálunk: 

 

(111) A szobában ki van takarítva. 

 

Ebben az esetben minden vizsgált nyelvben alanytalan konstrukció fejezi ki a magyar 

mondat jelentését. A szurguti hantiban feltehetőleg az esemény befejezett jellegét 

hangsúlyozandó használtak az adatközlők predikatív funkciójú határozói igenevet 

passzív ige helyett. Szerkezetileg a (112)-es mondat a magyar példa pontos 

megfelelője, azzal a különbséggel, hogy abban nincs létige. Ez érthető, a hantiban 

ugyanis határozói predikátum mellett sem kell kitenni harmadik személyben a kopulát. 

 

(112) szurguti hanti 

tēm qɔ̄t lōqi-nǝ noq raŋij-min. 

ez ház belső_sarok-LOC fel takarít-CVB 

’Ebben a szobában ki van takarítva.’ 

 

(113) komi permják 

žyr-yn dźimľaś-öma-ś. 

szoba-INE takarít-PTCP.PASS-REFL 

’A szobában ki van takarítva.’ 

 

(114) udmurt 

Komnata-yn uťalt-emyn. 

szoba-INE takarít-PTCP.PASS 

’A szobában ki van takarítva.’ 
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(115) mari 

Tide pölem-ə̑šte erə̑ktə̑-me. 

ez szoba-INE takarít-PTCP.PASS 

’Ebben a szobában ki van takarítva.’ 

 

(116) finn 

Tä-ssä huonee-ssa on siivo-ttu. 

ez-INE szoba-INE van.3SG takarít-PTCP.PASS 

’Ebben a szobában ki van takarítva.’ 

 

A pragmatikai tesztek alapján a fenti mondatok egy élő, akaratlagos, emberi ágens 

meglétét indukálják. Az adatok alapján tehát elmondható, hogy minden vizsgált 

nyelvből kimutathatók alanytalan – és egyben személytelen – passzív konstrukciók, így 

a 4.3.2-ben bemutatott első kritérium az összes vizsgált nyelvre teljesül. 

A passzív konstrukció imperszonális értelmezésének következő kritériuma, 

hogy a szerkezetben szereplő egyetlen argumentum tárgy-e. Erre a kérdésre az előző 

példák alapján részben már választ kaptunk. A magyarban a passzív szerkezet 

bővítménye grammatikai alany, a tárgyként való értelmezés nem elfogadható: 

 

(117) *A levelet fel lett adva a postán. 

 

Mint már többször utaltam rá, a szurguti hantiban a kérdés megválaszolása azért 

problematikus, mert a hanti passzív szerkezet rendszerszerűleg eltérő a többi vizsgált 

nyelvhez képest. Mivel a passzív igenemnek teljes szám–személy ragozási paradigmája 

van, a passzív szerkezetben a szemantikai szerepe szerinti pácienssel egyeztetik a 

passzív igét (vö. Csepregi 2011: 26). A páciensi szerepű mondatrész főnevek és az 

egyébként jelölt tárgyesettel rendelkező névmásoknál is nominatívuszban van 

(Csepregi 2015a, 2015b). Érdemes azonban figyelembe venni a tárgy 

meghatározásában a kétargumentumú passzív szerkezetek szórendjét. 
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(118) szurguti hanti 

a qɔ̄t īki-t-nə noq wär-i. 

 ház férfi-PL-LOC fel csinál-PASS.3SG 

 ’A ház fel lett építve a férfiak által.’ 

 

b ?/*a īki-t-nə qɔ̄t noq wär-i. 

 férfi-PL-LOC ház fel csinál-PASS.3SG 

 ’A ház fel lett építve a férfiak által.’ 

 

A (118a)-ban szereplő szórendet, melyben a passzív szerkezet páciense a grammatikai 

alany szokásos mondatkezdő pozíciójában szerepel, az adatközlők semlegesnek 

tartották. Ezzel szemben a (118b)-ben szereplő szórendi mintát anyanyelvi 

konzultánsom agrammatikusnak vagy szokatlannak minősítette. Mindezek alapján 

feltételezhető, hogy a szurguti hanti passzív szerkezetben, a magyarhoz hasonlóan nem 

tárgy, hanem alany szerepel. 

A komi-permják konstrukcióban szerepelhet grammatikailag jelölt tárgy: 

 

(119) komi-permják 

Menćim ńebög-ös bośt-öma-ś tatiś. 

1SG:ABL könyv-1SG.ACC vesz-PTCP.PASS-REFL innen 

’A könyvem el lett víve innen.’ 

 

Az udmurtban az -emyn alak mellett megengedett a tárgy kitétele: 

 

(120) udmurt 

Myneśtym kńiga-me tatyś nu-emyn. 

1SG:ABL könyv-1SG.ACC innen vesz-PTCP.PASS-REFL 

’A könyvem el lett víve innen.’ 

 

A mariban a tárgy megjelenhet a passzív participiumos igealak mellett: 
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(121) mari 

Mut-ə̑m ojlə̑-mo. 

beszéd-ACC mond-PTCP.PASS 

’A beszéd el lett mondva.’ 

 

A finnben ahogyan azt korábban már bemutattam, a személytelen passzív szerkezet 

főnévi, nominatívusz ragos bővítménye alanyként és tárgyként is értelmezhető. Ezzel 

szemben a névmás mindig tárgy az ilyen szerkezetekben: 

 

(122) finn 

Sinu-t on vali-ttu. 

2SG-ACC van.3SG választ-PTCP.PASS 

’Téged választottak.’ 

 

Összességében tehát a magyar és a szurguti hanti kivételével a fenti konstrukciókban 

megengedett a tárgyi argumentum megjelenése, így ezek a szerkezetek személytelen 

passzívumként értelmezhetők. A személytelen passzívum harmadik kritériuma az, 

hogy a passziválás ne csak tranzitív, hanem intranzitív igékre is érvényes legyen. Ez a 

feltétel a magyar kivételével minden vizsgált nyelvre teljesül, ahogyan azt a 

szakirodalomban eddig is részletesen dokumentálták (vö. Honti 1971, 1984, 

Ponomarova 2010, Alatyrev 1970, Bartens 2000, Holvoet 2001, Blevins 2003, Kaiser 

2015): 

 

(123a) *A szobában táncolva van. 

(123b) *Régen jobban volt élve. 

 

(124) szurguti hanti 

ńēwrem urok-nǝ wojǝm-ʌ-i. 

gyerek óra-LOC elalszik-PRS-PASS.3SG 

’A gyerek elaludt az órán’ 
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(125) komi-permják 

Estön kotraś-öma-ś. 

itt út-PTCP.PASS-REFL 

’Itt (valakik) futottak.’ 

 

(126) udmurt 

Klub-yn ekt-emyn. 

klub-INE táncol-PTCP.PASS 

’A klubban (valakik)  táncoltak.’ 

 

(127) finn 

Täällä on käy-ty. 

itt van.3SG jár-PTCP.PASS 

’Itt (valakik) jártak. 

 

Az adatok azt mutatják, hogy a magyar az egyetlen olyan vizsgált nyelv, amelyben 

intranzitív ige nem passzíválható. A bemutatott példákkal kapcsolatban az adatközlők 

megerősítették, hogy a szerkezet csak élő és emberi résztvevőre utalhat, a (125)-ös és 

a (127)-es példa sem vonatkozhat élő, de nem emberi cselekvőre (tehát nem érthető 

úgy a mondat, hogy állatok futottak vagy jártak az adott helyen). 

A személytelen passzív szerkezetek egy fontos jellemzője, hogy bennük nem 

jelenhet meg (függő esetben lévő) ágens a kanonikus passzívumokkal ellentétben (vö. 

Siewierska 2008b). Siewierska (2008b) nyomán azt teszteltem, hogy az adatközlők 

elfogadhatónak tartják-e az esemény ágensének a megjelenését a konstrukcióban. A 

magyarban az ágens az által névutóval jelölve megjelenhet a passzív szerkezetben. 

Megjegyzendő, hogy ennek a szerkezettípusnak a használatát sokan helytelennek 

minősítik: 

 

(128) A kérelem be lett nyújtva az ügyfél által. 

 

A szurguti hantiban az ágens gyakran megjelenik passzív ige mellett, ilyenkor 

lokatívuszi esetragot vesz fel, ami az ágens kiemelésére szolgál (Honti 1971, Kulonen 
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1989, Filtchenko 2006, Csepregi 2011). A komi-permjákban és az udmurtban is 

megjelenhet az ágens, mely insztrumentáliszi alakban szerepel53: 

 

(129) komi-permják 

Kerku lebt-öma-ś ajka-ez-ön. 

ház épít-PTCP.PASS-REFL férfi-PL-INS 

’A ház fel lett építve a férfiak által.’ 

 

(130) udmurt 

Korka vorgoron-jos-yn pukt-emyn. 

ház férfi-PL-INS épít-PTCP.PASS-REFL 

’A ház fel lett építve a férfiak által.’ 

 

A marira és a finnre vonatkozó korábbi szakirodalomban (Uchaev 1956, Manninen – 

Nelson 2004) felmerült, hogy a passzív szerkezetben kitehető az ágens. Ilyen példák 

azonban nem szerepeltek adatimban, a szakirodalomból vett, ágenst tartalmazó 

konstrukciókat pedig az anyanyelvi konzultánsok agrammatikusnak minősítették. A 

személytelen passzívum kategóriájáról kapott eredményeket az alábbi táblázatban 

foglalom össze: 

 
kritérium magyar szurguti 

hanti 
komi-

permják 
udmurt mari finn 

alanytalan + + + + + + 
tárgyi argumentum – – + + + + 
intranzitív ige – + + + + + 
az ágens kitétele 
agrammatikus 

– – – – + + 

15. táblázat  
A személytelen passzív szerkezet kritériumainak teljesülése 

 

A fejezetben négy kritériumot vizsgáltam, melyek véleményem szerint lényegesek a 

személytelen passzívum kategóriájának meghatározásában. A vizsgálat megerősítette 

azon korábbi szakirodalmi vélekedéseket, amelyek a finnugor nyelvekben 

személytelen passzív kategória meglétét tételezték fel. Ahogy a táblázatban látható, a 

magyarban csak az alanytalanság kritériuma teljesül, és az is csak a háztartási 

                                                        
53 Feltehetőleg orosz mintára.  
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tevékenységgel kapcsolatos igék esetében, így a magyarban a személytelen passzív 

kategória marginális. A többi vizsgált nyelv esetében azonban a kritériumok egyre 

nagyobb számban teljesülnek. Mindezek alapján a finnben és a mariban található 

konstrukciók tekinthetők a személytelen passzívumok prototipikus példáinak. 

 

4.4 Időjárási kifejezések 

A jelen fejezetben tárgyalandó időjárási kifejezések a Malchukov és Ogawa-féle (2011) 

tipológiában az R-imperszonáliák második nagy csoportját alkotják. Az eddig 

bemutatott konstrukciók közös szemantikai jegye az, hogy a Keenan (1976) által 

definiált prototipikus alanyi tulajdonságok közül a határozottság tekintetében 

mutatnak eltérést. Ezzel szemben az időjárási kifejezések nem a határozottság, hanem 

a nem kanonikus alanyi referenciájuk tekintetében térnek el az alanyi prototípustól. 

 

4.4.1 Az időjárási kifejezések meghatározása 

Az időjárásigék és egyéb meteorológiai kifejezések problematikája régóta részét képezi 

a nyelvészeti leírásoknak, a kérdéskört az indoeurópai (von Seefranz-Montag 1995) 

nyelveken túl vizsgálták például óceániai (Moyse-Fauire 2011), különféle afrikai és 

közel-keleti (Mettouchi – Tosco 2011), illetve uráli (Bartens 1995, Salo 2011) 

nyelvekben is, valamint tágabb tipológiai kontextusban (Creissels 2008, Eriksen et al. 

2012, 2015). Az időjárásigék csoportja a világ nyelveiben többféle szempontból is 

rendhagyó kategóriát alkot. A meteorológiai kifejezések szemantikailag 

értelemszerűen zárt csoportot képeznek, mivel a kognitív módon megtapasztalható és 

így nyelvileg feldolgozható természeti jelenségek száma is véges. Mindazonáltal az 

nyelvspecifikus, hogy egy adott nyelv beszélői a környezet mely jelenségeit kódolják 

speciálisan, például milyen természeti tapasztalatot jelölnek időjárásigékkel. Emellett 

az időjárási kifejezések morfoszintaktikai szempontból is rendhagyó módon 

viselkednek más igékhez viszonyítva. Különféle szintaktikai korlátozásoknak lehetnek 

alávetve, például a meteorológiai kifejezésekben szereplő igék csak egy adott 

formában, egyes szám 3. személyben szerepelhetnek (131), vagy kötelezően expletív 

alanyúak (132), vagy egyáltalán nem tartalmaznak finit igét, továbbá nem végezhetők 

rajtuk olyan szintaktikai műveletek, mint a passziválás (133): 
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(131) észt (Salo 2011: 401) 

Külmeta-b. 

hidegszik-3SG 

’Lehűl a levegő.’ 

 

(132) német 

Es regnet. 

EXP esik:3SG 

’Esik.’ 

 

(133) *A szél fújatik. / *A szél fújva van. 

 

 Givón (1984) az időjárási kifejezéseket az alanytalan igék csoportjába sorolja, 

melyekről a következőt állapítja meg: 

 

„Verbs in this class most commonly denote natural or atmospheric phenomena, 

conditions of the world or the weather, whereby the event or state cannot be separated 

from an argument (’subject’) about which the event/state is predicated. In other words, 

the subject and verb/predicate are here one and the same.” (Givón 1984: 89, 

kiemelés tőlem) 

 

„Ezen osztály igéi leggyakrabban természeti vagy atmoszférikus jelenségeket, a világ 

vagy az időjárás körülményeit fejezik ki, ahol az esemény vagy állapot nem választható 

el attól az argumentumtól (az ’alanytól’), melyről az esemény vagy állapot állít valamit. 

Másszóval az alany és az ige/predikátum itt egy és ugyanaz.” 

 

Havas (2007) a szintaktikai alany nélküli időjárásigéket két típusra osztja, a primér 

igetőből álló predikátumok (például a latin pluit ’esik’) és a denominális igeképzős igét 

tartalmazó nem-primér predikátumok (például hajnalodik) csoportjára. Az előbbieket 

olyan ősi reliktumoknak tartja, melyek a tagolatlan mondatszavak korára vezethetők 

vissza: 

 

„A primér típus minden bizonnyal ősi reliktum a mondatszavak stádiumából, amikor 

az egytagú - ipso facto: predikatív - kifejezések elemzetlenül denotáltak folyamatokat; 
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a denominális alakulatok nyilvánvalóan jóval későbbiek, és (legalábbis részben) a 

primer típus analógiájára keletkeztek.” (Havas 2007: 63) 

 

Ezért is szokás ezeket a kifejezéseket avalens vagy zéró valenciájú elemeknek nevezni 

(vö. Salo 2011). Eriksen és szerzőtársai a meteorológiai kifejezéseket azért tartják 

speciálisnak, mert azok olyan szituációt írnak le, melyekből inherensen hiányoznak a 

pontosan meghatározható szemantikai szerepek, mint például az ágens, a páciens vagy 

az experiens (Eriksen et al. 2015: 205). 

 

4.4.2 Az argumentum–predikátum szerinti csoportosítás 

A meteorológiai kifejezések tehát szemantikailag egy viszonylag zárt csoportot 

alkotnak, morfoszintaktikai tulajdonságaik pedig speciálisak. Az utóbbi idők 

nyelvtipológiai kutatásai azt mutatják, hogy a világ nyelveiben viszonylag kisszámú 

kódolási stratégia létezik a természeti tapasztalatok kifejezésére, melyek különböző 

szempontok szerint csoportosíthatók. A 2.2.2 részben már ismertettem Bartens (1995) 

és Salo (2011) vonatkozó munkáit, melyekben az osztályozás alapja a predikátumnak 

és a primér argumentum viszonya. Ezt a felosztást követik Eriksen és szerzőtársai 

(2015), akik az időjárásigék három fő típusát különböztetik meg: 

 

a) predikátum típus 

b) argumentum típus 

c) argumentum–predikátum típus 

 

Az első csoportba olyan meteorológiai kifejezések tartoznak, melyekben az igei 

predikátum hordozza az időjárásra vonatkozó jelentéskomponenst, míg az 

argumentum, ha egyáltalán van ilyen a szerkezetben, egyéb funkció betöltésére szolgál 

(Eriksen et al. 2015). Ilyen a korábban már bemutatott arab példa, ahol az ’esik’ 

jelentésű igei predikátum mellett egy szemantikailag félig kiüresedett lexikális alany 

jelenik meg: 

  



128 
 

 

(25) arab (Givón 2001: 119, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 27)54 

ɨd-dunya tɨ-shti. 

a-világ 3SG.M-esik 

’Esik az eső.’ 

 

Az argumentum típusba tartozó kifejezések az előbbiek ellentettjei, itt ugyanis egy 

névszói elem fejezi ki a környezeti körülményeket, és a mellette megjelenő ige 

tulajdonképpen nélkülözhető (Eriksen et al. 2015). Az ebbe a típusba tartozó igék 

változatosak, lehetnek mozgást jelentők, de olyan példát is találni a világ nyelveiben, 

ahol az ’üt’ jelentésű ige szerepel meteorológiai konstrukcióban: 

 

(134) kabil (Mettouchi – Tosco 2011: 314)55 

te-kkat lehwa. 

SBJ.3FSG-üt.IPFV eső.ANNX 

’Esik.’ 

   

Az harmadik, egyben utolsó osztály tagjai azok a konstrukciók, melyekben a 

predikátum és az argumentum egyaránt hordozza az időjárásra vonatkozó jelentést 

(Eriksen et al. 2015). Jellegzetes képviselői ennek a csoportnak azok a kvázi 

redundánsnak számító kifejezések, melyekben az argumentum és a predikátum 

történetileg azonos tőre vezethető vissza. Ezekre a szakirodalomban rokon szerkezet 

(cognate construction) vagy figura etymologica néven is szoktak hivatkozni (vö. Salo 

2011). 

 

(135) amhara (Mettouchi – Tosco 2011: 311) 

zənab yə-zänbal 

eső IPFV.3M-esik 

’Esik az eső.’ 

 

                                                        
54 A glosszákat módosítottam. 
55 A glosszákat módosítottam. 
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A fejezet további részében a fenti hármas tagolás alapján mutatom be az általam 

vizsgált finnugor nyelvek időjárásigés kifejezéseit. 

 

4.4.2.1 Predikátum típusú időjárási kifejezések 

Ebbe a csoportba olyan konstrukciók tartoznak, melyekben az igei predikátum fejezi ki 

az időjárással kapcsolatos jelentést. Ezen belül a világ nyelveiben 

megkülönböztethetők a lexikai alany nélküli, az expletív alanyú, valamint a kitett 

lexikális alannyal álló típusok (Eriksen et al. 2015). Az utóbbi típust az különbözteti 

meg az argumentum–predikátum tagolású konstrukcióktól, hogy ebben az esetben a 

lexikai alany egy szemantikailag kiüresedett vagy kiüresedő mondatrész, ami 

önmagában nem képes hordozni az időjárási körülményeket kifejező 

jelentésösszetevőt. 

A magyarban az alanytalan időjárásigéket tehát két fő típusra lehet bontani, a 

primér igetőből (136a)–(136b) és a névszói tőből képzett (136c)–(136e) igék 

csoportjára (vö. Havas 2007): 

 

(136a) Virrad. 

(136b) Esik. 

(136c) Alkonyodik. 

(136d) Tavaszodik. 

(136e) Hajnalodik. 

 

A magyar nyelv személytelen szerkezeteiről és expletív alanyairól szóló munkájában 

Tóth (2000) amellett érvel, hogy a magyar nyelvben a havazik, tavaszodik stb. igék 

valójában nem alanytalanok, hanem egy fonológiailag üres, ún. kvázi-argumentumot 

tartalmaznak. Ezzel szemben a szakirodalomban elfogadott általános vélekedés szerint 

a fenti igék ténylegesen alanytalannak tekinthetők (vö. Kenesei et al. 1998: 66–67, 

Havas 2007: 62–63), kutatásomban én is ez utóbbi meghatározást követem. A 

magyarban sem névmási expletív, sem szemantikailag nem az időjárási körülményekre 

vonatkozó lexikális alany nem szerepelhet predikátum típusú meteorológiai 

szerkezetben: 
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(136f) *Az/ő/ég/világ/Isten esik. 

 

Az általam használt kérdőívben 13 avalens ige (esik, havazik, alkonyodik, tavaszodik, 

hajnalodik, sötétedik, esteledik, világosodik, pirkad, virrad, fagy, villámlik, mennydörög) 

szerepelt, emellett pedig 13 további időjárási kifejezést vizsgáltam. A kiegészítő 

kérdőíves és konzultációs vizsgálatok során az igék alannyal való elláthatóságát, más 

esetekben az alanyok elhagyhatóságát teszteltem. Emellett megpróbáltam pontosítani 

az időjárásigék lehetséges alanyainak körét. A magyarban az avalens igék számát Salo 

(2011: 404) nem ítéli nagynak, de az általa megadott példatár korántsem teljes. 

Mindazonáltal például a permi nyelvekhez viszonyítva valóban kisebb a magyar 

avalens időjárásigék száma. 

Az általam vizsgált finnugor nyelvek mindegyikében megtalálhatók tehát a 

szintaktikai alany nélküli, kötelezően Sg3 alakú időjárásigék, de a szurguti hantiban 

ezekből kevesebb van, mint a minta más nyelveiben: 

 

(137) szurguti hanti 

a  jomǝ-ʌ. 

 esik-PRS.3SG 

 ’Esik.’ 

 

b čōwǝ-ʌ. 

 havazik-PRS.3SG 

 ’Havazik.’ 

 

Emellett a szurguti hantira vonatkozó szakirodalomban szerepel még néhány, a 

(137a)–(137b)-ben bemutatott típushoz tartozó avalens ige: 

 

(138) szurguti hanti (Pesikova – Pokačeva 2006: 12–15, idézi Csepregi 2015c) 

a jowint-əɣ. 

 éjjeledik-PST.3SG 

 ’Éjszaka lett.’ 
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b nēwint-əɣ. 

 világosodik-PST.3SG 

 ’Kivilágosodott.’  

 

c ʌoŋtəqs-əɣ. 

 beköszönt _a_nyár-PST.3SG 

 ’Beköszöntött a nyár.’ 

 

Jóval gyakoribb, hogy a a szurguti hanti beszélők a transzlatívusz ragos főnevet és a 

’válik valamivé’ jelentésű jəta igét tartalmazó konstrukciót használják, mely az 

argumentum-típusú időjárási kifejezések csoportjába tartozik: 

 

(139) szurguti hanti 

a (kēmən) pətəɣʌem-ɣə jəɣ. 

 kint sötét-TRA válik.PST.3SG 

 ’(Odakint) alkonyodik.’ 

 

b ʌoŋ-qə jəɣ. 

 nyár-TRA válik.PST.3SG 

 ’Beköszönt a nyár.’ 

 

Salo (2011: 404) az északi hantiban 11 avalens igét mutat ki a vonatkozó szótárak 

segítségével. Bartens (1995: 21) több hanti nyelvjárásból is kimutat pusztán igei 

predikátumból álló meteorológiai kifejezéseket, a példák száma itt is csekély, szurguti 

hanti adakok nem szerepelnek köztük. Saját adataim is azt mutatják, hogy a magyarhoz 

hasonlóan a szurguti hantiban is kisszámú elemet tartalmazó szóosztályt alkotnak az 

avalens időjárásigék, melyeket az alábbi táblázatban foglalok össze: 
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čōwǝʌ, čōɣǝʌ ’havazik’ 

jēɣʌintǝʌ, jēɣʌʌ ’lehűl az idő’ 

jomǝʌ ’esik’ 

jowintəʌ ’éjszaka lesz’ 

?ʌɔ̄ʌaʌ56 ’olvad a hó’ 

ʌoŋitəʌ ’beköszönt a nyár’ 

rimkəɣʌəʌ ’alkonyodik’ 

nēwiʌəʌ ’virrad, hajnalodik’ 

süwsintəʌ ’beköszönt az ősz’ 

tāwintəʌ, täwintəʌ  ’tavaszodik’ 

tüʌɣintəʌ ’beköszönt a tél’ 
16. táblázat  

Szurguti hanti avalens időjárásigék 
 

A táblázatban szereplő igék alkotják tehát a predikátum típusú időjárási kifejezések 

alanytalan alcsoportját. Emellett ebbe a tipológiai osztályba tartoznak – potenciálisan 

– a névmási expletív és a szemantikailag nem az időjárási komponenst hordozó, kitett 

lexikai alannyal álló igék. A finnugor nyelvekre általában nem jellemző a 

szemantikailag kiüresedett, névmási expletívumok használata. A várakozásoknak 

megfelelően megállapítható, hogy a szurguti hanti időjárási kifejezésekben nem 

jelenhet meg alanyi funkcióban mutató névmás, ami az expletív alany kifejezője 

lehetne. Több példát is lehet viszont találni olyan alanyokra, melyek a fent bemutatott 

igék mellett opcionálisan megjelenhetnek.57 Anyanyelvi konzultánsom szerint a 

(140a)–(140b)-ben szereplő igék mellett kitehető az ’ég’ és egyben ’Isten’ jelentésű 

torəm főnév: 

 

(140) szurguti hanti 

a torəm jomǝ-ʌ. 

 ég esik-PRS.3SG 

 ’Esik az eső.’ 

 

                                                        
56 Az igealak lexikai alany nélküli használata csak egyetlen adatközlőnél fordul elő. 
57 Ezekben az esetekben az igék már természetesen nem számítanak nulla valenciásnak. 
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b torəm čōwǝ-ʌ. 

 ég havazik-PRS.3SG 

 ’Havazik.’ 

 

Ahogyan azt látni fogjuk, a vizsgált nyelvek többségében az ’ég’, ’időjárás’ jelentésű 

szavak eredetileg valamilyen természetfeletti erőt vagy istenséget jelöltek, ez a jelentés 

néhány adatközlő szerint ma már teljesen elhalványult, míg mások szerint még 

érezhető.58 Összeségében tehát a fenti példákból látható, hogy a szurguti hantiban az 

alanytalan és a lexikai alannyal álló predikatív időjárási kifejezések ismertek. 

A komi-permjákban a fent bemutatott mindkét típusra lehet példát találni, míg 

névmási expletív alanyok nem jelenhetnek meg az ilyen predikátumok mellett. A 

(141a)–(141c) példák az alanytalan időjárásigéket mutatják be: 

 

(141) komi-permják 

a Pemd-ö. 

 sötétedik-3SG 

 ’Sötétedik’ 

 

b Jugd-ö. 

 hajnalodik-3SG 

 ’Hajnalodik.’ 

 

c Šont-ö. 

 melegszik-3SG 

 ’Melegszik (az idő).’ 

 

Bartens (1995: 17) és Stipa (1962: 578–579) több igét is felsorol, melyek ehhez a 

típushoz tartoznak, Salo (2011: 403) kutatása szerint több, mint 50 avalens igét lehet 

találni a komiban. Ezekben a munkákban azonban komi-permják adatok nem, vagy 

nem elkülönítve szerepelnek. A kifejezetten a komi-permják nyelvről szóló mondattani 

                                                        
58 A kérdéses főneveket ezért minden mondat esetében abban a jelentésben fordítom, ahogyan azt az 
adatközlő meghatározta. A főnevek jelentését érdemes lenne a jövőben jóval több adatközlő bevonásával 
letesztelni. 
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munkájában Kalina és Raspopova (1983: 24–25) a kötelezően Sg3 alakú időjárási 

igéket személytelennek és egyben alanytalannak tartja, azzal a kiegészítéssel, hogy 

metaforikus használatban ezek az igék is felvehetnek grammatikai alanyt. A fenti 

munkák és saját kutatásom alapján sem találtam példát esetleges névmási expletív 

alany meglétére a komi-permjákban, a nem az időjárási körülményekre vonatkozó ’ég’, 

’természet’, átvitt értelemben ’Isten’ jelentésű szavak alanyi használata – ahogyan azt 

a szurguti hanti esetében már bemutattam – a komi-permjákból is ismert: 

 

(142) komi-permják 

a Jen-ys zer-ö. 

 Isten-3SG esik-3SG 

 ’Esik az eső.’ 

 

b Jen-ys busit-ö. 

 Isten-3SG szemerkél-3SG 

 ’Szemerkél az eső.’ 

 

Az udmurt predikatív időjárási kifejezésekkel kapcsolatban Alatyrev (1970: 197–198) 

úgy vélekedik, hogy bár ezek az igék formailag általában alanytalanok, nem tekinthetők 

valójában annak, mivel a beszélők tudatában az ilyen igék mellé alanyok társulnak. Ezt 

azzal igazolja, hogy bizonyos igék (például az ’esik’ jelentésű) mellett megjelenhet 

kitett alany. Ebből is látható, hogy az udmurtban a hantival és a komi-permjákkal 

megegyező módon vannak alanytalan predikatív meteorológiai kifejezések (143a)–

(143c): 

 

(143) udmurt 

a Zor-e. 

 esik-3SG 

 ’Esik.’ 

 

b Gudyrj-a. 

 mennydörög-3SG 

 ’Mennydörög.’ 
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c Ʒ�arekt-e. 

 virrad-3SG 

 ’Virrad.’ 

 

A kutatásomban szereplő eredmények megegyeznek a korábbi szakirodalomban 

(Perevoshchikov 1962: 195–196, Bartens 1995: 14–15, Winkler 2001: 68) 

bemutatottakkal, Salo (2011: 403) a fenti típushoz tartozó igék számát 30-ra becsüli. 

Emellett az udmurtban is lehetséges néhány időjárásige mellett a kuaź ’idő’, inbam ’ég’ 

és az Inmar ’Isten’ szavak alanyként való használata: 

 

(144) udmurt 

a Kuaź zor-e. 

 idő esik-3SG 

 ’Esik az eső.’ 

 

b Inbam gudyrj-a. 

 ég mennydörög-3SG 

 ’Dörög az ég.’ 

 

A mariban a szakirodalomban említik a névmási tőből képzett avalens igéket 

(Timofeeva 1989: 60–63, Bartens 1995: 44, Salo 2011: 402), adataim között is számos 

példa található erre a típusra: 

 

(145) mari 

a Jürešt-eš. 

 szemerkél-3SG 

 ’Szemerkél (az eső).’ 

 

b Rümbalg-a. 

 sötétedik-3SG 

 ’Sötétedik.’ 
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c Volgə̑dem-eš. 

 virrad-3SG 

 ’Virrad.’ 

 

d Kə̑lmə̑kt-a. 

 fagy-3SG 

 ‘Fagy.’ 

 

Uchaev (1956: 68–69) megkülönbözteti a hiányos és a személytelen mondattípusokat, 

míg előbbieknél a beszélők számára nem teljesen érthető a mondat, utóbbiak estében 

az alany hiányát nem a konkrét kontextus határozza meg. Az ilyen mondatok esetében 

ugyanis a beszélők mindig beleértik az ige által leírt esemény vagy állapot jelentésébe 

a szerkezet lehetséges referensét. A predikatív időjárási kifejezések mellett ez a 

”beleértett” alany is megjelenhet, ahogyan azt a (146)-os példa mutatja: 

 

(146) mari (Bartens 1995: 14) 

Jumo kə̑lmə̑kt-a. 

Isten fagy-3SG 

‘Fagy.’ 

 

A finnben az avalens időjárási kifejezések csoportja a magyarhoz viszonyítva jóval 

nagyobb, a tesztelt igéken túl a szakirodalomban számos további példát lehet találni: 

 

(147) finn 

a Sata-a. 

 esik-3SG 

 ’Esik.’ 

 

b Tuule-e. 

 fúj_a_szél-3SG 

 ’Fúj a szél.’ 
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c Pyryttä-ä. (Salo 2011: 401) 

 kavarog_a_hó-3SG  

 ’Kavarog a hó.’  

 

A finn nyelv időjárási kifejezéseivel a korábban már említett szerzőkön kívül többek 

között Vilkuna és Helasvuo (2008) is foglalkozott. Munkájukban a finn nyelv több 

személytelennek59 tartott szerkezetéről – így többek között az időjárásigékről is – 

kimutatták, hogy bár elméletben azok teljesítik a személytelenség több 

morfoszintaktikai kritériumát, például kitett lexikai alany nélküliek, az aktuális 

nyelvhasználatban azonban mégis számos példát lehet arra találni, amikor a nem 

személytelen igékkel megegyező argumentumokkal szerepelnek. A finnben például a 

sataa ’esik az eső’ ige mellett elméletileg nem szerepelhet kitett alany, ennek ellenére 

mind a beszélt nyelvben, mind az írott változatban lehet találni ellenpéldákat: 

 

(148) finn (Helsingin Sanomat 1990, idézi Helasvuo – Vilkuna 2008: 222–223) 

Liikentee-n typpi-päästö-t sata-vat vete-en 

forgalom-GEN nitrogén-kibocsátás-PL esik-3PL víz-ill 

ilma-sta. 

levegő-ELA 

’A forgalom által kibocsátott nitrogén a levegőből a vízbe kerül.’ 

 

A (148)-as példával párhuzamos kifejezések a magyarban is megtalálhatók, itt az 

avalens ige metaforikus használata miatt szerepelhet kitett alany a szerkezetben: 

 

(149) Villámlott/Villámokat szórt a szeme. 

 

Ahogy a magyarban, úgy a finnben sem társul ’ég’, ’időjárás’ vagy ’Isten’ jelentésű alany 

az avalens igékhez. Pontosabban a finnben a ’mennydörgés’ jelentésű ukkonen szó az 

ukko ’mennydörgés, a mennydörgés istene’ képzett alakja (vö. Salo 2011: 417), viszont 

ha a szó alanyi pozícióban megjelenik egy eredetileg avalens ige mellett, akkor már 

                                                        
59 A finn leíró hagyományban régóta vita tárgyát képezi, hogy indokolt-e a személytelen terminus 
használata. Helyette szokták alkalmazni az uniperszolális vagy a negyedik személy kifejezést is. A 
témáról bővebben l. Penttilä (1954) és Tuomikoski (1971) munkáit. 
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’mennydörgés’ jelentésben használják, ami magában hordozza a külső környezetre 

vonatkozó jelentéskomponenst, ezért ezt a példát a harmadik csoportban tárgyalom. 

Összességében tehát az adatok azt mutatják, hogy eltérő számban ugyan, de 

minden vizsgált nyelvben szerepelnek alanytalan időjárásigék. Névmási expletív alany 

meglétére egyetlen nyelvből sem találtam példát,60 de a külső környezetre, időjárásra 

vonatkozó jelentést vagy jelentéskomponenst nem tartalmazó lexikai alany jelenléte a 

magyar kivételével minden vizsgált nyelvből adatolható, a finnben pedig marginálisan, 

erős szemantikai megkötéssel fogadható el a jelenléte. 

 

4.4.2.2 Argumentum típusú időjárási kifejezések 

Ebbe a csoportba olyan konstrukciók tartoznak, melyekben nem igei szófajú szó 

képviseli az időjárásra vonatkozó jelentést, vagy amelyekben szerepel ugyan igei 

predikátum, de az az időjárás milyenségével kapcsolatban nem tesz megállapítást. A 

dinamicitás szempontjából így statikus állapotok és dinamikus események írhatók le 

ezzel a kódolási stratégiával. Az utóbbi esetben csak olyan szerkezeteket sorolok ebbe 

a típusba, ahol a finit ige önmagában csak arra szolgál, hogy statikus jelentésű helyett 

dinamikussá tegye az eseményt. 

A magyarban pusztán névszói predikátumból álló időjárási konstrukció nincs, 

mivel a kopula vagy egy segédige kötelezően megjelenik a szerkezetben: 

 

(150a) Hideg/meleg/sötét/világos van. 

(150b) Hideg/meleg/nyár lett. 

 

A fenti példában Kádár (2006: 16) szerint a kopula egy üres ige, mely nem tud 

argumentumot felvenni, így a tulajdonképpeni jelentést a melléknévi vagy a főnévi 

csoport (NP/AP) hordozza, tehát a mondatban nincs olyan résztvevő, mely az alanyi 

pozíciót betölthetné. 

A szurguti hantiban mind a statikus (151a)–(151c), mind a dinamikus (151d) 

időjárási körülményt kifejező szerkezettípus megtalálható: 

                                                        
60 Tóth (2000) amellett érvel, hogy a fent bemutatott időjárásigéknek van egy nem kitett kvázi-
argumentumuk, amin egy fonológiailag testetlen expletívumot ért. Ezt az értelmezést Kádár (2006) nem 
fogadja el. 
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(151) szurguti hanti 

a jēɣʌi. 

 hideg 

 ’Hideg van.’ 

 

b  jäŋk jom. 

 jég eső 

 ’Jégeső esik.’ (szándékolt jelentés) 

 

c poʌǝŋ jom. 

 szemerkélő eső 

 ’Szemerkél az eső.’ (szándékolt jelentés) 

 

d jēɣʌi jǝ-ʌ. 

 hideg válik-PRS.3SG 

 ’Hideg lesz.’ 

 

A dinamikus esemény leírására a hantiban gyakori stratégia a jəta ‘válik valamivé’ ige 

mellett a névszó transzlatívusz ragos alakjának használata: 

 

(152) szurguti hanti 

a kēmən pətəɣʌem-ɣə jəɣ. 

 kint fekete-TRA válik.PST.3SG 

 ‘Besötétedett.’ 

 

b mäləŋ-kə jǝ-ʌ. 

 meleg-TRA válik-PRS.3SG 

 ’Meleg lesz.’ 

 

Az első típusnál jellemző, hogy a névszói predikátumnak határozói bővítménye van, 

mely specifikálja az esemény helyét. Adataim között arra is találtam példát, hogy 

dinamikus eseményt kódolnak ige nélküli szerkezettel: 
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(153) szurguti hanti 

a kēmǝn ʌɔ̄ńť. 

 kint hó 

 ’Odakint hó.’ 

 ’Havazik.’ (szándékolt jelentés) 

 

b kēmǝn nēwi. 

 kint fehér 

 ’Odakint fehér.’ 

 ’Hajnalodik.’ (szándékolt jelentés) 

 

c qotəʌ kēmən. 

 nappal kint 

 ’Odakint nappal.’ 

 ’Hajnalodik.’ (szándékolt jelentés) 

 

A hantihoz hasonlóan a komi-permjákban is van kopula nélküli névszói predikátum, 

Bartens (1995: 48) több példát is megad, ezek mindegyikében szerepel hely- vagy 

időhatározói bővítmény. Adataimban statikus állapot kifejezésére (154a) kizárólag 

adverbiális bővítményű névszói predikátumok szerepeltek, emellett pedig a ’jönni’ 

jelentésű ige használatával fejezhető ki dinamikus esemény (154b): 

 

(154) komi-permják 

a Ötörön uragan. 

 kint vihar 

 ’Odakint vihar van.’ 

 

b Lokt-ö gožum. 

 jön-3SG nyár 

 ’Nyár lesz.’ 
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Az udmurtban mind bővítmény nélküli (155a), mind határozói bővítményes (155b) 

névszói predikátum is szerepelt az adataimban, emellett pedig szintén a ’jönni’, 

’érkezni’ jelentésű igét használják a dinamikus szerkezettípusban (155c): 

 

(155) udmurt 

a Akšan. 

 szürkület 

 ’Alkonyodik’ (szándékolt jelentés) 

 

b Pedlon śiľtöl. 

 kint vihar 

 ’Odakint vihar van.’ 

 

c Tulys vu-i-z. 

 tavasz érkezik-PST-3SG 

 ’Kitavaszodott.’ 

 

d Keźyt kar-iśk-e. 

 hideg csinál-REFL-3SG 

 ’Hideg lett.’ 

 

A (155d) példa mediopasszív funkciójú reflexív képzőt tartalmaz, mely a 

személytelenség kódolásának egyik tipikus eszköze. Az eredetileg tranzitív ige 

intranzitív használata ebben az esetben feltehetőleg az ágens háttérbe szorításával van 

kapcsolatban: a beszélő sem az esemény előidézőjét, sem annak állapotát nem kívánja 

hangsúlyozni, hanem az esemény éppen folyamatban lévő változását helyezi a figyelem 

középpontjába.  

A mariban – ahogyan azt a korábbi szakirodalomban is többször említik (vö. 

Uchaev 1956: 69, Bartens 1995: 44) – mind a statikus (156a), mind a dinamikus (156b) 

típus megtalálható: 
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(156) mari 

a Keŋež. 

 nyár 

 ’Nyár van.’ 

 

b Šošo tol-eš. 

  nyár jön-3SG 

 ’Nyár lesz.’ 

 

A statikus típus gyakrabban hely- vagy időhatározói bővítménnyel szerepel: 

 

(157) mari 

Urem-ə̑šte jüštö. 

utca-INE hideg 

’Odakint hideg van.’ 

 

A finnben a magyarhoz hasonlóan kötelező a kopula megjelenése névszói predikátum 

mellett (vö. Bartens 1995: 33, VISK §954), a szerkezet pedig gyakran határozói 

bővítményt kap: 

 

(158) finn 

a On kesä. 

 van.3SG nyár 

 ’Nyár van.’ 

 

b Täällä on kylmä. 

 itt van.3SG hideg 

 ’Itt hideg van.’ 

 

c Tule-e syksy. 

 jön-3SG ősz 

 ’Ősz lesz.’ 
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Ahogyan a (158c) mondatból is látható, a finnben is a ’jönni’ jelentésű igét használják a 

dinamikus viszony kifejezésére.  

Összegezve tehát az eredményeket, a finnben és a magyarban csak kopulával61 

szerepelhet névszói predikátum az időjárási kifejezések ezen csoportjában, míg a többi 

nyelvben megengedett a pusztán névszói predikátum is. Ezek közül a nyelvek közül a 

szurguti hantiban az előző részben bemutatott predikátum és a jelen fejezetben 

tárgyalt argumentum típusú szerkezetek egyenlő arányban oszlanak meg az 

eredményekben. Ezzel szemben a komi-permják, az udmurt és a mari esetében az 

argumentum típusú konstrukciók jóval kisebb számban fordultak elő. A vizsgált 

nyelvekben a dinamikus időjárási esemény kifejezésére névszói predikátum mellett a 

’jönni’, ’érkezni’, ’valamivé válni’ jelentésű igét használják. 

 

4.4.2.3 Argumentum–predikátum típusú időjárási kifejezések 

Eriksen és szerzőtársai (2015) tipológiájának utolsó csoportját elsősorban azok a 

szerkezetek alkotják, melyekben az igei predikátum és a névszói alany azonos szótőre 

vezethető vissza (más szóval figura etymologica). A finn kivételével ilyen példák 

nagyon korlátozott számban, de kimutathatók a vizsgált nyelvekben: 

 

(159) Esik az eső. 

 

(160) szurguti hanti 

jom jomǝ-ʌ. 

eső esik-3SG 

’Esik az eső.’ 

 

(161) komi-permják 

?Zer zer-ö. 

eső esik-3sg 

’Esik az eső.’ 

                                                        
61 A finnben mindig megjelenik a kopula főnévi vagy melléknévi predikátum mellett (vö. Hän on väsynyt. 
’Ő fáradt.’), míg a magyarban Sg3-ben kitett melléknévi, főnévi vagy névmási predikátum mellett nem. 
Ez a jelenség alátámasztja Kádár (2006) feltételezését, miszerint a szerkezettípus alanytalan. 
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(162) udmurt 

?Lymy lymy-ja. 

hó havazik-3SG 

’Havazik.’ 

 

(163) mari 

βolgenće βolgalt-eš. 

villám villámlik 

’Villámlik.’ 

 

Adataim azt mutatják, hogy az ilyen típusú szerkezetek száma igen korlátozott, az ’esik’, 

’havazik’, ’villámlik’, esetleg a ’mennydörög’ (vö. Salo 2011: 426–427) jelentésű igékkel 

fordulnak elő, a finnben pedig ismeretlen ez a szerkezettípus.62 Ennél jóval több példát 

lehet találni olyan konstrukciókra, melyben az alany és a predikátum etimológiailag 

nem rokon szavak, de a két tag együttesen fejezi ki az időjárási körülményt. Ezekben 

az esetekben az igének egyéb jelentése is lehet, de az alany nélkül nem vagy csak 

korlátozottan képes kódolni a meteorológiai jelentést: 

 

(164) Hull a hó. 

 

(165) szurguti hanti 

a ʌɔ̄ńť ʌoʌǝ-ʌ. 

 hó olvad-PRS.3SG 

 ’Olvad a hó.’ 

 

b pāj wīɣə-ʌ. 

 zivatar kiabál-PRS.3SG 

 ‘Mennydörög.’ (szándékolt jelentés) 

                                                        
62 Salo (2011: 426) kivételként említ egy finn dalszövegből származó példát (Tuule, tuuli, leppeämmin… 
‘Fújj, szél, szelídebben…’., de itt véleményem szerint a fentiektől eltérő, nem argumentum–predikátum 
tagolású konstrukcióról van szó. A mondatban a szél a megszólított, ezért a felszólító módú igealak jobb 
oldalán helyezkedik el, azzal nem alkot közös szintagmát. Ez pedig eltér a fent bemutatott példák 
szerkezetétől. 
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c pāj wəlipə-ɣ. 

 zivatar villan-PST.3SG 

 ’Villámlik.’ (szándékolt jelentés) 

 

(166) komi-permják 

a Pölt-ö töv. 

 fúj-3SG szél 

 ’Fúj a szél.’ 

 

b Syl-ö lym. 

 olvad-3SG hó 

 ’Olvad a hó.’ 

 

(167) udmurt 

a Jözor uś-e. 

 jégeső esik-3SG 

 ’Jégeső esik.’ 

 

b Töl peľt-e. 

 szél fúj-3SG 

 ’Fúj a szél.’ 

 

(168) mari 

a Jür šə̑ž-a. 

 eső szemerkél-3SG 

 ’Szemerkél az eső.’ 

 

b Lum šul-a. 

 hó olvad-3SG 

 ’Olvad a hó.’ 
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(169) finn 

Lumi sula-a 

hó olvad-3SG 

’Olvad a hó.’ 

 

Összegezve a bemutatott példákat, argumentum–predikátum típusú konstrukciók az 

az összes vizsgált nyelvben megtalálhatók, de ezen belül a figura etymologica 

szerkezetre a finn nyelvben nincs példa. 

 

4.4.2.4 Predikátum nem alanyi argumentummal 

Végezetül néhány olyan szerkezettípust mutatok be, melyeknek a magyarban nincs 

megfelelőjük. A finn nyelvben számos olyan időjárási kifejezés található, melyekben 

partitívuszi argumentum63 szerepel (vö. Helasvuo – Vilkuna 2008, Eriksen et al. 2015): 

 

(170) finn 

a Sata-a lun-ta. 

 esik-3SG hó-par 

 ’Havazik.’ 

 

b Sata-a räntä-ä. 

 esik-3SG havas_eső-PAR 

 ’Havas eső esik.’ 

 

c Sata-a rake-i-ta. 

 esik-3SG jégdarab-PL-PAR 

 ’Jégeső esik.’ 

 

Nem gyakori, de a sataa ’esik’ ige előfordulhat akkuzatívuszi tárggyal is: 

  

                                                        
63 A partitívuszi vonzatot kognitív nyelvészeti keretben (is) tárgyként értelmezik. A konstrukció 
részletes elemzését l. Huumo – Helasvuo (2015). 
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d Sato-i lume-n. (Huumo – Helasvuo 2015: 29) 

 esik-PST.3SG hó-ACC  

 ’Havazott.’ 

 

Az igei predikátumból és tárgyi argumentumból álló szerkezettípus megtalálható a 

finnen kívül az észtben és a számi nyelvekben, valamint feltételezhetőleg a szamojéd 

nyelvekben és marginálisan más rokon nyelvekben is (Salo 2011: 431). Az általam 

gyűjtött adatokban azonban a finn nyelven kívül erre a szerkezettípusra nem találtam 

példát. 

Ezzel szemben a Bartens (1995) által leírt, insztrumentáliszi esetalakú64 

bővítmény saját gyűjtésemben is szerepel: 

 

(171) komi-permják 

Lymsor-ön zer-ö. 

havas_eső-INS esik-3SG 

’Havas eső esik’ 

 

(172) udmurt 

Lymy-jen zor-e. 

hó-INS esik-3SG 

’Havas eső esik.’ 

 

A szakirodalomban nem említik, de az adataim szerint a szurguti hantiban is létezik 

hasonló kódolású (komitatívusz-insztrumentálisz esetragos) konstrukció: 

 

(173) szurguti hanti 

a ʌɔ̄ńť-nat jomǝ-ʌ. 

 hó-COM esik-PRS.3SG 

 ’Havas eső esik.’ 

 

  

                                                        
64 Ez a szerkesztésmód az oroszban is megtalálható (Bartens 1995: 63). 
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b jäŋk pūʌ-ət-nat jomǝ-ʌ. 

 jég darab-PL-COM esik-PRS.3SG 

 ’Jégeső esik.’ 

 

A fejezetben áttekintettem a vizsgált nyelvek időjárási kifejezéseit Eriksen és 

szerzőtársai (2015) argumentum–predikátum tipológiája alapján. A vizsgált nyelvek 

mindegyikében van példa mindhárom főbb típusra, azonban az ezeken belüli altípusok 

eloszlása változatos. Szembetűnő, hogy a mari, az udmurt és a komi-permják mennyire 

hasonlóan kódolja ezeket a szerkezeteket, párhuzamosan használva az argumentum és 

a predikátum típusú szerkesztésmódokat. Hozzájuk képest a magyarra leginkább a 

predikátum, a hantira pedig az argumentum típusú szerkezetek túlsúlya jellemző. A 

finn a tisztán névszói predikátummal álló típus hiánya miatt a magyarhoz áll közelebb, 

ugyanakkor a finnben az időjárási igék egy része tárgyi vonzattal szerepel, ami a 

magyarban teljesen ismeretlen stratégia. Az alábbi táblázatban összegzem az egyes 

típusok előfordulását: 

 
 magyar szurguti 

hanti 

komi-

permják 

udmurt mari finn 

predikátum + + + + + + 

argumentum + (cop)65 + + + + + (cop) 

predikátum–
argumentum  
(fig. etym.) 

+ + + + + – 

predikátum–

argumentum 

+ + + + + + 

predikátum + Part (Acc) – – – – – + 

predikátum +Ins – + + + – – 

17. táblázat  
Az vizsgált nyelvek időjárásigéinek típusai 

 

  

                                                        
65 A cop. rövidítés arra utal, hogy a szerkezetben kopula szerepel. 
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5. A-típusú személytelen szerkezetek 

Az agentivitásra érzékeny konstrukciók az R-imperszonáliákhoz viszonyítva kisebb, de 

nem kevésbé heterogén csoportot alkotnak. Az A-imperszonáliák a Keenan (1976) által 

meghatározott prototipikus alanytól kétféle módon térhetnek el, a bennük szereplő 

alanyi referens lehet élettelen (inanimate) vagy nem akaratlagos (non-volitional). Jelen 

fejezetben olyan példákat mutatok be, melyek a fenti két kritérium valamelyikének 

megfelelnek. 

Az agentivitási jegyekre érzékeny konstrukciók olyan – általában tapasztalást 

kifejező – predikátumokat tartalmaznak, melyekben az alany, vagy ha ilyen nincs a 

szerkezetben, akkor az a résztvevő, mely egy nem személytelen szerkezetben az alanyi 

pozíciót betöltené, nem agentív (Malchukov – Siewierska 2011: 4). Ez a csoportosítás 

megfeleltethető Siewierska (2008a) klasszifikációjának,66 és részben lefedi az ott 

bemutatott, nem kanonikus tulajdonságokkal rendelkező alanyt tartalmazó 

szerkezettípusokat. Az agentivitást gyakran a tranzitivitással összefüggésben 

határozzák meg, ilyen például Givón (1994) definíciója: 

 

„The prototypical transitive clause involves a volitional, controlling, actively-initiating 

agent, who is responsible for the event, thus its salient cause.” (Givón 1994: 7, 

kiemelés tőlem) 

 

„A prototipikus tranzitív mondat magába foglal egy akaratlagos, (az eseményt) 

kontrolláló, aktívan kezdeményező ágenst, aki az eseményért felelős, így annak 

feltűnő okozója.”  

 

Az A-imperszonáliák tehát a 4. fejezetben bemutatott R-imperszonáliáktól eltérően 

mindig referenciálisak, a hallgató számára könnyen hozzáférhető az alanyi referens. A 

konstrukciók speciális szemantikája alapján azonban mégis személytelennek tarthatók 

ezek a példák, ha ez a speciális szemantika formailag is jelölt. 

Ahogyan azt korábban már leírtam, a személytelenség kategóriáját vizsgáló 

kurrens nyelvtipológiai szakirodalomban az ágens terminust tágabb értelemben 

használják, mivel ágensen nemcsak a cselekvés tudatos, akaratlagos és emberi 

                                                        
66 Ennek részletes leírását l. a 2.4.1 részben. 
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végrehajtóját, hanem az ige által leírt esemény vagy állapot közvetlen előidézőjét vagy 

az esemény leginkább érintett résztvevőjét értik (Siewierska 2008a: 116). Ennek 

megfelelően az agentív és nem agentív alanyokat tartalmazó szerkezettípusok 

esetében problematikus annak meghatározása, hogy mi tartozik a személytelen 

kategóriába. Jelen kutatást olyan kódolási stratégiákra korlátoztam, melyek elsődleges 

funkciója a személytelenség kódolása, emellett pedig produktívak és rendszerszerűek 

az adott nyelvben. Ezért (részletesen) nem tárgyalok olyan példákat, melyek 

elsősorban nem a személytelenség kifejezésére foglalódtak le, ilyenek például a 

vizsgált nyelvekben a nem kanonikusan jelölt különféle modális (necesszív és 

permisszív) konstrukciók (174): 

 

(174) A diáknak írnia kell. 

 

Nem tárgyalom a kanonikus unakkuzatív igés (175)67 és a cselekvésneves 

szerkezeteket (176) sem, mivel tipológiai szempontból ezek már kívül esnek a 

kategória határain: 

 

(175) Az ajtó becsukódott. 

(176) A futás hasznos.  

  

A továbbiakban bemutatok néhány nem finnugor nyelvi példát az élettelen és a nem 

akaratlagos cselekvőt jelölő alanyokra, majd ezek alapján ismertetem a vizsgált 

nyelvek (esetleg) idevonható konstrukcióit. 

 

5.1 Élettelen alanyt tartalmazó szerkezetek 

Tipológiai kutatások alapján megállapítható, hogy a legáltalánosabb szemantikai 

tulajdonságok között hierarchia állítható fel jelöltség tekintetében. A Givón (2001: 56) 

által megadott hierarchia a következő: 

                                                        
67 Unakkuzatív igét tartalmazó mondatokat is vizsgáltam a kérdőívekkel, de ezek mindig 
kontrollpéldaként szerepeltek a tesztek során. 
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4. ábra  

A főnevek szemantikai jelöltségi hierarchiája (Givón 2001: 56) 
 

A hierarchia Givón (2001) szerint nem megfordítható, tehát például, ha egy főnév 

hímnemű, akkor az egyben emberi, élő és térben létező, de fordítva az implikáció nem 

biztos, hogy igaz. Givón (2001: 57) az élő–élettelen megkülönböztetést a főnevek 

esetében a konkrétság szemantikai kritériumához köti. Egy adott nyelvben a konkrét 

főnevek – tehát azok, melyek térben és időben egyaránt léteznek (például ház, fa, nő) – 

lehetnek élők, és ezt a tulajdonságukat a nyelv grammatikailag jelölheti. Ha a nyelv 

grammatikailag nem használ élő–élettelen megkülönböztetést, akkor az ilyen főnevek 

alapérték szerint élettelenek (Givón 2001: 56–57). Az élőség szerinti 

megkülönböztetést egy sor nyelv nem jelöli grammatikailag, ennek ellenére a beszélők 

elfogadhatósági ítéletei alapján erre vonatkozó szemantikai megkötés létezik az adott 

nyelvben. Ezt a jelenséget az angol (177a)–(177b) példa illusztrálja, mely a magyarra 

is érvényes: 

 

(177) angol (Givón 2001: 56, glosszák tőlem) 

a He hurt the dog. 

 3SG.M megsebesít.PST ART kutya 

 ’Megsebesítette a kutyát.’ 

 

b *He hurt the rock. 

 3SG.M megsebesít.PST ART szikla 

 *’Megsebesítette a sziklát.’ 
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Más nyelvekben a példában szereplő megkülönböztetés grammatikailag is kódolt, 

jelölheti az igei egyeztetés hiánya, a szórend vagy specifikus esetkiosztás, és ezek a 

jelölések nem pusztán a tárgyra, hanem az alanyra is vonatkoztathatók. Malchukov és 

Ogawa (2011) tipológiájában az élettelen alanyt tartalmazó szerkezetekre elsősorban 

olyan Európán kívüli ergatív nyelvekből szerepelnek példák, melyek az esetjelölés 

segítségével morfológiailag jelölik az élő–élettelen alanyok közötti megkülönböztetést: 

 

(178) tlapanec (Wihmann 2008, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 32)68 

a Ni-ŋgahtȃɂ dʒamà. 

 PERF-esik banán 

 ’A banán leesett.’ 

 

b ∫abù ra ni-ŋgah-á. 

 férfi TOP PERF-elesik-3SG.ABS 

 ’Ami a férfit illeti, ő elesett.’ 

 

Az általam vizsgált finnugor nyelvekben a (178b)-ben szereplő példához hasonló 

grammatikai jelöléssel nem lehet találkozni. Malchukov és Ogawa (2011) a fenti példát 

egyébként is problematikusnak tartja, mivel ergatív nyelvből való, ahol a grammatikai 

alanyt nehezebb értelmezni, mint a nominatív–akkuzatív mondatfelépítési sémát 

mutató (a jelen dolgozatban is vizsgált) nyelvek esetében. Az utóbbiakban is vannak 

azonban példák az élő–élettelen megkülönböztetésre, ahogyan azt a korábban már 

bemutatott orosz mondatpár illusztrálja: 

 

(29) orosz (Malchukov – Ogawa 2011: 33) 

a Sneg zanes dorog-u. 

 hó befed.PST.3SG.M út-ACC 

 ‘A hó befedte az utat.’ 

 

  

                                                        
68 A glosszákat módosítottam. 
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b Dorog-u zanes-lo sneg-om. 

 út-ACC befed-PST.3SG.N hó-INS 

 ‘Az út hóval van befedve’ 

 

A két mondatot összehasonlítva látható, hogy az oroszban az esemény élettelen ágense 

(hagyományos terminológiával ez a tematikus szerep természeti erő) kétféle módon 

jelölhető. A (29a) mondatban a hó az élő alanyoknak megfelelő módon, 

nominatívuszban szerepel és vezérli az igei egyeztetést, míg a második mondatban 

insztrumentáliszi esetet kap, az igét pedig nem egyeztetik vele. Két dolgot érdemes 

figyelembe venni a második mondattal kapcsolatban: a mondatban nincs kitett 

szintaktikai alany, továbbá az ige aktív igenemben szerepel. Ezt a két tényezőt azért 

tartom fontosnak kiemelni, mivel néhány általam vizsgált nyelv esetében a korábbi 

szakirodalomban felmerült a (29b)-ben bemutatott szerkezettípus megléte. 

A magyarban a példában szereplő mondatnak nincs pontos megfelelője. Az 

élettelen ágens határozói igeneves (azaz személytelen passzív) szerkezetben jelölhető 

komitatívusz–insztrumentálisszal vagy névutós szerkezettel, de egyik sem tipikus 

eljárás: 

 

(179a) Az út hóval van borítva. 

(179b) A ház le lett rombolva a vihar által. 

 

Mindkét szerkezettípus eltér a fent ismertetett A-imperszonáliától, mivel szerepel 

benne grammatikai alany, emellett pedig a magyar szerkezet finit igéje számban 

egyeztetődik az alannyal. Ha a mondatban tárgy szerepel, akkor a szerkezet jelentése 

megváltozik: 

 

(179c) Az utat hóval borították. 

 

A (179c) példát viszont csak úgy lehet értelmezni, hogy a hóval alak a cselekvés 

eszköze, nem pedig végrehajtója. A mondat egyértelműen egy humán ágens meglétére 

utal, amely azonban nem szerepel a szerkezetben, mely típusa szerint Pl3 
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imperszonália. Ahogyan azt látni fogjuk, a finnben a magyarral azonos szemantikail 

megkötéseket lehet találni. 

A szurguti hantiban az oroszhoz hasonló szerkezet megállapítása azért is 

problematikus, mert a nyelvben a főnévi tárgy mindig jelöletlen, mondatbeli szerepét 

a szórend, és az igei egyeztetés jelöli (Honti 1984, Kulonen 1989, Csepregi 2011). A 

személyes névmásoknak ezzel szemben van jelölt tárgyesete, ahogyan azt korábban 

már bemutattam: 

 

(1) szurguti hanti (Csepregi 2015b) 

a īki ʌājəm kənč-əʌ. 

 férfi fejsze keres-PRS.3SG 

 ’A férfi a fejszét keresi.’ 

 

b īki ʌüw-at kənč-əʌ. 

 férfi 3SG-ACC keres-PRS.3SG 

 ’A férfi őt keresi.’ 

 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a keleti hanti nyelvváltozatokkal kapcsolatban 

többször felmerült az ergatív mondatszerkezetek kérdése. Honti (1971, 1984) az olyan 

mondatokat tartja ergatívnak, melyekben az ágens lokatívuszi jelölést kap aktív ige 

mellett, mellyel személyben és számban egyeztetik, a mondat tárgya pedig jelöletlen 

főnév (180) vagy akkuzatívuszban szereplő személyes névmás (181). Az ige lehet 

határozatlan vagy tárgyas ragozású is, de a tárgy el is maradhat a mondatból: 

 

(180) pimi hanti (Honti 1984: 94) 

ʌüw-nə qɔr-ət qor-taɣə jəɣ. 

3SG-LOC rén-PL nyúz-INF kezd.PST.3SG 

’Ő nyúzni kezdte a réneket.’ 

 

  



155 
 

 

(181) vaszjugáni hanti (Honti 1982: 135, glosszák tőlem)69 

apā-m-nə jöɣ-ət əntə wewə-l. 

apa-1SG-LOC 3SG-ACC NEG visz-PRS.3SG 

’Apám őt nem viszi magával.’ 

 

Honti (1971) az ergatív szerkezeteket areális kontaktus eredményeként magyarázza, 

mivel azok elsősorban a keleti nyelvváltozatokra jellemzők, ahol a szomszédos 

nyelvekben szintén előfordul ergatív mondatszerkezet. Kulonen (1989) szerint ennek 

a mondattípusnak a fő funkciója a logikai alany kiemelése, a beszédpartner számára 

feltűnőbbé tétele. Filtchenko (2006) a szerkezettípus elnevezését tévesnek tartja, 

szerinte annak funkciója nyomán a jelölt nominatívusz terminus használata pontosabb 

lenne. A szerző a kutatását vahi hanti elicitált adatokon végezte, a morfoszintaktikai 

jellemzés mellett figyelembe vette a szerkezettípus szemantikai és pragmatikai 

tulajdonságait is. Eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy a lokatívusz 

ragos, emberi, élő alany egy nem akaratlagos és kevésbé topikális ágensnek felel meg, 

melyet főként olyan kontextusban használnak, ahol az ágens cselekvő jellegét kevésbé 

akarják hangsúlyozni, például tabuval kapcsolatos szövegkörnyezetben. 

Hangsúlyozandó azonban, hogy a fenti megállapítások elsősorban a legkeletibb (vahi 

és vaszjugáni) nyelvváltozatokra vonatkoznak, nem pedig az általam vizsgált 

szurgutira. 

Szintén a vaszjugáni nyelvváltozatból említ Ruttkay-Miklián (2003: 122–123) 

egy, a jelen szerkezettípus szempontjából lényeges példát, melyben a cselekvés 

végrehajtója egy élettelen, természeti erő, a főnévvel kifejezett tárgy pedig 

nominatívuszban szerepel: 

 

(182) vaszjugáni hanti (Tereshkin 1958:116, idézi Ruttkay-Miklián 2003: 123) 

süŋk-nə meɣ qonkəmtəwə-l. 

nap-LOC föld melegít-PRS.3SG 

’A nap melegíti a földet.’ 

  

                                                        
69 A példa átírását módosítottam.  
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A (182)-ben szereplő mondattípusnak – mely a legközelebb áll az orosz példában 

bemutatott konstrukcióhoz – az általam vizsgált szurguti nyelvben nem találtam 

megfelelőjét. Adatközlőim az élettelen ágenst kizárólag a passzív szerkezetben jelölték 

(ahogy az élő ágenst is), ami arra utal, hogy ezekben a szerkezetekben az élettelen 

ágens az eseményszerkezet értelmezése szempontjából fontos lehet a beszélő számára. 

Megvizsgáltam ugyanazon esemény aktív és passzív szerkezettel történő kódolását, és 

eredményeim szerint mindkét típust passzív szerkezettel fejezik ki a szurguti hantiban. 

Eltérés figyelhető meg azonban a két mondattípus szórendjében: 

 

(183) szurguti hanti 

a wɔ̄t-nǝ qɔ̄t owti īʌə kös-i. 

 szél-LOC ház tető el tör-PASS.PST.3SG 

 ’A szél elvitte a háztetőt.’ (szándékolt jelentés) 

 

b qɔ̄t owti wɔ̄t-nǝ īʌə kös-i. 

 ház tető szél-LOC el tör-PASS.PST 3SG 

 ’A háztető elvitetett a szél által.’ 

 

Szembetűnő, hogy míg a szándékolt jelentése szerint aktív mondatban a lokatívusz 

ragos ágens a szintaktikai alany számára tipikus mondatkezdő pozíciót foglalja el, 

addig a ténylegesen passzív szerkezetben a szemantikailag páciensi mondatrész 

szerepel ebben a pozícióban. Ez alapján azt feltételezem, hogy a szurguti hantiban az 

élettelen ágens jelölése a lokatívuszi esetrag és az inverz szórend együttes 

alkalmazásával lehetséges.70  

A pragmatikai tesztek alapján a (183a)-ban szereplő mondatszerkezet esetén a 

lokatívusz rag az ágens hangsúlyos voltát hivatott jelölni. Összességében tehát a 

szurguti hantiban az élettelen ágens is kaphat passzív igealak mellett ágensjelölőt, 

mellette a főnévi grammatikai alany (mely szemantikai szerepe szerint páciens) az 

orosz példával ellentétben jelöletlen,71 az igét pedig egyeztetik vele. Differenciált 

                                                        
70 A hanti szórend elsősorban a topikalitás kérdésköréhez tartozik (vö. Nikolaeva 1999a, 1999b), ezért 
a fenti kijelentést csak további pragmatikai tesztek elvégzésével lehet igazolni. 
71 A szurguti hanti passzív szerkezetben a páciensi szerepű grammatikai alany névmásoknál sem kap 
akkuzatívuszt, azaz úgy viselkedik, mint a kanonikus passzív szerkezetben (Csepregi 2015b). 
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esetjelölésről azért nem beszélhetünk a szerkezet esetében, mert a Nom–Loc 

esetjelölés közötti választás nem az alany élőségi tulajdonságától függ. 

Az orosz szerkezettípusnak a permi nyelvekben sokkal pontosabb megfelelőit 

lehet találni. Cypanov (2005) és Kalina – Raspopova (1983) is említi, hogy a komi 

nyelvekben az alany helyén megjelenhet egy insztrumentáliszi esetalakú bővítmény, 

ami az esemény nem élő végrehajtója: 

 

(184) komi-permják (Kalina – Raspopova 1983: 24) 

a Va kyröt-i-s bereg. 

 víz elmos-PST-3SG part 

 ’A víz elmosta a partot.’ 

 

b Va-ön kyröt-i-s bereg. 

 víz-INS elmos-PST-3SG part 

 ’A víz elmosta a partot.’ 

 

Ez a szerkezettípus az általam gyűjtött adatok között is előfordult, de a példákban 

leggyakrabban passzív participiumi alakú predikátum, tehát személytelen passzív 

szerkezet szerepelt: 

 

c Kerku jur nöböt-i-s töl-ön. 

 ház tető visz-PST-3SG szél-INS 

 ’A szél elvitte a háztetőt.’ 

 

d Kerku jur nöböt-öma töl-ön. 

 ház tető visz-PTCP.PASS szél-INS 

 ’A háztető széllel vitetett.’ 

’A szél elvitte a háztetőt.’ (szándékolt jelentés) 

 

A (184b) és (184c) szerkezet a differenciált esetjelölés tekintetében csak részben 

egyezik meg az orosz példával, mivel a tárgyi szerepű argumentum jelöletlen. A permi 

nyelvekben általában csak a határozott tárgyat jelölik (vö. Csúcs 1990, Ponomarova 

2010), így feltételezhető, hogy mindkét mondat esetében határozatlanként értelmezik 
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azt a beszélők. A pragmatikai tesztek alapján az insztrumentáliszi jelöléssel szereplő 

argumentum a beszélő számára kevésbé fontos információt hordoz, ezért kap 

specifikus jelölést. Selkov (1967) a személytelen konstrukciók között említ olyan 

példát is, melyben a predikátum egyik argumentuma akkuzatívuszban, a másik pedig 

insztrumentáliszban szerepel, de ez sem tekinthető az orosz konstrukció pontos 

megfelelőjének, mivel a szerkezetben nincs finit ige: 

 

(185) komi-permják (Selkov 1967: 151) 

Šer-ön žugöd-öma ńań-sö. 

jégeső-INS tör-PTCP.PASS gabona-ACC.3SG 

‘A jégeső elverte a gabonát.’ 

 

Az ágens insztrumentálisszal való jelölése valószínűleg orosz hatás eredménye a komi 

nyelvekben (vö. Leinonen 1997, 2010, Salo 2015) és feltehetőleg az udmurtban is. Az 

udmurt adatokban az élettelen, kvázi agentív résztvevőt kifejező mondatrész 

szerepelhet nominatívuszban (186a), valamint insztrumentáliszban (186b): 

 

(186) udmurt 

a Töl korka-leś ľipet-se nu-i-z. 

 szél ház-ABL tető-ACC.3SG visz-PST-3SG 

 ’A szél elvitte a háztetőt.’ 

  

b Töl-en nu-i-z ľipet-ez. 

 szél-INS visz-PST-3SG tető-ACC 

 ’A szél elvitte a tetőt.’ 

 

A következő mondatpár azt mutatja be, hogy az élő és az élettelen alanyok aktív ige 

mellett megkülönböztethetők differenciált esetjelöléssel, de a tárgy jelölésében ez a 

szemantikai különbség nem mindig mutatkozik meg: 

  



159 
 

(187) udmurt 

a Pispu-ez pogyrt-iľľam. 

 fa-ACC kidönt-PST2:3PL 

 ’A fát kidöntötték.’ 

 

b Pispu śiľtöl-en pogr-am. 

 fa viharos_szél-INS dől-PST2:3SG 

 ’A fát kidőlt a viharos széltől.’ 

 ’A fát kidöntötte a vihar.’ (szándékolt jelentés) 

 

A (187b) példa emellett azt is bemutatja, hogy az élettelen alany differenciált 

esetjelölésben megjelenhet unakkuzatív ige mellett is. A pragmatikai tesztek alapján a 

beszélők akkor használják a (186b)-ben szereplő (tehát az orosz példának pontosan 

megfelelő) szerkesztésmódot, ha a cselekvés végrehajtója kevésbé fontos résztvevője 

az eseményszerkezetnek. Mindez megfelel a komi-permjákra (és talán a szurguti 

hantira) kapott adatoknak. Az udmurtról így elmondható, hogy – feltehetőleg orosz 

hatásra – megkülönböztetheti az élő és az élettelen alanyokat aktív, tranzitív ige 

mellett, de a jelölésmód nem általános. A cselekvés speciálisan jelölt végrehajtója 

mellett a tárgy nem kötelezően szerepel akkuzatívuszban, ami azt mutatja, hogy ebben 

a szerkezetben az alany élőségének nincs hatása a mondat tárgyára. Az élőség 

egyébként az udmurt tárgyjelölésben lényeges paraméter: az udmurtban a határozott, 

élő tárgyat mindig jelölik (vö. Csúcs 2003, Tánczos 2015: 41), míg az alanyok esetében 

ez a kritérium kevésbé tűnik lényegesnek. 

A mariban a permi nyelvektől eltérő módon nem lehetséges az élettelen alany 

insztrumentáliszi jelölése, erre vonatkozó adatot a leíró nyelvtanokban (Bereczki 

1990, Alhoniemi 2010) sem találtam. Az élettelen alany az élőkhöz hasonlóan 

nominatívuszban szerepel: 

 

(188) mari 

a Vüd puš-ə̑m naŋgaj-en. 

 víz csónak-ACC visz-PST2.3SG 

 ’A víz elvitte a csónakot.’ 
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b Taul mardež pušeŋgə̑-m sümə̑r-en. 

 vihar szél fa-ACC dönt-PST2.3SG 

 ’A viharos szél kidöntötte a fát.’ 

 

c Mardež pört leβedə̑š-ə̑m naŋgaj-en. 

 szél ház tető-ACC visz-PST2.3SG 

 ’A szél elvitte a háztetőt.’  

 

d Pört leβedə̑š mardež deć šalan-en. 

 ház tető szél ELA szétszóródik-PST2.3SG 

 ’A háztető elvitetett a szél által.’ (szándékolt jelentés) 

 

Adataim szerint a mariban a cselekvés élettelen végrehajtóját az élőkkel megegyező 

módon jelölik, a preferált igealak aktív. Élettelen ágens nem szerepelhet a passzív 

szerkezetben, ezért is használnak aktív igés mondatot a beszélők (188d). Ez a 

tulajdonság megegyezik a finn nyelvre kapott adatokkal.  

A finnben ugyanis a fent bemutatott orosz példa csak egyféleképpen kódolható, 

aktív igével, amely mellett mind az élő, mind az élettelen alany nominatívuszban 

szerepel: 

 

(189) finn 

a Mies kaato-i puu-n. 

 férfi dönt-PST.3SG fa-ACC 

 ’A férfi kidöntötte a fát.’ 

 

b Myrsky kaato-i puu-n. 

 vihar dönt-PST.3SG fa-ACC 

 ’A vihar kidöntötte a fát.’ 

 

A finnben a személytelen passzív igealak mellett az ágens, függetlenül annak élőségi 

jegyétől általában nem jelenhet meg (Helasvuo – Vilkuna 2008: 230, Kaiser 2015: 19), 

noha a szakirodalomban említik, hogy létezik a (189c)-ben szereplő mondattípus 

(Manninen – Nelson 2004: 246), ez azonban nem minden beszélő szerint elfogadható: 
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c Puu kaade-ttiin ?(miehe-n toime-sta.) 

 fa dönt-PASS.PST férfi-GEN intézkedés-ELA 

 ’A fa ki lett döntve ?(a férfi által).’ 

 

d Puu kaade-ttiin (*myrsky-n toime-sta.)/ 

 fa dönt-PASS.PST vihar-ADE intézkedés-ELA 

 (*myrsky-llä.)   

 vihar-ADE   

 ’A fa ki lett döntve (*a vihar által).’ 

 

Az élő–élettelen alanyok megkülönböztetése összességében tehát nem jellemző a 

vizsgált nyelvekben. Önálló morfológiai jelölő erre a funkcióra nem foglalódott le. A 

(29b) orosz példában szereplő – Havas (2007) terminológiájával félakkuzatív – 

szerkezettípusnak az udmurt és részben a komi-permják adatok között található 

megfelelése. A szurguti hantiban a cselekvés élettelen végrehajtója passzív ige mellett 

jelölt, ahogyan élő ágens esetén is, a beszélők aktív igével nem kódolták a mondatokat. 

A mariban és a finnben fordított a helyzet, ott az aktív igealak preferált, emellett az élő 

és az élettelen alany is kanonikusan, nominatívuszban jelölt. Az ilyen típusú mondatok 

nem passziválhatók, mivel a mariban és a finnben általában nem jelenhet meg ágens a 

személytelen passzív szerkezetben. 

 

5.2 Nem akaratlagos alanyt tartalmazó szerkezetek 

Az A-imperszonáliák másik csoportja olyan konstrukciókat tartalmaz, melyek a Keenan 

(1976) által meghatározott prototipikus alanyi tulajdonságok közül az akaratlagosság 

tekintetében térnek el, az ilyen szerkezetek ugyanis nem akaratlagos (non-volitional) 

cselekvőre referáló alanyt tartalmaznak. Egyes nyelvekben az igei morfológiával vagy 

az ige argumentumainak különböző formájával lehet kódolni a cselekvés szándékos és 

nem szándékos végrehajtóját. Kittilä (2005) szerint az ige által leírt esemény 

szerkezetében az ágensnek az eseményben való nem szándékos részvételén van a 

hangsúly, szemben azokkal a konstrukciókkal, ahol az ige és az igei argumentumok 

kódolása alapján szándékos és véletlenszerű olvasat egyaránt elfogadható: 
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(190) német (Kittilä 2005: 382)72 

a ich habe den Teller (absichlicht/unabsichlicht) 

 1SG AUX ART:ACC tányér szándékosan/nem _szándékosan 

 zerbochen. 

 összetör.PTCP.PST 

 ’(Szándékosan/véletlenül) eltörtem a tányért.’ 

 

b mir ist der Teller (*absichlicht/unabsichlicht) 

 1SG.DAT AUX ART tányér szándékosan/nem_szándékosan 

 zerbrochen. 

 összetör.PTCP.PST 

 

A (190b) példa azt mutatja be, hogy a németben a nem szándékos cselekvést egyrészt 

az argumentumkiosztás Nom–Acc > Dat–Nom mintázatúvá válása, másrészt az igei 

tranzitivitás csökkenése (haben helyett sein használata) együttesen kódolja. A nem 

szándékos jelentés kifejezése a világ nyelveiben történhet: 

 

a) véletlenszerűséget kifejező határozószóval 

b) lexikálisan 

c) morfoszintaktikailag (Kittilä 2005) 

 

Az első esetben a határozószó (véletlenül, nem szándékosan, nem direkt) önmagában 

kifejezi az esemény nem szándékos voltát. A lexikálisan kifejezett nem akaratlagos 

események olyan igepárok segítségével fejezhetők ki, melyekben az ige belső 

szemantikája hordozza a szándékosság/szándéktalanság mozzanatát. Ilyen igepár 

például az angolban a put ’tesz, rak’ és a misplace ’rossz helyre tesz’ (Kittilä 2005: 293). 

A nem akaratlagos cselekvés kifejezésére többféle morfoszintaktikai kódolás ismert. A 

szerkezetben szerepelhet tranzitív ige két argumentummal vagy kétargumentumos 

intranzitív ige, mint a (190b) példában. 

                                                        
72 A glosszákat módosítottam. 
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Az általam vizsgált nyelvek közül a magyarban nem szerepel a (190b)-hez 

hasonló mondatszerkezet, itt határozó kódolja a cselekvés nem szándékos voltát: 

 

(191a) Letöröltem a fényképeket a telefonomról. 

(191b) Véletlenül letöröltem a fényképeket a telefonomról. 

 

A fenti kritériumokat tágabban értelmezve azonban idevonható a magyarban a reflexív 

képzős akaródzik ige, mely tartalmaz olyan jelentésárnyalatot, mellyel kifejezhető, 

hogy a cselekvés végrehajtója nem szándékosan cselekszik, a cselekvés 

véletlenszerűségének mozzanatát azonban nem hordozza. Az szerkezet tranzitivitása 

az akar igéhez viszonyítva csökkentett, ebben az értelemben a magyar konstrukció 

megfelel a nem akaratlagos ágenst kódoló konstrukciók mindkét kritériumának. Az igei 

argumentum nem kanonikus esetalakban szerepel (191c), az igei tranzitivitás pedig 

alacsonyabb, mint a reflexív képző nélküli változatban (191d): 

 

(191c) Nekem nem akaródzik megírni ezt a levelet. 

(191d) (Én) nem akarom megírni ezt a levelet. 

 

Míg a (191d) példában szereplő mondatban a kanonikusan jelölt névmási alany 

elhagyható, a (191c) esetében a mondat értelmezése nehézkessé válik.73 Mivel 

azonban nem fejezhető ki a cselekvés véletlenszerű volta, így a szerkezettípust csak 

megszorításokkal tekinthetjük ebbe a csoportba vonhatónak. 

A szurguti hantiban a szándéktalanság kifejezése a magyarhoz hasonló módon, 

elsősorban határozószó segítségével történik: 

 

(192) szurguti hanti  

a paɣ mīʌǝknam qatǝp räp-i. 

 fiú csukott_szemmel csúszik.PST.3SG hegy-ABL 

 ’A fiú véletlenül lecsúszott a dombról.’ 

 

 

                                                        
73 Ebben a tekintetben a szerkezet az episztemikus és deontikus modalitást kódoló, datívuszi alannyal 
álló konstrukciókhoz hasonló (vö. É. Kiss 2002: 212–218). Neki mennie kell. vs. Menni kell. 
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b paɣ nämin qatǝp räp-i. 

 fiú szándékosan csúszik.PST.3SG hegy-ABL 

 ’A fiú szándékosan lecsúszott a dombról.’ 

 

A szurguti hantiban az akarat kifejezésének számos módja van, a leggyakoribb 

stratégia a kāč (’kedv, kívánság’ jelentésű, Sg1-ben: kīčem alakú) főnév + létige 

szerkezet (193a). A létige helyén szerepelhet a tajtaɣə ’birtokolni’ jelentésű tranzitív 

ige (193b). A főnév mindkét típusban állhat folyamatos melléknévi igeneves jelzővel, 

amelynek további tárgyi vagy határozói bővítménye lehet. Újabban használatos a 

ʌaŋqtaɣə ’akarni, kívánni, szeretni’ jelentésű ige főnévi igeneves tárgyi bővítménnyel 

(193c), itt tehát a szerkezetben szereplő ige tranzitív (Csepregi 2012: 40–45): 

 

(193) szurguti hanti (Csepregi 2012: 40–45) 

a mā jɔ̄ntəqsə-tə kīč-em waʌ-ʌ. 

 1sg varr-PTCP.PRS kedv-1SG van-PRS.3SG 

 ’Varrni akarok.’ 

 

b mā qantək köʌ onəʌtə-tə kāč taj-ʌ-əm. 

 1SG hanti nyelv tanul-PTCP.PRS kedv birtokol-PRS-1SG 

 ’Én hantiul akarok tanulni.’ 

 

c mā jaqənam mən-ta ʌaŋq-ʌ-əm. 

 1SG haza megy-INF akar-PRS-1SG 

 ’Én haza akarok menni.’ 

 

Az adataim szerint a szurguti hantiban a nem akaratlagos cselekvést a fenti 

szerkezettípussal fejezik ki, a (193a)–(193b)-hez hasonló mondatszerkezetre több 

példa is szerepel, míg az ’akar’ jelentésű ige nem fordul elő: 

 

(194) szurguti hanti 

a mā īt jēk-tǝ kīč-em ǝntem. 

 1SG most táncol-PTCP.PRS kívánság-1SG NEG.PRD 

 ’Nekem nem akaródzik táncolni most.’ 
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b jiwan-nǝ ťi ajköʌ nipek qanč-čǝ kīč-ǝʌ ǝntem. 

 Iván ez hír papír ír-PTCP.PRS kívánság-3SG NEG.PRD 

 ’Ivánnak nem akaródzott megírnia ezt a levelet.’ 

 

A (194a) példában szereplő szerkezet megfelel a prototipikus akarást kifejező (193a) 

mondatnak, de a (194b) szerkezetben emellett teljesül a nem szándékos alanyok 

kódolásának  kritériuma, nevezetesen az igei argumentumszerkezet megváltozása 

(Nom>Loc). Az utóbbi mondattípusnak azonban mindössze egy előfordulása van az 

adataimban, és a pragmatikai tesztben nem sikerült biztos összefüggést kimutatni a 

lokatívuszi jelölés és a nem akaratlagosság között, ezért a szurguti hantiban még 

további vizsgálatokat igényel a véletlenszerűség jelentésmozzanatának kódolására 

vonatkozó kérdés megválaszolása. 

A permi nyelvekre jellemző a nem szándékos cselekvés igei morfológiával 

történő kifejezése. Az udmurtban a -śk, a komi-permjákban a -ś reflexív képzős 

igealakkal lehet jelölni a cselekvés nem szándékos, véletlenszerű voltát. A képző 

mindkét nyelvben polifunkcionális, a permjákban a reflexív funkción kívül kifejezhet 

többek között automatív,74 passzív, rezultatív, folyamatos és habituális jelentést is 

(Bartens 2000: 285). A -ś képzős alak használata mellett gyakori, hogy határozóval 

fejezik ki a cselekvés nem szándékos jellegét (195a)–(195b): 

 

(195) komi-permják 

a Zonka yskövt-i-s kerösok vyv-śań. 

 fiú csúszik-PST-3SG domb felszín-DEL 

 ’A fiú lecsúszott a dombról.’ 

 

b Zonka natoďiľ yskövt-i-s kerösok vyv-śań. 

 fiú szándékosan csúszik-PST-3SG domb felszín-DEL 

 ’A fiú szándékosan csúszott le a dombon.’ 

 

                                                        
74 Az automatív képző olyan szituációkban jelenik meg, melyekben nincs agentív alany (Kulonen 1989: 
111). Az automatív ige mellett nem jelenhet meg (cselekvő) ágens, az ige tranzitivitása csökkentett, 
például: jukny ’osztani’ → jukśyny ’osztódni’ (Bartens 2000: 285). 
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A komi zürjénben a reflexív képzős igealak spontán vagy akaratlanul végrehajtott 

cselekvést fejezhet ki (Selkov 1967: 153): 

  

(196) komi-zürjén (Selkov 1967: 153) 

a Bura uǯav-ś-ö. 

 jól dolgozik-REFL-3SG 

 ’Jól sikerül dolgozni.’ 

 

Ha az igének van kitett vonzata a szerkezetben, akkor az genitívuszban szerepel, míg 

az ige Sg3 alakban van: 

 

b Menam vek termaś-ś-ö. 

 1SG:GEN folyamatosan siet-REFL-3SG 

 ’Állandóan siettem (akaratlanul).’ 

 

A komi-permjákban szintén ismert a szándéktalan cselekvés genitívusz + reflexív 

képzős, Sg3-ű ige konstrukcióval történő jelölése (197a)–(197b). Viszont gyakoribb, 

hogy a reflexív képző mellett a predikatív funkciójú -öma participium képző is az igéhez 

járul, mely az alapige jelentéséhez a nem szándékoltság többletjelentést adja. A 

predikátum argumentuma itt is genitívuszban van (197c)–(197d): 

 

(197) komi-permják 

a Me yst-i gižöt eľektronnöj poćta pyr. 

 1SG küld-PST.1SG levél elektronikus posta keresztül 

 ’Elküldtem az e-mailt.’ 

 

b Menam (kaźavtög) ysti-śś-i-s eľektronnöj 

 1SG:GEN véletlenül küld-REFL-PST.3SG elektronikus 

 poćta pyr gižöt.  

 posta keresztül levél  

 ’Véletlenül elküldtem az e-mailt.’ 
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c Menam onmöśśi-ś-öma. 

 1SG:GEN elalszik-REFL-PTCP.PASS 

 ’Elaludtam (akaratlanul).’ 

 

d Menam śyv-ś-öma. 

 1SG:GEN énekel-REFL-PTCP.PASS 

 ’Énekeltem (akaratlanul).’ 

 

Az udmurtban a -śk képzőnek számos funkciója van (Alatyrev 1970, Kozmács 2008), 

frekventatív képzőként és jelenidő-jelként egyaránt használatos (Bartens 2000: 286), 

emellett pedig ragozott alakjai a nem akaratlagos cselekvés kifejezésére is 

használhatók (Kozmács 2008: 175–176): 

 

(198) udmurt 

a Pukon-ez pogyrt-i. 

 szék-ACC dönt-PST.1SG 

 ‘Felborítottam a széket.’ 

 

b Pukon-ez pogyrt-i-śkem. 

 szék-ACC dönt-PST-REFL.1SG 

 ‘Véletlenül felborítottam a széket.’ 

 

c Stakan-ez piľ-i. 

 pohár-ACC eltör-PST.1SG 

 ‘Eltörtem a poharat.’ 

 

d Mon stakan-ez piľ-i-śkem. 

 1SG pohár- ACC eltör-PST.1SG 

 ‘Véletlenül eltörtem a poharat.’ 

 

A képző Sg3-ű alakját (-iśke, -iśkiz) passzív és személytelen passzív funkcióban is 

használják (vö. F. Gulyás – Speshilova 2014 és hivatkozásaik): 
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e Perepeć-ez75 śi-iśk-i-z. 

 perepecs-ACC eszik-REFL-PST-3SG 

 ’Megették a perepecst.’ 

 

Az udmurtban tehát a polifunkcionális -śk képző használata a legáltalánosabb kódolási 

stratégia a nem akaratlagos cselekvés kifejezésére, a képzés azonban nem változtatja 

meg az ige elsődleges argumentumának esetalakját. Az akarás kifejezésére egy 

speciális szerkezettípus foglalódott le: ebben az akaró entitás genitívuszban szerepel, 

az akarást a szemantikailag kiüresedett potyny ’kimenni’ ige Sg3 ragozott alakja, 

valamint a tartalomadó ige befejezett melléknévi igenév személyragozott formája 

fejezi ki. A genitívuszi argumentum megjelenése opcionális: 

 

f Mynam ekt-em-e pot-e. 

 1SG:GEN tánc-PTCP.PST-1SG kimegy-3SG 

 ’Táncolni akarok.’ 

  

A mariban az -Alt képző számos funkciója közül az egyik az ágens lefokozása, háttérbe 

szorítása (vö. Kalinina et al. 2006), azonban a cselekvés nem szándékos voltának 

jelölésére tudomásom szerint nem használják. Adataim szerint ezt a funkciót a mariban 

a magyarhoz és a hantihoz hasonló módon, határozóval fejezik ki: 

 

(199) mari 

a Stakan-ə̑m pudə̑rt-en-am. 

 pohár-ACC tör-PST2-1SG 

 ’Eltörtem a poharat.’ 

  

b Stakan-ə̑m šižde pudə̑rt-en-am. 

 pohár-ACC véletlenül tör-PST2-1SG 

 ’Véletlenül eltörtem a poharat.’ 

  

  

                                                        
75 A perepecs egy hagyományos udmurt sütemény. 
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c Elektron serə̑š-ə̑m kolt-en-am. 

 elektromos levél-ACC küld-PST2-1SG 

 ’Elküldtem az e-mailt.’ 

 

d Elektron serə̑š-ə̑m joŋə̑lə̑š kolt-en-am. 

 elektromos levél-ACC hibásan küld-PST2-1SG 

 ’Véletlenül elküldtem az e-mailt.’ 

  

A mariban az akarat kódolására – az udmurthoz hasonlóan – egy speciális konstrukciót 

használnak,  főként alapvető fizikai vagy pszichikai érzékelést kifejező igék mellett: 

ebben a šueš ’ ’kimenni’ ige a passzív participium személyragozott alakjával szerepel, 

mely mellett opcionálisan megjelenhet egy genitívuszban lévő argumentum. A nem 

kontrollálható események kifejezésére adataimban mindig ezt a szerkezetet 

használták: 

 

e Oľga-n  turβə̑nć-mə̑-žö šu-eš. 

 Olga-GEN tüsszent-PTCP.PASS-3SG kimegy-3SG 

 ’Olgának tüsszenthetnéke van.’ 

 

A finn nyelvben is a határozós kódolás a legáltalánosabb, erre a funkcióra a vahingossa 

’véletlenül, nem szándékosan’ bővítményeket lehet használni: 

 

(200) finn 

a Riko-i-n lasi-n.  

 tör-PST-1SG pohár-ACC  

 ’Eltörtem a poharat.’ 

 

b Riko-i-n lasi-n vahingossa.  

 tör-PST-1SG pohár-ACC véletlenül  

 ’Véletlenül eltörtem a poharat.’ 

 

A finnben emellett a nem szándékos cselekvés kifejezésére használatos egy további 

szerkezettípus (vö. Kittilä 2005: 390–391): 
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c Minä tul-i-n rikko-nee-ksi lasi-n. 

 1SG jön-PST-1SG tör-PTCP.PST-TRA pohár-ACC 

 ’Véletlenül eltörtem a poharat.’ 

 

A szerkezet alanya a szándékos cselekvőnek megfelelő módon, tehát nominatívuszban 

szerepel, a szándéktalanság jelentésmozzanatát a tulla ’jönni, válni’ ige és az aktív 

befejezett melléknévi igenév transzlatívusz ragos alakja fejezi ki. Ez a képzés 

produktívnak tekinthető, a szerkezet – minimális szemantikai megkötésekkel – 

tetszőleges intranzitív és tranzitív igével is használható (vö. Kittilä 2005). Emellett a 

finnben a nem akaratlagos cselekvőt néhány ige mellett ablatívuszi alakban is lehet 

jelölni. Ezekben a szerkezetekben a nem kanonikusan kódolt argumentum és az ige 

együttesen fejezi ki a cselekvés nem szándékos jellegét (Kittilä 2005, VISK §1255): 

 

d Häne-ltä puto-si lasi. 

 3SG-ABL esik-PST.3SG pohár 

 ‘Véletlenül elejtette a poharat.’ 

 

A konstrukció igei tranzitivitása csökkentett, mivel intranzitív ige szerepel a 

szerkezetben (vö. pudota ’esik’ vs. pudottaa ’ejt’), emellett a cselekvés végrehajtója, 

nem a kanonikus nominatívuszi, hanem ablatívuszi esetben szerepel. Az akarat 

kifejezésére a hagyományos, tranzitív igéből és kanonikus jelölésű alanyból álló 

konstrukció mellett használják az alábbi szerkezettípust, melyben a nem akaratlagos 

cselekvés alanya genitívuszi esetű: 

 

(201) finn 

Poja-n teke-e mieli laula-a. 

fiú-GEN  csinál-3SG kedv énekel-INF 

’A fiúnak énekelni van kedve.’ 
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A nem akaratlagos cselekvés alanyának kódolásával kapcsolatban tehát azt láttuk, hogy 

az összes nyelv esetében gyakori a határozói bővítménnyel történő kódolás. Az igei 

morfológia a magyarban, a hantiban és a mariban marginálisan, az udmurtban és a 

komi-permjákban produktívan alkalmas a nem szándékos cselekvés kifejezésére. Az 

igei morfológiával történő jelölés változatos, a magyarban, a komi-permjákban és az 

udmurtban reflexív képzős igealakkal történik, míg a hantiban, marginálisan az 

udmurtban, valamint a finnben összetett igei konstrukciók is megtalálhatók. 

 

5.3 Egyéb nem akaratlagos cselekvőt tartalmazó szerkezetek 

Ebben a fejezetben a nem agentív alany kódolásának további jellegzetes típusait 

mutatom be, olyan szerkezeteket, melyek fizikai vagy pszichikai érzést, érzékelést vagy 

állapotot fejeznek ki és nem kanonikus alanyuk van. Ezeket a konstrukciókat 

Malchukov és Ogawa (2011) nem tárgyalja, noha a szerkezetek tág értelemben vett 

ágense ezeben az esetekben is nem akaratlagos cselekvőt jelöl. A finnugor nyelvekre 

vonatkozó szakirodalomban ezek az konstrukciók a személytelen kategória egyik 

legtipikusabb képviselői (Stipa 1962, Havas 2007, Siewierska 2008a), ezért 

bemutatásukat mindenképpen indokoltnak tartom. A következő fejezetekben 

ismertetett szerkezettípusokat Onishi (2001) nem kanonikus alanyokról és tárgyakról 

szóló munkája alapján vizsgáltam. Ebben a szerző megállapítja, hogy a világ nyelveiben 

a nem kanonikusan jelölt alanyok a predikátumok öt fő szemantikai csoportjánál 

mutathatók ki (Onishi 2001: 25). A kutatásban Onishi (2001) tipológiájának első 

csoportját vizsgáltam meg, melyekbe a fizikai tapasztalást és az alapérzelmeket 

kifejező konstrukciók tartoznak. A vizsgálatban 30 ige szerepelt, melyeket névszói és 

névmási bővítményekkel is vizsgáltam. A vizsgált konstrukciók közül azokat tekintem 

személytelennek, melyekben nincs grammatikai alany, vagy ha van, akkor az speciális 

esetjelölésű. Az előbbi típust az általam kvázi kauzatívnak nevezett szerkezetek 

képviselik, míg az utóbbiakhoz egyes, a magyarban datívuszi bővítményű konstrukciók 

tartoznak. 

 

5.3.1 Kvázi kauzatív szerkezetek 

Az itt bemutatandó konstrukció egy kötelezően Sg3 alakú, kauzatív képzős igealakból 

és egy akkuzatívuszi (a finnben partitívuszi) vonzatból áll. Az egyes nyelvekre 



172 
 

vonatkozó szakirodalomban (Lytkin 1962: 247, Alatyrev 1970: 199,  Uchaev 1956: 77, 

Helasvuo – Vilkuna 2008: 224–225) a mondattípus az alanytalan személytelen 

szerkezetek tipikus példájaként szerepel. Ebben az értelemben így nem beszélhetünk 

a grammatikai alany tulajdonságairól, viszont a szerkezetben szereplő egyetlen 

argumentum egyértelműen nem rendelkezik a tipikus ágensek jellemző szemantikai 

jegyeivel, ugyanis nem akaratlagos cselekvő, hanem az ige által leírt állapot vagy 

cselekvés elszenvedője (páciense) vagy átélője (experiense). 

A szerkezettípus a magyarból és a szurguti hantiból nem mutatható ki, a 

mariban és a permi nyelvekben korlátozott a használata, a finnben viszont produktív 

(részletes elemzését l. Siiroinen 2001, Pörn 2008). A komi-permjákban az -öt morféma 

egyaránt lehet tranzitív és kauzatív képző, mely a vizsgált szerkezettípus példáiban ez 

utóbbi funkcióban szerepel. Az argumentum akkuzatívuszban áll mind főnevek, mind 

névmások esetében (Lytkin 1962: 247, Cypanov 2005: 77): 

 

(202) komi-permják 

a Men-ö kyn-t-ö. 

 1SG-ACC fagy-CAUS-3SG 

 ‘Fázom.’ 

 

b Zonka-ös kyz-öt-ö. 

 fiú-ACC köhög-CAUS-3SG 

 ‘A fiú köhög.’ 

 

Az ilyen típusú személytelen szerkezetek igéi a komi-permjákban és a komi-zürjénben 

(Stipa 1962: 585–588) egyaránt képezhetők névszói tőből és intranzitív igéből. A 

permjákban az idevonható igék száma viszonylag csekély, az adataimban a következő 

példák szerepeltek: juötö ‘szomjas’, ösötö ‘rosszul van’, uźötö ‘álmos’, ńesjötö ‘tüsszent’, 

viśötö ‘fáj (valamije)’, ludötö ’viszket’. Emellett továbbá a szerkezet képzésmódja 

produktívnak tűnik a ’valakinek kedve van valamit csinálni’ jelentés kifejezésére: 

 

c Nyvka-ös śyl-öt-ö. 

 lány-ACC énekel-CAUS-3SG 

 ’A lánynak énekelni van kedve.’ 
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Az udmurtban jóval korlátozottabb a szerkezettípus használata, adataimban 

mindössze egy ige szerepelt, mellyel képezhető a szerkezettípus: 

 

(203) udmurt 

a Mon-e beryk-t-e.  

 1SG-ACC fordul-CAUS-3SG 

 ‘Hányingerem van.’ 

 

b Ataj-ez beryk-t-e. 

 apa-ACC  fordít-CAUS-PRS.3SG  

 ’Az apának hányingere van.’ 

 

A mariban is hasonlóan kevés példa található a szerkezettípusra: 

 

(204) mari 

a Tudə̑-m vakǝ̑-kt-a. 

 3SG-ACC hány-CAUS-PRS.3SG 

 ’Neki hányingere van.’ 

 

b Aća-m vakǝ̑-kt-a. 

 apa-ACC  hány-CAUS-PRS.3SG  

 ’Az apának hányingere van.’ 

 

c Tudə̑-m püž-altar-a. 

 3SG-ACC izzaszt-3SG 

 ’Ő izzad.’ 

 

d Rβez-ə̑m püžaltar-a. 

 fiú-ACC izzaszt-3SG 

 ’A fiú izzad.’ 
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A finnben a szerkezet jóval általánosabb, mint a többi vizsgált nyelvben. Lényeges 

különbség, hogy míg a korábban bemutatott példákban a legelemibb állapotot vagy 

nem akaratlagos cselekvéseket jelölő igék szerepelnek, addig a finnben ezeken túl 

absztraktabb jelentésű igék is használatosak (205a)–(205c): 

 

(205) finn 

a Hän-tä jano-tta-a. 

 3SG-PAR szomjúság-CAUS-3SG 

 ‘Ő szomjas.’ 

 

b Minu-a une-tta-a. 

 1SG-PAR álom-CAUS-3SG 

 ‘Én álmos vagyok.’ 

 

c Kyllikki-ä harmi-tta-a. 

 Kyllikki-PAR bosszúság-CAUS-3SG 

 ‘Kyllikkit bosszantja valami.’ 

 

A finnben a képzés alapja általában főnév, de igei alaptagok is előfordulnak a 

szerkezetben. Ilyenkor ezek az ún. érzelmi műveltető (tunnekausatiivi) igéknek 

általában van egy intranzitív, unakkuzatív párja:  

 

d Minu-a aivastu-tta-a. 

 1SG-PAR tüsszent-CAUS-3SG 

 ‘Tüsszentésre ingerel valami’ 

 

e Minä aivasta-n. 

 1SG tüsszent-1SG 

 ‘Tüsszentek.’ 

 

A szerkezeteknek azon része produktív a mai finnben, amelyeket ‘valakinek kedve van 

valamihez’ jelentésben lehet használni (VISK §316): 
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f Minu-a kahvi-tta-a. 

 1SG-PAR kávé-CAUS-PAR 

 ‘Kávézhatnékom van.’ 

 

Összegezve tehát a fenti szerkezettípus abban az értelemben számít személytelennek, 

hogy az ige elsődleges argumentuma az esemény elszenvedője vagy megtapasztalója, 

így az szerkezetben megjelenő emberi résztvevő az 5.2 részben bemutatottakhoz 

hasonlóan nem akaratlagos. A konstrukció a finnben produktívan használt, mind 

főnevekből, mind igékből képezhető. A komi-permjákban az idevonható példák száma 

jóval korlátozottabb, míg az adataimban a marira csak néhány, az udmurtra pedig 

egyetlen ige szerepelt. A példák mindkét nyelv esetében elemi, fizikai tapasztalatot 

fejeznek ki. A komi-permjákban és a finnben ezeken a szemantikai tartalmakon túl a 

szerkezeteket ‘valakinek van kedve valamit csinálni’ jelentésben is használják. 

 

5.3.2 Érzékelést kifejező szerkezetek datívuszi bővítménnyel 

Ebben a fejezetben egy, a finnugrisztikai (Stipa 1962, Havas 2007) és a tipológiai 

szakirodalomban (Onishi 2001, Siewierska 2008a) is alaposan dokumentált 

szerkezettípust ismertetek. A konstrukció szemantikailag az előző részben tárgyalt 

kvázi kauzatív szerkezetekhez hasonló, az idevonható példákban a predikátum fizikai 

vagy pszichikai érzést, érzékelést, állapotot vagy állapotváltozást fejez ki. A predikátum 

elsődleges argumentuma szemantikai szerepe szerint páciens vagy experiens, így nem 

akaratlagos cselekvő. A kvázi kauzatívok és a jelen szerkezettípus közti különbség 

morfoszintaktikai. Míg az előbbi konstrukcióban mindig egy speciálisan jelölt 

(kauzatív) és kötelezően Sg3 alakú ige a mondat predikátuma, addig jelen 

szerkezettípusban névszói és igei állítmányok egyaránt szerepelnek.  

A magyarban a datívuszi argumentumú A-imperszonáliáknak több típusa van. 

A csak névszói predikátumot tartalmazó konstrukció (l. az oroszországi finnugor 

nyelvek példáit) megléte kérdéses, ugyanis a két idevonható példa közül a (206a) 

frazeologizmus, míg a (206b) hiányos mondatként is értelmezhető, ez esetben viszont 

már a második típushoz tartozik.76 Az is problematikus, hogy a mondatok 

értelmezhetők-e pszichikai állapot kifejezéseiként: 

                                                        
76 Vö. (Neked) véged van.  
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(206a) Nekem nyolc. 

(206b) Neked véged. 

 

A magyarban a nem kanonikus, datívuszi alanyú és összetett névszói-igei állítmányt 

tartalmazó szerkezetek ritkák: 

 

(206c) Berninek melege van. 

(206d) Nekünk elegünk van. 

 

A fenti konstrukciók személytelenként való értelmezését támogatja az a tény, hogy a 

szerkezetben az predikátum igei részét nem egyeztetik az alannyal (vö. Havas 2007: 

62). Az egyeztetés hiánya mind személyben, mind számban megmutatkozik: 

 

(206e) A gyerekeknek melegük van. 

 

A datívuszi argumentum elhagyható a konstrukcióból, mivel az összetett predikátum 

névszói tagja személyjelezett. Ezzel szemben a fáj, zsibbad, viszket unakkuzatív igék két 

argumentumot tartalmazó szerkezetiben az igét egyeztetik az alannyal: 

 

(206f) Nekem fáj a lábam. 

(206g) Nekem fájnak a lábaim. 

  

A szurguti hantiban a fizikai tapasztalást általában névszói predikátummal fejezik ki: 

 

(207) szurguti hanti 

a ʌüwati jēɣʌi. 

 3SG.DAT hideg 

 ’Ő fázik.’  

 

b paɣ-a jēɣʌi. 

 fiú-LAT hideg 

 ’A fiú fázik.’ 
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A példákból látható, hogy a hanti differenciált esetjelölést használ, a főnevek mellett 

latívuszt, míg névmásoknál datívuszt, ez azonban nincs összefüggésben a szerkezet 

személytelen voltával. Az adataimban szereplő másik szerkezettípusban az 

argumentum akkuzatívuszban (főneveknél nominatívuszban) szerepel. A példát nem 

lehet a kvázi kauzatívok osztályába sorolni, mivel az igei predikátum nem kauzatív és 

transzlatívuszi bővítménye van: 

 

c ʌüw-at ātəm-ɣə qōʌ-ʌ. 

 3SG-ACC rossz-TRA hall-PRS.3SG 

 ’Ő rosszul van.’ 

 

Ugyanez a jelentés adatközlőim szerint névszói predikátummal is kifejezhető, ilyenkor 

az argumentum latívuszi esetragot kap (névmásoknál és főneveknél egyaránt): 

 

d ʌüwati-ja ātəm. 

 3SG-LAT rossz 

 ’Ő rosszul van.’ 

 

e paɣ-a ātəm. 

 fiú-LAT rossz 

 ’A fiú rosszul van.’ 

 

A szurguti hantiban tehát a predikátum által leírt fizikai, pszichikai állapotot vagy 

annak változását megtapasztaló argumentum nem kanonikus jelölése történhet 

datívuszi, akkuzatívuszi és latívuszi esetraggal, az argumentumok elhagyása nem 

lehetséges sem névszói, sem igei predikátum mellett. A komi-permjákban is 

szerepelnek névszói predikátumok az A-imperszonáliák jelen típusában: 

 

(208) komi-permják 

a Zonka-lö žar. 

 fiú-DAT meleg 

 ’A fiúnak melege van.’ 
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A datívuszi esetalak mellett genitívusz is előfordul, a (208a) és (208b) példában 

szereplő szerkezetek nem kanonikus esetei egyébként megegyeznek a megfelelő orosz 

konstrukciókéval:77 

 

b Sy-lön nasmoka. 

 3SG-GEN nátha 

 ’Ő náthás.’ 

 

Míg a komi-permjákban a vizsgált fizikai érzékelést kifejező predikátumok több, mint 

fele névszói, az udmurtban ez a szerkezettípus jóval ritkábban fordul elő, adataimban 

csak két ilyen példa szerepelt: 

 

(209) udmurt 

a Nylaš-ly urod. 

 lány-DAT rossz 

 ’A lány rosszul érzi magát.’ 

 

b Mynym mözmyt. 

 1SG:DAT unalmas 

 ’Unatkozom.’ 

 

Más predikátumok esetén az udmurtban vagy az 5.2 fejezetben ismertetett akarást 

kifejező konstrukció, vagy kanonikus alany található: 

 

c Pići pi-len śij-em-ez pot-e. 

 kicsi fiú-GEN eszik-PTCP.PST-3SG kimegy-3SG 

 ’A kisfiú éhes.’ (szándékolt jelentés) 

 

A mariban az udmurthoz hasonló adatokat lehet találni. A névszói predikátumok 

használata a komi-permjákhoz és a szurguti hantihoz viszonyítva ritkább: 

                                                        
77 Vö. Mńe xolodno. U meńa nasmork. 
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(210) mari 

a Mə̑lam jüštö. 

 1SG:DAT hideg 

 ’Fázom.’  

 

b Tudlan šokšo. 

 3SG:DAT meleg 

 ’Neki melege van.’ 

 

c Rβez-ə̑lan naćar. 

 fiú-DAT rossz 

 ’A fiú rosszul van.’ 

 

A datívuszos konstrukció mellett az udmurthoz hasonló, akarást kifejező, összetett igés 

szerkezettel is kifejezhető fizikai állapot. Ebben az esetben az ige argumentuma 

genitívusz ragos: 

 

d Rβez-ə̑n jü-mə̑-žö šu-eš. 

 fiú-GEN iszik-PTCP.PST-3SG kimegy-3SG 

 ’A fiú szomjas.’ 

 

Az akarást kifejező szerkezetből a személyes névmási bővítmény elhagyható, a névszói 

predikátum mellett megjelenő datívuszi vonzat viszont nem. A finn nyelvben nincs 

datívuszi esetrag (VISK §81), a fizikai állapotot vagy állapotváltozást a magyarhoz 

hasonlóan összetett névszói-igei predikátummal, valamint adesszívusz ragos 

argumentummal fejezik ki: 

 

(211) finn 

a Häne-llä on kylmä. 

 1SG-ADE van.3SG hideg 

 ’Ő fázik.’ 
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b Poja-lla on nälkä. 

 fiú-ADE van.3SG éhség 

 ’A fiú éhes.’ 

 

Ez a szerkesztésmód általános a vizsgált igék esetében, az adataimban emellett még 

kvázi kauzatív konstrukciók és marginálisan kanonikus alanyú szerkezetek 

szerepeltek. A predikátumok egy részénél az adesszívuszi esetjelölés váltakozik a 

genitívusszal, de az előbbi tekinthető a tipikus jelölésmódnak. 

 

c Minu-n on jano. 

  1SG-GEN van.3SG szomjúság 

 ’Szomjas vagyok.’ 

 

Összegezve tehát a bemutatott eredményeket, az oroszországi finnugor nyelvek 

esetében a jelen fejezetben tárgyalt A-imperszonáliák tipikus predikátuma névszói. Az 

udmurtban és a mariban emellett az akarást kifejező összetett igealakot is használják, 

a szurguti hantiban pedig – egy kivételtől eltekintve – a vizsgálatban szereplő igei 

predikátumok kanonikus alanyúak. A konstrukciókban az elsődleges argumentum 

esetalakja a permi nyelvekben és a mariban általában a magyarral megegyező datívusz, 

míg a finnben az adesszívusz és ritkábban a genitívusz. A szurguti hantiban a nem 

kanonikus alany kódolása akkuzatívusszal, datívusszal és latívusszal is történhet. 

Az ötödik fejezetben bemutatott nem akaratlagos alany kifejezésének módjait 

összegzésképpen az alábbi táblázatban ismertetem: 

 
az esemény típusa magyar szurguti 

hanti 

komi-

permják 

udmurt mari finn 

véletlenszerű – – Gen+refl. reflexív – Abl 

akarat Dat spec. szerk. Gen+spec. 

szerk 

Gen+spec. 

szerk 

Gen+spec. 

szerk 

Gen 

kvázi kauzatív – – Acc Acc Acc Par 

fizikai tapasztalás Dat Akk/Dat/Lat Dat/Gen Dat Dat Ade/Gen 

18. táblázat  
A nem akaratlagos alanyok grammatikai jelölése  
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6. T-típusú személytelen szerkezetek 

Malchukov és Ogawa (2011) osztályozási rendszerében a T-imperszonáliák – azaz a 

topikalitási jegyekre érzékeny alanyú konstrukciók – számítanak a tipológia 

legproblematikusabb részének. A csoportba tartozó szerkezetek alanya nem topikális, 

ami jelentheti azt, hogy általános vagy határozatlan, ilyenkor pedig el is hagyható a 

szerkezetekből. Ez alapján a T-imperszonáliák átfedést mutatnak az R-

imperszonáliákkal, melyek több típusában nincs lexikai alany. Egy másik lehetőség, 

hogy az alany azért nem topikális, mert egy új résztvevőt jelöl az eseményszerkezetben 

(Malchukov – Ogawa 2011: 28–31). Az új információként megjelenő alany gyakran 

fordul elő prezentációs, lokatív, vagy egzisztenciális mondatokban, amint azt a (212)-

es példa mutatja: 

 

(212) angol 

There are lizard-s in my garden. 

EXP van.PL gyík-PL INE 1SG.GEN kert 

’A kertemben gyíkok vannak.’ 

 

A nem topikális alany jelölhető inverz szórenddel, az igei egyeztetés hiányával, vagy e 

két eljárás együttes alkalmazásával, ahogyan az a korábban már bemutatott orosz 

mondatpár alapján látható: 

 

(31) orosz (Malchukov – Ogawa 2011: 30) 

a Tri čeloveka prišli. (*prišlo). 

 három ember:GEN jön:PST.3PL jön:PST.3SG.N 

 ‘A három ember megjött.’ 

 

b Prišli/ Prišlo tri čeloveka. 

 jön.PST.3PL jön.PST.3SG.N három ember:GEN 

 ‘Jött három ember.’ 

 

Egyes nyelvekben önálló morfológiai jelölő foglalódott le a topikális alanyok jelölésére, 

ezekben az esetekben a T-imperszonáliák egyértelműbben kimutathatók. Alanyi 
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topikjelölőt használ például az oromo nyelv, az innen származó példát korábban már 

ismertettem: 

 

(32) oromo (Clamons et al. 1999: 60, idézi Malchukov – Ogawa 2011: 31) 

a Intal-t-ií-n hoolaa bit-t-e. 

 lány-F-SBJ-TOP birka vesz-F-PST 

 ’A lány vett egy birkát.’ 

 

b Intala takka-á hoolaa bit-e. 

 lány egy.F-SBJ birka vesz-PST 

 ’Egy lány vett egy birkát.’ 

 

Az általam vizsgált nyelvekben a (32a)-ban szereplő példához hasonló topikjelölő nem 

található, így a lehetséges T-imperszonáliákat a szórend, az igei egyeztetés hiánya, 

esetleg további morfoszintaktikai jelölés alapján lehet a csoportba sorolni. Mivel 

azonban a topikalitás és a szórend összefüggéseinek vizsgálata meghaladta volna jelen 

kutatás kereteit (a kérdésről l. például Vilkuna 1998, Nikolaeva 1999b, É. Kiss 2002), 

ezért csak azokat a szerkezeteket vettem fel a T-imperszonáliák csoportjába, melyben 

az igei egyeztetés hiánya vagy más, morfoszintaktikai kódolás jelöli az alany nem 

topikális voltát. 

Kutatásomban megvizsgáltam a magyar lokatív és egzisztenciális szerkezetek 

rokonnyelvi megfelelőit (213)–(217), az adatok pedig igazolták az előzetes 

várakozásokat, miszerint egyedül a finn mutat rendszerszerű, valamint nem pusztán a 

szórend által kódolt jelölést: 

 

(213) szurguti hanti 

kēmǝn qōwǝʌti-ʌ-ǝt  paɣ-ǝt. 

kint futkos-PRS-3PL fiú-PL 

’Odakint fiúk futnak.’ 
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(214) komi-permják 

Ötöryn kotraśö-ny zonka-ez. 

odakint fut-3PL fiú-PL 

’Odakint fiúk futnak.’ 

 

(215) udmurt 

Azbar-yn pi-os byźyl-o. 

udvar-INE fiú-PL fut-3PL 

’Az udvaron fiúk futnak.’ 

 

(216) mari 

Kudβeć-ə̑šte rβeze-βlak kurštal-ə̑t. 

udvar-INE fiú-PL fut-3PL 

’Az udvaron fiúk futnak.’ 

 

Mint az a fenti példák alapján látható, a rokon nyelvek a magyarral egyező szerkezetet 

mutatnak az ilyen típusú prezentációs mondatokban. Az alany kanonikus jelölésű 

(nominatívuszi esetragos), az igét pedig egyeztetik vele. Ezzel szemben a finnben a 

fenti mondatok többes számú alanya partitívuszi esetragot kap, míg az ige kötelezően 

Sg3 alakú és nincs egyeztetve az alannyal: 

 

(217) finn 

Metsä-ssä juoksentele-e orav-i-a. 

erdő-INE futkározik-3SG mókus-PL-PAR 

’Az erdőben mókusok futkároznak.’ 

   

A finn egzisztenciális mondat partitívusz ragos főnevét szokták tárgyként és alanyként 

is értelmezni (vö. Vilkuna 1996: 156–157), annak esetalakja, valamint mondatbeli 

pozíciója ugyanis tárgyi tulajdonságokra utal. Vilkuna (1996) az alanyi értelmezés 

mellett érvel, mivel a mondatrész a neki megfeleltethető nem egzisztenciális 

mondatban alany. Az alanyként való értelmezés mellett szól az a tény is, hogy az 

egzisztenciális mondatok partitívusz ragos főneve szemantikailag általában élő entitást 

jelöl (Vilkuna 1996: 157). Sands és Campbell (2001: 256–264) szerint a finn 
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egzisztenciális mondatokban nem kanonikus alanyok találhatók. Huumo és Helasvuo 

(2015) szemantikai és pragmatikai érvek alapján a partitívusz ragos mondatrészt nem 

alanyként, hanem egy másik mondatrészként definiálja, melyet egzisztenciális főnévi 

csoportnak (existential NP, e-NP) nevez. Az e-NP-k szemantikailag mindig 

referenciálisak, pragmatikai szempontból pedig új információt jelölnek, ez az 

értelmezés megfelel a Malchukov és Ogawa (2011) által a T-imperszonáliákról alkotott 

kritériumoknak (noha ott a mondat alanyáról tételezik fel a fentieket). Összegezve 

tehát az elmondottakat, a vizsgált finnugor nyelvekben a T-imperszonáliáknak két 

típusa van. A legtöbb nyelvben a nem topikális alanyokat elsősorban a szórend 

megváltoztatásával kódolják, de a finnugor nyelvek ezen típusának leírása további 

vizsgálatokat igényel. Mivel adataim szerint egyedül a finnben jelölik a nem topikális 

alanyokat a szórendi inverzión túl speciális morfoszintaktikai eszközökkel, 

nevezetesen az igei egyeztetés hiányával, valamint az alany nem kanonikus 

esetalakjával, ezért a T-imperszonáliák meglétét csak a finn nyelvre tételezem fel, de 

további kutatások ezt az eredményt valószínűleg módosítani fogják. 
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7. Összefoglalás 

A dolgozat célja a magyar és öt rokon nyelve személytelen szerkezeteinek funkcionális 

és tipológiai keretű leírása. A vizsgált nyelvek imperszonáliáiról korábban is készültek 

összehasonlító vizsgálatok, de a tipológiai megközelítésmód a komparatív munkákban 

eddig kevésbé volt hangsúlyos. A kutatás eredményeként megállapítottam, hogy a 

vizsgált nyelvek mindegyikében kimutathatók a referencialitási tulajdonságokra 

érzékeny R-imperszonáliák, valamint az agentivitási jegyekre érzékeny A-

imperszonáliák. Mivel a topikalitás és a szórend vizsgálatára nem vállalkozhattam jelen 

kutatás keretein belül, így a T-imperszonáliák csoportjába egyedül a finn 

egzisztenciális mondatot soroltam be. 

A dolgozat első fejezetében ismertettem a kutatási kérdéseket, a vizsgált 

nyelveket, valamint az átírással és a glosszázással kapcsolatos tudnivalókat. A második 

fejezetben áttekintettem a személytelenség kategóriájának finnugrisztikai, valamint 

funkcionális nyelvészeti és nyelvtipológiai szakirodalmát, emellett példákkal 

illusztráltam a személytelenség kategóriájának a világ nyelveiben megtalálható 

kódolási stratégiáit. A harmadik fejezetben bemutattam a kutatás különféle forrásait, 

valamint módszertani kérdéseket is tárgyaltam. Részletesen ismertettem a vizsgálat 

során használt kérdőívek típusait, a konzultációk módját, valamint a Pl3 és a generikus 

főneves szerkezetek elemzésében alkalmazott párhuzamos fordításokat tartalmazó 

korpuszt.  

A dolgozat negyedik és egyben legnagyobb fejezetében az R-imperszonáliák két 

fő típusát mutattam be részletesen. A személytelenségre vonatkozó hagyományos 

szakirodalomban a határozatlan alanyt tartalmazó szerkezeteket általában a 

kategórián kívülre utalják, azonban Malchukov és Ogawa (2011), valamint Siewierska 

(2008a, 2008b, 2010, 2011) vizsgálati eredményeit megerősítve érveltem a kérdéses 

szerkezettípusok személytelen szerkezetként való értelmezése mellett. Láthattuk, 

hogy a határozatlan alanyt kódoló konstrukciók három fő típusa, a Pl3, a generikus 

főneves, valamint a személytelen passzív szerkezet az összes vizsgált nyelvben 

kimutatható, használatuk azonban változatos képet mutat. Míg a komi-permják, az 

udmurt és a mari a magyarhoz hasonlóan a Pl3 szerkezetek alkalmazását részesíti 

előnyben, addig a szurguti hantiban és a finnben a személytelen passzívumok a 

leggyakoribbak. A finn esetében ez a tendencia érthető, mivel harmadik személyben a 
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nyelv nem pro-drop, de ugyanezen elv nem magyarázza a szurguti hanti adatokat. A 

vizsgálat során kimutattam, hogy a Pl3 imperszonáliák három fő használatbeli típusa, 

a generikus, az epizodikus, valamint a specifikus kimutatható azokban a nyelvekben, 

melyek rendszerszerűen használják a Pl3 imperszonáliákat határozatlan alanyok 

kódolására. A párhuzamos szövegek vizsgálatával pedig a finn nyelvben is kimutatható 

volt egy esetben a Pl3 szerkezettípus specifikus olvasata. A generikus főneves 

szerkezetek az indoeurópai nyelvek man-konstrukcióinak feleltethetők meg, 

vizsgálatom alapján ezek csak generikusan használhatók a minta nyelveiben. A 

személytelen passzív kategória meghatározásában a korábbi szakirodalom alapján 

négy kritérium meglétét vizsgálatam, majd megállapítottam, hogy a kategória 

tulajdonságai közül a legkevesebb a magyarban található, ennél több jegy jellemzi a 

szurguti hanti, a komi-permják és az udmurt nyelv konstrukcióit. A személytelen 

passzívum legtipikusabb változatát a mari és a finn nyelv szerkezettípusai képviselik. 

A nem referenciális alanyokat kódoló szerkezetek az időjárásigék és egyéb, 

vonatkozó kifejezések csoportjait foglalják magukba, ezek a szakirodalomban 

legjobban dokumentált szerkezettípusok. A vizsgált finnugor nyelvekre vonatkozó 

adataim is megerősítették a korábbi kutatások eredményeit, az összes nyelvben 

szerepelnek predikátum, argumentum, valamint predikátum-argumentum típusú 

időjárási kifejezések. A figura etymologica (Esik az eső.) típus a finn kivételével szintén 

kimutatható az összes vizsgált nyelvben, noha használata a komi-permjákban és az 

udmurtban marginális. Az időjárásigék mellett nem alanyi vonzattal álló konstrukciók 

a magyar és a mari kivételével előfordulnak, a finnben a vonzat partitívuszi, míg a 

szurguti hantiban, a komi-permjákban és az udmurtban insztrumentáliszi esetalakú. 

A vizsgált nyelveknek az ötödik fejezetben ismertetett A-imperszonáliái nem 

kevésbé heterogén képet mutatnak. Az élettelen alanyok kódolására általánosan 

lefoglalódott jelölő nincs, de a szurguti hanti passzív szerkezet lokatívusz ragos 

ágensjelölője, valamint a permi nyelvek félakkuzatív szerkezeteiben található 

insztrumentálisz rag ebben a funkcióban is használatos. A nem akaratlagos alany 

kódolását Malchukov és Ogawa (2011) tipológiájánál tágabban értelmeztem, 

bemutattam az alany morfoszintaktikai és szemantikai tulajdonságait szándéktalan 

cselekvések, az akarat kifejezése, valamint a nem akaratlagos fizikai vagy pszichikai 

tapasztalat jelölése esetén. A vizsgálati eredmények nagyon változatosak, a magyarban 

és a szurguti hantiban található a legkevesebb ilyen szerkezettípus, és azok kódolása is 
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különbözik a két nyelvben. Az udmurt egy központi nyelvnek számít abban az 

értelemben, hogy az akarat kifejezésére a marihoz, míg az egyéb jelentések kódolására 

a komi-permjákhoz hasonló szerkezettípusokat használ. Míg a magyarban az A-

imperszonáliák alanyának tipikus esetalakja a datívusz, addig a minta többi nyelvében 

jóval többféle jelölés található. A T-imperszonáliákkal kapcsolatban a vizsgálatot 

leszűkítettem azokra a szerkezetekre, melyekben a nem topikális alanyt a szórend 

megváltoztatásán kívül egyéb nyelvi eszközzel is jelölik. A megkötés miatt a vizsgált 

nyelvek közül egyedül a finnből mutattam ki az imperszonáliák ezen csoportjának 

meglétét.  

A dolgozat kezdetén feltett kérdések egy részére a 4–6. fejezetekben 

válaszoltam, részletesen ismertettem a vizsgált konstrukciók morfoszintaktikai, 

szemantikai, esetlenként pedig a pragmatikai jellemzőit. Számos ponton utaltam az 

egyes konstrukciók használatának kérdésére, valamint mind formai, mind szemantikai 

szempontokat figyelembe véve bemutattam a vizsgált nyelvek imperszonáliái közti 

hasonlóságokat és különbségeket. A kutatás végső kérdése az volt, hogy összességében 

vannak-e olyan szerkezettípusok, melyek kifejezetten a vizsgált finnugor nyelvekre 

jellemzők, illetve kimutathatók-e a világ más nyelveiben használt imperszonáliáitól 

eltérő szerkezettípusok. Az utóbbi kérdésre a válasz egyértelműen nemleges, a 

finnugor nyelvek személytelen szerkezetei jól besorolhatók a más nyelvekben is 

dokumentált típusok közé, és összességében a vizsgált szerkezetek használata nagyban 

megegyezik az európai nyelvi areából ismert konstrukciók használatával. Ezekhez 

viszonyítva finnugor jellegzetességnek tekinthető a Pl3 szerkezetek nagyarányú 

használata a határozatlan alanyok jelölésére, ez a tulajdonság azonban nem jellemzi a 

finnt, a szurguti hantira pedig csak részben igaz. Az adatok alapján az látható, hogy 

összességében a magyar, a szurguti hanti és a finn nyelv mind önálló típust képvisel, 

míg a komi-permják, az udmurt és a mari nyelv szorosabb csoportot alkot a 

személytelen szerkezetek típusait és használatát tekintve. 

A dolgozat számos ponton további kérdéseket vet fel, melyek kijelölik a kutatás 

lehetséges folytatásának irányait. Ezek közül a legfontosabbnak egyrészt a szórend és 

a topikalitás kérdésének kutatását tartom, másfelől érdemes lenne megvizsgálni a 

személytelen szerkezettípusok grammatikalizációs mintázatait. A dolgozat számos 

ponton megerősítette vagy bővítette a személytelenség kategóriájáról meglévő 
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korábbi szakirodalmi eredményeket, a szurguti hanti esetében pedig tudomásom 

szerint először vizsgálta részletesen a nyelv személytelen szerkezeteit. 
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