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1. Bevezetés 
1.1 A dolgozat célja és tárgya 

Doktori disszertációm célja bemutatni hat finnugor nyelv – 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 2008). 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 finnugor nyelvek imperszonáliáiról eddig is készültek összehasonlító 

kutatások (Stipa 1962, Schiefer 1981), ám ezekben a tipológiai megközelítést nem vagy 

csak marginálisan vették figyelembe, a tipológiai szempontú nagyobb összehasonlító 

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

2011). Az egyes vizsgált nyelvek személytelen szerkezeteiről nagyobb mennyiségű 

adat áll rendelkezésre, de ezek mennyiségileg és minőségileg is nagyon eltérőek.  A 

magyar és a finn nyelv konstrukcióit többféle nyelvelméleti keretben is vizsgálták (vö. 

Tóth 2000, Kádár 2006, Holmberg 2005, Helasvuo – Vilkuna 2008, Huumo – Helasvuo 

2015), emellett a két nyelv viszonyában kontrasztív kutatások is készültek (pl. 

Keresztes 1995). Ezzel szemben a kisebb finnugor nyelvekről kevesebb adattal 

rendelkezünk, ezek főleg orosz nyelven érhetők el (kivétel például Kalinina et al. 2006). 

Jelen kutatás így 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 dolgozat a következő kérdésekre kíván válaszolni: 

 

(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?  
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(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? 

 

1.2 A vizsgált nyelvek 

A vizsgálandó nyelvek kiválasztásakor olyan mintát igyekeztem összeállítani, mely 

egyrészt a nyelvcsalád több ágát is lefedi, másrészt pedig alkalmas lehet esetleges 

areális mintázatok kimutatására. A dolgozat kiindulópontja a magyar nyelv, mely az 

uráli (azon belül a finnugor) nyelvek közül az obi-ugor nyelvekkel együtt alkotja a 

nyelvcsalád ugor ágát. A kutatásban a szurguti hanti nyelv képviseli a nyelvcsalád obi-

ugor ágát. A mintában szerepel két permi nyelv, az udmurt és a komi-permják1, 

továbbá a mari nyelv, elsősorban annak mezei variánsa. A nyelvcsalád balti finn ágát a 

finn nyelv képviseli. A nyelvek státusára vonatkozó adatokat és főbb tipológiai 

jellemzőiket az alábbi táblázatban ismertetem: 

 magyar szurguti 

hanti 

komi-

permják 

udmurt mari finn 

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

EGIDS típus2 1 6b 5 5 4 1 

az alany 

kanonikus esete 

Nom Nom Nom Nom Nom Nom 

tárgyjelölés 

főneveknél3 

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 

+ + + + + – 

                                                        

1 A kutatást elvégeztem a komi-zürjén nyelvre is, mivel azonban a kapott eredmények lényegében 
megegyeznek a jóval kevésbé dokumentált komi-permjákéval, így a zürjén adatokat csak kiegészítésként 
ismertetem. 
2 A számok jelentése: 1 – nemzeti, 4 – oktatási, 5 – fejlődő, 6b – veszélyeztetett (Lewis et al. 2015). 
3 Zárójelben opcionális lehetőség szerepel. 



4 
 

kopula 1. és 2. 

személyben 

+ + – – + + 

kopula 3. 

személyben 

– (+) – – – – + 

alapszórend SOV SOV SVO SOV/SVO SOV SVO 

1. táblázat 
A vizsgált nyelvek státusa és néhány tipológiai jegye 

 

1.3 A dolgozat felépítése 

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 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 4. fejezetben tárgyalom 

a nem referenciális imperszonáliák (R-imperszonáliák) két fő típusát, a határozatlan és 

a nem referenciális alanyú konstrukciókat. Az 5. fejezetben az agentivitási jegyekre 

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

olyan szerkezetek alkotják, melyek alanya élettelen, a másik csoporthoz tartozó 

szerkezetekben pedig nem akaratlagos cselekvőt jelöl. A 6. fejezetben vázlatosan 

áttekintem a topikalitási jegyekre érzékeny konstrukciókat, a 7. fejezetben pedig 

összegzem a kutatás eredményét.
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2. A kutatás elméleti kerete 
A kutatás finnugrisztikai előzményeinek Stipa (1962), Schiefer (1981), Bartens (1995) 

és Salo (2011, 2015) munkái számítanak. Bartens (1995) és Salo (2011) a finnugor 

nyelvek időjárási kifejezéseit, Stipa (1962) az előbbieken túl az érzést, érzékelést 

kifejező imperszonáliákat, míg Schiefer (1981) a német man-konstrukció finnugor 

megfelelőit vizsgálta. Értekezésemben a fent említett összes szerkezettípus, valamint 

érintőlegesen a személytelen passzív konstrukciók szerepelnek. 

A személytelenség kifejezésére a világ nyelveiben változatos kódolási stratégiák 

léteznek, melyek az utóbbi időben kerültek a nyelvtipológiai kutatások előterébe (vö. 

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

osztályozása a Keenan (1976) által ismertetett prototipikus alanyi kategóriájából indul 

ki, mely szerint az alany univerzális meghatározásában szintaktikai és funkcionális 

kritériumokat egyaránt figyelembe kell venni. Malchukov és Ogawa (2011) ezen 

kritériumok közül ötöt tart lényeginek a személytelenség univerzális definíciójának 

kialakításában. Eszerint 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) 

 

A személytelenséget kódoló különféle stratégiák tehát a prototipikus alanytól való 

eltérésük alapján értelmezhetők és csoportosíthatók. Attól 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 44–45). 

Az R-imperszonáliák csoportjába olyan konstrukciók tartoznak, melyek alanya 

határozatlan vagy nem referenciális. Ebbe a típusba tartoznak többek között a Pl3, a 

névmási és a generikus főnévvel kódolt személytelen konstrukciók, a személytelen 

passzívumok, valamint az időjárásigék. Az agentivitási jegyekre érzékeny A-
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imperszonáliák szemantikai jegyeik alapján két nagy típust foglalnak magukba: az 

élettelen (inanimate) és a nem akaratlagos (non-volitional) alanyt tartalmazó 

konstrukciókat. Előbbiben az alanyt például természeti erő fejezi ki. Közös jellemzője 

az A-imperszonáliáknak, hogy nem kanonikus jelölésű, általában datívuszi, genitívuszi 

vagy függő esetű alanyt tartalmaznak. A T-típusú, tehát a topikalitási jegyekre érzékeny 

személytelen szerkezetek közös jellemzője az alany topikalitásának hiányából fakad. 

Az idevonható konstrukciók alanyai lehetnek határozatlanok, generikusak, emellett 

pedig új információt hordoznak (Malchukov – Ogawa 2011: 28–31). A dolgozatban 

ezen öt prototipikus alanyi tulajdonságon, illetve annak hiányán keresztül mutatom be 

a vizsgált nyelvek személytelen szerkezeteit. 

 

3. Adatok és módszerek 
A dolgozatban szereplő adatok gyűjtésekor a nyelvtipológiai kutatások módszertanát 

használtam (vö. Croft 2003: 28–30). A kutatás kezdeti szakaszában áttekintettem a 

finnugor nyelvek személytelen szerkezeteire vonatkozó eddigi ismereteket, valamint 

az egyes nyelvek leíró nyelvtanaiban (pl. Kenesei et al. 1998, Tolcsvai Nagy 2013, Honti 

1984, Csepregi 2011, Batalova 1975, Kalina – Raspopova 1983, Alatyrev 1970, Csúcs 

1990, Bartens 2000, Vasikova 1987, Bereczki 1990, Alhoniemi 2010, Vilkuna 1996, 

Laitinen 2006, VISK) a személytelenségről található adatokat, majd ezeket az 

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

valamint Malchukov és Ogawa (2011) által létrehozott tipológiába.  

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

között gyűjtöttem anyanyelvi adatközlők bevonásával. Négy kérdőív egyenként 60–

100 példamondatot tartalmazó fordítási tesztekből állt, az ötödik pedig 

elfogadhatósági ítéleteket és pragmatikai kérdéseket vizsgált. A dolgozatban szereplő 

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

7, míg a finn esetében 8 adatközlő szolgáltatta. A kérdőívek nyelve a magyar volt, de az 

oroszországi adatközlők orosz nyelvű teszteket is kitöltöttek. Minden vizsgált nyelv 

esetében segítségemre volt egy vagy két anyanyelvi (nyelvész) szakértő. Velük az 

adatgyűjtés és a feldolgozás során is végig konzultáltam, velük vettem fel a pragmatikai 

teszteket, és ők voltak segítségemre a magyar, valamint az orosz nyelvű kérdőívek 

összehasonlításakor felmerült kérdések megválaszolásában. 
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Az első kérdőív példamondatait Siewierska (2008) osztályozása alapján 

állítottam össze. Ebben szerepeltek időjárásigés, nem kanonikus alanyú, határozatlan 

névmási, generikus főnevet tartalmazó, valamint Sg2, Pl1 és Pl3 szerkezetek, továbbá 

prezentációs és lokatív konstrukciók és személytelen passzívumok. A második 

fordítási kérdőívvel a nem kanonikus alanyú, a harmadikkal a reflexív és kauzatív igét 

tartalmazó szerkezeteket vizsgáltam, az utolsó fordítási kérdőív pedig a korábban 

kapott adatokat volt hivatott pontosítani. Az anyanyelvi szakértők kitöltettek egy 

pragmatikai kérdőívet is, melyben az egyes szerkezetek funkcionális jegyeire, például 

a referencialitásra, topikalitásra, agentivitásra kérdeztem rá, megvizsgáltam továbbá a 

konstrukciók néhány morfoszintaktikai jegyét. A dolgozatban szereplő eredményeket 

tehát elsősorban a szakirodalmi és a kérdőíves felmérés adatai adják, emellett 

Siewierska – Papastathi (2011) nyomán kiegészítésképpen elvégeztem egy 

szövegvizsgálatot a Pl3 és a generikus főneves szerkezetekre. Korpuszként egy 

eredetileg orosz nyelvű szépirodalmi szöveg (Pavlik Morozov életéről szóló 

propagandisztikus tanmese, a továbbiakban PM) párhuzamos fordításait a használtam, 

melyet a Turkui Egyetem Volgai nyelvek kutatócsoportja készített el.4 A szövegek a szó 

hagyományos értelmében nem számítanak korpusznak, nincsenek annotálva, 

terjedelmük csekély, nyelvenként hozzávetőleg 13.000 tokent tartalmaznak. 

 

4. Eredmények 
4.1 R-imperszonáliák 

A dolgozat negyedik fejezetében az R-imperszonáliákat mutatom be, melyek első fő 

típusába a határozatlan alanyt kódoló szerkezetek tartoznak. Ezek közül három 

konstrukciót vizsgáltam részletesen: a Pl3 személytelen szerkezeteket, a generikus 

ember főnevet tartalmazókat, valamint a személytelen passzívumokat. 

A Pl3 imperszonáliáknak kötött morfoszintaktikai jegyeik vannak, a 

szerkezetben szereplő igei predikátum mindig Pl3 alakú, míg a névmási alanyra az igei 

morfológiával utalnak. Kutatásomban megvizsgáltam, hogy a magyar példáknak 

milyen szerkezet felel meg a rokon nyelvekben intranzitív és tranzitív igék használata 

esetén. Az eredményeket az alábbi táblázatban összegzem: 

 

                                                        

4 A szövegre nem készült szurguti hanti fordítás. 
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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) 

2. táblázat 
A magyar Pl3 imperszonáliák megfelelői tranzitivitás szerint 

  

Szemantikailag a konstrukciónak három használata lehetséges: generikus, epizodikus 

és specifikus. A generikus használatú Pl3 imperszonáliák elsősorban habituális 

cselekvéseket jelölnek, ritkábban elfordulhatnak lehetőséget, tagadást vagy modalitást 

kifejező mondatokban. Az epizodikus használatra jellemző, hogy időben 

lehorgonyzottak, általában 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. A specifikus használatú szerkezetek a szituációs kontextusból 

érthetők és általában speciális időbeli referenciájuk van, alanyuk egy pontosan nem 

meghatározott, konkrét egyed (Siewierska 2011: 61–65). A magyarban kimutatható 

használati típusok rokonnyelvi megfelelői az alábbiak szerint összegezhetők: 

   
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 

3. táblázat 
A magyar Pl3 imperszonáliák megfelelői használat szerint 

 

A határozatlan alanyú R–imperszonáliák másik fő típusát5 a generikus, ’ember’ 

jelentésű főnevet tartalmazó szerkezetek alkotják, melyek az indoeurópai nyelvek 

                                                        

5 A dolgozatban érintőlegesen áttekintettem azokat az egyéb szerkezeteket, melyek a prototipikus 
alanytól a határozottság tekintetében térnek el, nevezetesen az Sg2 és Pl1 igealakokat. Ezek azonban 
nem mutattak olyan típusú rendszerszerű megfeleléseket, mint a Pl3 imperszonáliák. A pragmatikai 
tesztek alapján a beszélők ezeket hiányos mondatoknak tartották, szemben a Pl3 konstrukciókkal, így a 
szerkezet személytelen besorolásának eldöntése még további vizsgálatokat igényel. 
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man-konstrukcióinak feleltethetők meg. Ebben a részben megvizsgáltam Siewierska 

(2011) kutatási eredményét, miszerint a finnugor nyelvek közül egyedül a magyarra 

jellemző a generikus főnév személytelen, generikus használata. A magyar ember főnév 

megfelelőit a 4. táblázat mutatja be: 

 
magyar szurguti hanti komi-permják udmurt mari finn 

ember qo mort aďami ajdeme ihminen 

nép(ek)6 jāɣ jöz kalyk kalə̑k, jeŋ-βlak7 väki 

4. táblázat 
Az ’ember’ és a ’nép’ jelentésű lexéma a vizsgált nyelvekben 

 

Megvizsgáltam a konstrukcióban szereplő főnevek egyeztetési tulajdonságait, 

eredményeim pedig részben megerősítették a korábbi szakirodalom azon 

megállapítását, miszerint a hantiban, a komi-permjákban, az udmurtban és a mariban 

az egyes számú, ’nép’ jelentésű generikus főnévvel nem egyeztetik az igei 

predikátumot. A magyarban és a finnben nem találtam példát ilyen típusú értelmi 

egyeztetésre. Emellett teszteltem a Pl3 imperszonáliák kapcsán bemutatott három 

használati típust és megállapítottam, hogy a vizsgált nyelvekben egyedül generikus 

olvasat lehetséges. A generikus főneves konstrukció tehát a magyar mellett minden 

vizsgált nyelvben megtalálható, a finnben a használata erősen korlátozott: 

 
magyar szurguti hanti komi-permják udmurt mari finn 

ember ember ember ember ember ember 

    Sg2 igealak passzív 

     zéró szerkezet 

5. táblázat 
A magyar generikus főnév rokonnyelvi megfelelői 

 

Kutatásomban vizsgáltam passzívnak vagy személytelen passzívnak tartott 

szerkezeteket is. Egy nyelvben akkor tartom kimutathatónak a személytelen passzív 

kategóriát, ha a nyelv által használt konstrukciókra érvényesek az alábbi kritériumok: 

 

a) a szerkezetben nincs grammatikai alany 

                                                        

6 A magyarban a nép szó ’emberek egy meghatározatlan csoportja’ jelentésben többes számú alakban 
használatos. 
7 A jeŋ jelentése ’nép’, a -βlak a többes szám jele. 
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b) az ige egyetlen argumentuma tárgy 

c) a passziválás érvényes intranzitív igékre 

d) a szerkezetben tilos az ágens megjelenése 

 

A 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 

– – – – + + 

6. táblázat 
A személytelen passzív szerkezet kritériumainak teljesülése 

 

A 4. fejezetben ismertetem továbbá a nem referenciális alanyú R-imperszonáliákat. 

Ebbe a csoportba különféle időjárási jelenségeket kifejező szerkezettípusok tartoznak. 

A vizsgálatban Bartens (1995), Salo (2011), valamint Eriksen et al. (2015) nyomán a 

konstrukciókat predikátumok és argumentumok szerint csoportosítottam. A 

predikátum típusban az igei predikátum alanytalan, önmagában kifejezi a 

meteorológiai körülményt. Az argumentum típusban nem igei szófajú szó képviseli az 

időjárásra vonatkozó jelentést, vagy a szerkezetben szerepel igei predikátum, de az az 

időjárás milyenségével kapcsolatban nem tesz megállapítást. A predikátum–

argumentum típusban pedig a szerkezet mindkét tagja tartalmazza az időjárásra 

vonatkozó jelentésmozzanatot. Itt megkülönböztettem a figura etymologicakat (pl. Esik 

az eső) és a nem azonos tőből származó konstrukciókat (pl. Fúj a szél). Mindezeken túl 

a vizsgált nyelvek egy részében előfordul néhány nem alany–állítmány felépítésű 

időjárási kifejezés is. A finnben általánosan partitívusz, ritkábban akkuzatívusz, a 

szurguti hantiban, a komi-permjákban és az udmurtban pedig insztrumentáliszi 

bővítmény szerepel: 
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 magyar szurguti 

hanti 

komi-

permják 

udmurt mari finn 

predikátum + + + + + + 

argumentum + (cop)8 + + + + + (cop) 

predikátum–

argumentum  

(fig. etym.) 

+ + + + + – 

predikátum–

argumentum 

+ + + + + + 

predikátum + Par (Acc) – – – – – + 

predikátum +Ins – + + + – – 

7. táblázat 
Az időjárásigék típusai 

 

4.2 A-imperszonáliák 

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). 

Az élettelen alanyok kódolására a vizsgált nyelvekben nincs kifejezetten erre a 

funkcióra lefoglalódott grammatikai jelölő, de néhány nyelvben lehetséges az élettelen 

alany nem kanonikus kódolása. A szurguti hanti passzív szerkezetben az ágens 

kiemelése mindig speciális jelöléssel, lokatívuszi esetrag használatával jár (Kulonen 

1989), mely adataim szerint a cselekvés élettelen előidézője esetén is alkalmazható: 

 

(1) szurguti hanti 

wɔ̄t-nǝ qɔ̄t owti īʌə kös-i. 

szél-LOC ház tető el tör-PASS.PST.3SG 

’A szél elvitte a háztetőt.’ (szándékolt jelentés) 

 

A komi-permjákban és az udmurtban – feltehetőleg orosz hatásra – lehetséges az 

élettelen (logikai) alany insztrumentáliszi kódolása: 

  

                                                        

8 A cop. rövidítés arra utal, hogy a szerkezetben kopula szerepel. 
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(2) komi-permják 

Va-ön kyröt-i-s bereg. 

víz-INS elmos-PST-3SG part 

’A víz elmosta a partot.’ 

 

(3) udmurt 

Töl-en nu-i-z ľipet-ez. 

szél-INS visz-PST-3SG tető-ACC 

’A szél elvitte a tetőt.’ 

 

A magyarban, a mariban és a finnben az élettelen alanyoknak a fentiekhez hasonló, 

speciális jelölése nem kimutatható. 

Az A–imperszonáliák másik nagy csoportja a nem akaratlagos alanyt kódoló 

szerkezeteké. Ez egy elég tágan értelmezhető szemantikai kategória, melybe különböző 

jelentésű konstrukciók tartozhatnak, ezek közül négyet mutatok be a dolgozatban: 

 

a) véletlenszerű cselekvést kifejező 

b) akaratot kifejező 

c) kvázi kauzatív 

d) fizikai tapasztalást kifejező 

 

A vizsgált nyelvek minden szerkezettípus esetében nagyon változatos kódolási 

stratégiákat használnak a fenti cselekvések (logikai) alanyának jelölésére, ezeket a 

következő táblázatban foglalom össze: 

 
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 Part 

fizikai tapasztalás Dat Akk/Dat/Lat Dat/Gen Dat Dat Ade/Gen 

8. táblázat 
A nem akaratlagos alanyok grammatikai jelölése 
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4.3 T-imperszonáliák 

Malchukov és Ogawa (2011) osztályozási rendszerében a T-imperszonáliák, tehát az 

alany topikalitási jegyeire érzékeny konstrukciók számítanak az osztályozás 

legproblematikusabb részének. Ezekben a szerkezetekben a (logikai) alany lehet 

határozatlan, generikus, emellett pedig új információt hordoz (Malchukov – Ogawa 

2011: 28–31). A T-imperszonáliák grammatikai jelölése történhet az igei egyeztetés 

vagy a szórend segítségével.  Mivel a topikalitás és a szórend összefüggéseinek 

vizsgálata meghaladta volna jelen kutatás kereteit, 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. Ezek alapján a vizsgált 

nyelvek közül a finnben fordulnak elő T-imperszonáliák. 

 

5. Összefoglalás 

A dolgozatban tehát áttekintettem a magyar R-, A– és T–imperszonáliák rokonnyelvi 

megfelelőit. Megállapítható, hogy a vizsgált nyelvek személytelen konstrukciói nagyon 

heterogének mindhárom szemantikai csoportban. A magyarhoz viszonyítva a finn 

nyelv használja a legeltérőbb kódolási stratégiákat, ezt követi a hanti, majd a mari és a 

permi nyelvek. Összességében az általam vizsgált finnugor nyelvek elsősorban az R-

imperszonáliák használatában térnek el a dolgozatban bemutatott más európai 

nyelvektől – ez megerősíti a korábbi kutatások (Siewierska 2011) eredményeit –, és 

nem használnak olyan konstrukciókat, melyek más nyelvekből ne lennének 

kimutathatók. Noha a vizsgált finnugor nyelvek személytelen szerkezetei igen 

különbözők, a kutatásom kimutatta, hogy a komi-permják, az udmurt és a mari jóval 

több szerkezeti és használatbeli egyezést mutat, mint a többi vizsgált nyelv. 
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