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1 Az értekezés célja és tárgya, a kutatás aktualitása 
 
Doktori értekezésemben azon hipotézis igazolására teszek kísérletet, 
miszerint a mai udmurt nyelvben (S)OV > (S)VO alapszórendi 
változás, illetve – szélesebb értelemben véve – szórendi típusváltás 
zajlik a fejvégű nyelvtípustól a fejkezdetű irányába.  

Témaválasztásomat az motiválta, hogy míg az udmurt nyelvet 
az oroszországi és az Oroszországon kívül íródott szakirodalomban 
is hagyományosan SOV alapszórendű, viszonylag következetes 
fejvégű nyelvként írják le (l. pl. Sutov 1988, 1993; Suihkonen 1990; 
Vilkuna 1998; Winkler 2001; Tyimerhanova 2011), néhány, az 
elmúlt években napvilágot látott mű (Ponarjadov 2010; Tánczos 
2013) és publikálatlan kutatás (Asztalos–Tánczos 2014) eredményei 
arra mutatnak, hogy az SOV-grammatika mellett az SVO-
grammatika is kiépülőben van a mai udmurt nyelvben. Az udmurt 
nyelv folyamatban lévő tipológiai változásának hipotézise a mai 
udmurt beszélőközösség körében végzett szociolingvisztikai 
vizsgálatok eredményei alapján is felmerülhet: a generációk eltérő, 
az orosz nyelv dominanciájának irányába tolódó kétnyelvűsége és 
ezzel összefüggésben a fiatalabb generációk csökkenő udmurt 
anyanyelvi kompetenciája (vö. Salánki 2007; Shirobokova 2011) 
ugyanis arra mutat, hogy az (SVO alapszórendű, fejkezdetű típusú 
(Bailyn 2012: 239–244)) orosz nyelvnek az udmurtra gyakorolt 
hatása erősödik. Intenzív kontaktushatás pedig kiválthat szórendi 
tipológiai változást egy nyelv rendszerében (Thomason–Kaufman 
1988: 74–76). 

A disszertációhoz végzett kutatások fő célja tehát azon 
kérdésnek a korábbiaknál tüzetesebb empirikus vizsgálata volt, hogy 
valószínűsíthető-e, hogy szórendi típusváltozás zajlik a mai udmurt 
nyelv rendszerében, és amennyiben igen, a mondatszerveződés 
hierarchiájának legfőbb szintjein, vagyis az ún. funkcionális, az igei, 
valamint a főnévi és a melléknévi frázisok szintjén egyaránt 
megmutatkozik-e ez a változás. Ehhez azon ún. korrelációs párok 
(correlation pairs, l. Dryer 1992), illetve néhány további szintaktikai 
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szerkezet szórendjét vizsgáltam, amelyek fejvégű és fejkezdetű 
elrendeződésben is grammatikusak az udmurtban, l. (1)–(2). 

 
(1) A kutatás során vizsgált korrelációs párok 

1. igei állítmány + tárgy 
2. igei állítmány + alany  

(egzisztenciális mondatokban és predikatív 
birtoklásmondatokban) 

3. igei állítmány + adpozíciós frázis 
4. igei állítmány + módhatározószó 
5. kopula + állítmánykiegészítő 
6. ’akar’ jelentésű módbeli segédige + igei frázis 
7. mondatbevezető + alárendelt mondat 
8. határozói alárendelő kötőszó + alárendelt mondat 
9. kérdő partikula + mondat 
10. melléknév + hasonlító határozó  
11. főnévi birtokszó + birtokos 
12. főnév + vonatkozó mondat 
 

(2) A kutatás során vizsgált további szintaktikai szerkezetek  
1. módbeli segédigék + főige  
2. igei állítmány + esetragos főnévi vagy névmási határozó  
3. melléknév + határozói vonzata  
4. főnév + adpozíciós vagy esetragos névszói bővítménye  
5. kérdőszó + mondat 

Mivel értekezésem a szórendi típus változásának valószínűsítésére 
vállalkozik a mondat és a frázisok szintjén, voltaképpeni célja nem 
maguknak a (mondat- és frázisszintű) alapszórendeknek a 
megállapítása a mai udmurtra, hanem annak a hipotézisnek az 
igazolása, hogy az eredetileg fejvégű alapszórendek a fejkezdetűvé 
válás útjára léptek. 

A kutatás további célja volt annak megállapítása, hogy milyen 
külső hatások és belső nyelvi tényezők játszhatnak közre mint kiváltó 
okok az udmurt nyelv szórendi típusváltásában. 
 
 



4 
 

2 Elméleti háttér 
 
A kutatás tárgyát tipológiai megközelítésben, az ún. Elágazási Irány 
Elmélete alternatív verziója (Branching Direction Theory, alternate 

version, l. Dryer 1992: 116) keretében vizsgáltam. Dryer (1992) 
reprezentatív mintán végzett nyelvtipológiai vizsgálatai kimutatták, 
hogy melyek azok az (X és Y kategóriából álló) elempárok – ún. 
korrelációs párok –, amelyek alapszórendje korrelál a világ 
nyelveiben az ige és a tárgy alapszórendjével (oly módon, hogy az 
elempár X tagja OV alapszórendű nyelvekben szisztematikusan 
megelőzi, VO alapszórendű nyelvekben pedig szisztematikusan 
követi Y tagot). Az Elágazási Irány Elméletének értelmében az ún. 
tárgyrendű (object patterner) elemek szintagmatikus vagy elágazó 
(phrasal/branching) kategóriák, az igerendű (verb patterner) elemek 
(amelyek szintaktikailag egyben fejek) pedig nem-szintagmatikus, 
avagy nem-elágazó kategóriák (1992: 89).  
 
 
3 A vizsgált nyelvi anyagok és a vizsgálati módszerek  
 
3.1 A vizsgált nyelvi anyagok 
 
A kutatást egyrészt régi és kortárs írott szövegeken, másrészt 
kérdőívekkel gyűjtött nyelvi anyagon végeztem, kvalitatív és 
kvantitatív módszerek együttes alkalmazásával.  

A vizsgált írott szövegek egy része régi és mai újságszövegek 
közül került ki. A szövegek másik részének kiválasztásához a fő 
szempontom az volt, hogy a szövegek a beszélt nyelvhez viszonylag 
közel álló, az informális nyelvváltozat sajátosságait minél inkább 
tükröző műfajokba tartozzanak. A régi szövegmintát Wichmann 
folklórgyűjtéseinek (Wichmann 1901)1 anyagából és az egyik 

                                                           

1 Wichmann, Yrjö 1901. Wotjakische sprachproben II. Journal de la Société Finno-
ougrienne XIX. Helsinki. 
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legkorábbi udmurt dráma (Csajnyikov 1919)2 egy részletéből 
állítottam össze.3 A modern szövegeket az alábbi, fiatal udmurtok 
által írt ún. énblogokból választottam ki:  

- udmurto4ka.blogspot.ru, 
- marjamoll.blogspot.ru, 
- annushkazagumennova.blogspot.ru, 
- krestyaninova.blogspot.ru. 

Bizonyos szerkezetek szórendjének teszteléséhez ezenkívül általános 
és középiskolai tanulóktól is gyűjtöttem nyelvi anyagot. 

 A kérdőíves felmérésről részletesen l. a 3.2 és a 3.3 alpontot. 
 
 
3.2 Kvalitatív módszerek 
 
Mivel a pragmatikai semlegesség az alapszórend egyik jellemzője (l. 
Song 2001: 49), feltételezésem szerint a szórendi tipológiai változást 
valószínűsíti egyrészt az, ha a fejkezdetű szórendek nemcsak 
pragmatikailag jelölt, hanem információs szerkezetileg neutrális 
(avagy diskurzusneutrális) mondatokban is megjelenhetnek. Az 
információs szerkezetileg neutrális mondatok az értekezés felfogása 
szerint olyan mondatok, amelyek vagy nem tartalmaznak topik- és 
fókuszszerepű összetevőket, vagy az alany tölti be bennük a topik 
szerepét.  

Továbbá minél többféle kontextusban jelenhetnek meg a 
fejkezdetű szerkezetek (azaz minél többféle információs szerkezet 
társítható hozzájuk), disztribúciósan annál jelöletlenebbnek 
számítanak, a disztribúciós jelöletlenség pedig szintén a fejkezdetű 
szórendek általánosabbá válásáról tanúskodhat.  

                                                           

2 Csajnyikov, K. P. (Чайников, К. П. [Gerd Kuzebaj]) 1919. Люгыт сюрес вылэ. 
(Szerk. Борисов, Т. К.) Елабуга: Изд. Елабуж. отд. по вотским делам. 
3 A drámát – noha szépirodalmi műfaj – párbeszédes (így vélhetően a korabeli 
beszélt nyelvet tükröző) jellege miatt találtam megfelelő műfajnak, továbbá amiatt, 
hogy a választott dráma cselekménye családi körben (informális közegben) 
játszódik.  
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A kvalitatív módszer a vizsgált kortárs írott szövegekben 
található fejkezdetű szerkezeteket tartalmazó mondatok információs 
szerkezeti elemzéséből és információs szerkezeti variabilitásának 
feltárásából, a neutrális információs szerkezetű mondatokban 
megjelenő fejkezdetű szórendek azonosításából, illetve az (1)–(2)-
ben ismertetett, neutrális mondatokba ágyazott szerkezetek 
szórendjének kérdőíves teszteléséből állt.4  

A kérdőívben az említett szerkezetek fejvégű és fejkezdetű 
változatainak produkcióját és megítélését teszteltem. A produkciót 
tesztelő feladattípusok a következők voltak:  

- mondatkiegészítés (mondatkezdemények befejezése 
zárójelben megadott, ragozatlan szavak rendezésével és 
ragozásával);  

- képleírás (két, egymástól láthatóan különböző emberalak 
összehasonlítása megadott rajz alapján).  

Az egyes szórendi változatok megítélését az alábbi feladattípusokkal 
vizsgáltam: 

- grammatikalitási ítélethozás fejkezdetű szerkezeteket 
tartalmazó mondatról háromfokozatú szöveges skála alapján;  

- ugyanazon szintaktikai szerkezet fejvégű és fejkezdetű 
változatának együttes értékelése háromfokozatú szöveges 
skála alapján. 

A tesztmondatok információszerkezeti semlegességét a 
kontextus biztosította, a tesztmondatok ugyanis vagy a – 
diskurzusneutrális mondatot elicitáló – 'Mi történt?' jelentésű (vagy 
ezzel szinonim) kérdésre adott válaszként szerepeltek a feladatokban, 
vagy pedig alanyi topikot tartalmaztak.  

                                                           

4 Bizonyos korrelációs párok – így a mondatbevezető + alárendelt mondat, 

határozói alárendelő kötőszó + alárendelt mondat, főnév + vonatkozó mondat – 
esetében azonban a szakirodalom alapján nincs különösebb okunk azt feltételezni, 
hogy alkotóelemeik sorrendjét a mondat információs szerkezete határozná meg 
vagy befolyásolná. Más elempárok, így a kérdő partikula + mondat, valamint a 
kérdőszó + mondat eleve nem-neutrális (ti. kérdő) mondatokat eredményeznek. 
Mindezen elempároknál tehát nem volt célom, hogy fejkezdetű előfordulásaikat 
neutrális mondatokban (vagy – az előbbiek esetében – azokban is) kimutassam. 
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3.3 Kvantitatív módszerek 
 
A kvantitatív módszer a fejvégű és a fejkezdetű szórendek 
gyakoriságának megállapítását foglalta magába az alábbiak szerint:  

- A vizsgált régi és kortárs szövegrészletekben megállapítottam 
az egyes szerkezetek fejvégű és fejkezdetű előfordulásainak 
egymáshoz viszonyított arányát. Minél gyakoribbak a 
fejkezdetű szórendi változatok a fejvégűekhez képest, illetve 
minél magasabb a fejkezdetű szerkezetek aránya a kortárs 
szövegekben a régi szövegekhez képest, annál inkább 
valószínűsíthető, hogy szórendi tipológiai változás zajlik az 
udmurt nyelvben.  

- A kérdőíves felmérés során számszerűsítettem, hogy az 
adatközlők milyen arányban hozzák létre a szerkezettípusok 
fejvégű és fejkezdetű változatait, illetve milyen arányban 
tartanak adott mondat esetében adott szórendet 
grammatikusnak. Minél magasabb a fejkezdetű szórendek 
előfordulásának és elfogadottságának aránya, annál inkább 
valószínűsíthető a szórendi tipológiai változás.  

- A kérdőíves felmérés során az idősebb és a fiatalabb udmurt 
beszélők szórendhasználatát és -megítélését is 
összehasonlítottam, vagyis a kérdőíves felmérés egyúttal ún. 
látszólagosidő-vizsgálat volt. A látszólagosidő-hipotézis 
értelmében egy beszélőközösség nyelvhasználatában 
mutatkozó generációs különbségek folyamatban lévő nyelvi 
változásra utalhatnak (vö. Labov 1963; Trudgill 1992/1997). A 
szórendi tipológiai változást valószínűsítheti tehát az is, ha 
kimutatható, hogy a fiatalabb beszélők az idősebbeknél 
magasabb arányban produkálják és ítélik grammatikusnak a 
fejkezdetű szórendeket. 

- A kérdőíves felmérésnél az adatközlők egyes területi csoportjai 
(udmurtiai vs. tatárföldi udmurtok) válaszainak 
összehasonlítását is célszerűnek tartottam, hogy 
megvizsgáljam, mennyiben befolyásolják kontaktushatások a 
szórendhasználatot. A tatárföldi nyelvjárásokban ugyanis az 
oroszon kívül az SOV, azaz fejvégű típusú tatár nyelv hatása is 
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számottevő (Csúcs 1990: 19). Ez alapján azt feltételezhetjük, 
hogy a szórendi típusváltás a tatárföldi dialektusokban 
lassabban zajlik, mint az Udmurtia területén található 
nyelvjárásokban.  

A kérdőívben az egyes szintaktikai szerkezetek szórendjét több 
tesztmondattal is vizsgáltam alkotóelemeik bizonyos grammatikai és 
szemantikai tulajdonságainak – pl. határozott és határozatlan főnévi 
alárendelt tag, grammatikailag súlyos (heavy) és könnyű bővítmény, 
a birtokos + főnévi birtokszó szerkezet esetében elidegeníthetetlen és 
elidegeníthető birtok stb. – függvényében. Ily módon azonban olyan 
mennyiségű tesztmondat keletkezett, amennyit nem lett volna reális 
egyetlen kérdőívváltozatban mindhárom zárt kérdéstípussal 
lekérdezni. Ezért végül három kérdőívváltozatot készítettem; adott 
tesztmondatot adott kérdőívváltozatban csak egyetlen kérdéstípussal 
vizsgáltam.  

 A háromféle kérdőívet összesen 90 udmurt anyanyelvi 
beszélő töltötte ki. A kérdőíves felmérés nem volt reprezentatív 
jellegű. A kérdőívek feldolgozásánál a következő két életkori 
csoportot különítettem el: 1933–1965 között születettek (össz. 32 fő); 
1970–2002 között születettek (össz. 56 fő). Minden főbb udmurt 
nyelvjáráscsoport beszélőitől, valamint városi (izsevszki) 
udmurtoktól is gyűjtöttem adatot, bár az egyes nyelvjárási 
csoportokba tartozó kitöltők száma nem volt azonos. A kérdőívek 
feldolgozásakor az adatközlők két nagy területi csoportját 
különítettem el: a tatárföldi udmurtokét (össz. 23 fő) és az Udmurtia 
területén élő udmurtokét (össz. 67 fő).  
 
 
4 Szakirodalmi előzmények 
 
Noha az udmurt szórendet vizsgáló vagy bizonyos szórendi 
kérdéseket érintő munkák száma meghaladja a másfél tucatot, 
korántsem állíthatjuk, hogy a szórend jól leírt területe volna az 
udmurt szintaxisnak. A leíró grammatikák sokszor csak néhány rövid 
megjegyzést tesznek a szórendről (l. pl. Konyuhova 1964; Csúcs 
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1990; Winkler 2001), vagy egyáltalán nem tartalmaznak szórendi 
fejezetet (l. GSzUJ 1974). Másrészt az udmurt szórenddel foglalkozó 
szakirodalom nagy része deskriptív jellegű, csak néhányan vizsgáltak 
szórendi kérdéseket modernebb, tipológiai (Suihkonen 1990; Vilkuna 
1998; Ponarjadov 2010; Tyimerhanova 2011) vagy transzformációs-
generatív (Tánczos 2010) megközelítésben. 

Az udmurt nyelv szórendi tipológiai besorolását illetően 
összességében három főbb tendencia különböztethető meg a 
szakirodalomban. A normatív megközelítésben íródott művek 
(Glezgyenyev 1921; Bausev 1929) szerint az udmurtban a mondatok 
szigorúan igevégűek, a „meghatározók” (vagyis a bővítmények) 
pedig mindig megelőzik a „meghatározottat”; az ettől eltérő 
szórendek hibásak és kerülendők. A később íródott munkák nagy 
része aránylag következetes SOV nyelvként definiálja az udmurtot, 
amelyben nem-igevégű mondatok és fejkezdetű szerkezetek léteznek, 
de ezek pragmatikailag – leginkább információs szerkezetük 
tekintetében – jelöltek (vö. Bulicsov 1947; Krivoscsekova-Gantman 
1967; Gavrilova 1970; Csúcs 1990; Suihkonen 1990; Vilkuna 1998; 
Winkler 2001; Tánczos 2010; Tyimerhanova 2011). Az udmurt 
szórendi kérdéseket tárgyaló munkák harmadik csoportja 
(Ponarjadov 2010; Tánczos 2013) szerint azonban az SOV-
grammatika mellett az SVO-grammatika is kiépülőben van a mai 
udmurtban.  

 
 
5 Az értekezés felépítése 
 
Az értekezés hét nagyobb egységre tagolódik. Az első, bevezető 
fejezetben ismertetem a disszertáció célját és tárgyát, a kutatás 
motivációját és aktualitását, valamint az udmurt nyelvvel kapcsolatos 
legfontosabb általános tudnivalókat, és felvázolom az értekezés 
felépítését. 

A 2. fejezetben bemutatom a szórendi tipológia alapfogalmait 
és főbb elméleteit. Részletesen ismertetem a szakirodalomban 
található alapszórend-definíciókat és az alapszórend 
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megállapításához használt különböző kritériumokat és teszteket. 
Ezután a szórendi korrelációkkal kapcsolatos főbb szórendi tipológiai 
elméleteket (Greenberg 1963; Lehmann 1973, 1978a, 1978b; 
Venemann 1974a, 1974b) tekintem át, különös tekintettel a kutatások 
során alkalmazott Dryer (1992)-féle Elágazási Irány Elméletére.  

 A 3. fejezetben a kutatási módszereket és a vizsgált nyelvi 
anyagot mutatom be, a 4. fejezetben pedig az udmurt szórenddel 
kapcsolatos korábbi szakirodalmat tekintem át.  

 A 5. fejezetben saját kutatásom eredményeit ismertetem. A 
szerkezeteket alaptagjuk (fejük) kategóriája szerint csoportosítva 
taglalom. Elsőként a ragozott igei alaptagú frázisokat veszem sorra, 
majd az ún. funkcionális fejű frázisokat, ezt követően pedig a 
melléknévi, végül a főnévi alaptagú szintagmák belső szórendjével 
foglalkozom.  

 A 6. fejezetben összegzem az udmurt nyelv szórendi 
típusváltására utaló adatokat. Áttekintem, hogy az általam vizsgált 
szerkezetek közül melyek bizonyultak hajlamosabbnak és melyek 
tűnnek kevésbé hajlamosnak a szórendi változásra, tárgyalom a 
szórendi típusváltás lehetséges okait, és felvázolok egy lehetséges 
magyarázatot az ún. neutrális nem-igevégű szórend megjelenésére. 

 A 7. fejezetben összegzem kutatásom eredményeit, és 
ismertetek néhány további lehetséges kutatási irányt az udmurt nyelv 
szórendi típusváltásával kapcsolatban. 
 
 
6 Eredmények 
 
A kutatás eredményeit az alábbiakban összegzem. 
 
6.1 A folyamatban lévő szórendi típusváltásra utaló adatok  
 

1. Az írott szövegek és a kérdőíves felmérés tanúsága szerint a 
legtöbb vizsgát frázistípus információs szerkezetileg neutrális 
mondatban is megjelenhet fejkezdetű elrendeződésben. 

2. A fejkezdetű szerkezetekhez, illetve a fejkezdetű frázisokat 



11 
 

tartalmazó mondatokhoz többféle információs szerkezet is 
társítható, vagyis a fejkezdetű szórendek disztribúciósan 
jelöletlennek mondhatók. 

3. A fejkezdetű szerkezetek a legtöbb esetben gyakoribbak voltak 
a vizsgált mai szövegrészletekben, mint a régiekben. 

4. A fejkezdetű szórendi alternánsok gyakorisága a 
blogszövegekben a vizsgált 18 szerkezettípus közül 11 
esetében meghaladta a 30%-ot, néhány szerkezetnél pedig az 
50%-ot is; a fejkezdetű elrendeződés ezen szintagmatípusoknál 
tehát a mai udmurtban nem mondható ritkának. 

5. A kérdőíves felmérés során a fejkezdetű szórendi változatokat 
szinte minden vizsgált konstituenstípus esetében produkálta és 
grammatikusnak ítélte az adatközlők egy része. A fejvégű 
változatok mindazonáltal gyakoribbnak és elfogadhatóbbnak 
bizonyultak a fejkezdetűeknél. 

6. A kérdőív produkciót tesztelő feladata alapján a fejkezdetű 
változatok nem tűnnek olyan gyakorinak, mint a blogszövegek 
alapján (a legtöbb szerkezetnél a kitöltők kevesebb mint 30%-a 
produkálta a fejkezdetű szórendi változatot), a grammatikalitási 
ítélethozós feladatban azonban a legtöbb szerkezet esetében a 
kitöltőknek több mint 50%-a grammatikusnak ítélte a 
fejkezdetű szórendi alternánst. Az ún. „többértékelős” 
feladatban a szerkezetek nagyobb részénél a válaszadóknak 
legalább a 25%-a – néhány esetben több mint a 40%-a – 
egyformán jónak ítélte a fejvégű és a fejkezdetű változatokat, 
vagy az utóbbit jobbnak értékelte az előbbinél. 

7. A kérdőíves felmérés során a fiatalabb adatközlők a legtöbb 
tesztmondat esetében magasabb arányban produkálták és 
kedvezőbben ítélték meg a fejkezdetű szórendeket, mint az 
idősebbek. Ez a korosztályos különbség a látszólagosidő-
hipotézis értelmében folyamatban lévő nyelvi változásra 
utalhat. 

 
Az 1–7. pontban összegzett eredmények alapján valószínűsíthető, 
hogy a mai udmurt nyelvben szórendi típusváltozás zajlik az SOV 
nyelvtípustól az SVO típus felé. 
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8. A kérdőíves felmérés során a fejkezdetű szórendi változatok 

produkciójában és megítélésében nem csak korosztályos, 
hanem területi különbségek is mutatkoztak. Az Udmurtia 
területén élő válaszadók a legtöbb tesztmondat esetében 
magasabb arányban produkálták és kedvezőbben ítélték meg 
a fejkezdetű variánsokat, mint a Tatárföld területén élő 
kitöltők. A fejkezdetű szintagmákat a négy területi-életkori 
csoport (udmurtiai fiatalok; udmurtiai idősek; tatárföldi 
fiatalok; tatárföldi idősek) közül összességében az udmurtiai 
fiatalok produkálták és értékelték grammatikusnak a 
legmagasabb arányban, a tatárföldi idősek pedig a 
legalacsonyabb arányban. Az utóbbiak következetesen 
ragaszkodtak a fejvégű szerkesztésmódhoz: szinte minden 
esetben kizárólag fejvégű frázisokat produkáltak; szinte soha 
nem minősítették grammatikusnak a fejkezdetű változatokat, 
és majdnem mindig a fejvégű alternánsokat tartották jobbnak 
a fejkezdetűekkel szemben. A tatárföldi fiatalok válaszai 
bizonyos tesztmondatoknál az udmurtiai fiatalok, más 
tesztfeladatoknál pedig a tatárföldi idősek válaszaival 
mutattak hasonlóságot. A kérdőív eredményei tehát arra 
mutatnak, hogy a szórendi típusváltás előrehaladottabb 
fázisban van az udmurtiai, mint a tatárföldi udmurt 
nyelvterületeken. A tatárföldi udmurt nyelvterületen 
mutatkozó konzervatívabb szórendi sajátosságok vélhetően az 
SOV-típusú tatár nyelv hatásával, valamint a tatárföldi 
nyelvjárások – udmurt nyelvterületen belüli – 
periferialitásával magyarázhatók. 

9. A vizsgált grammatikai és szemantikai változók közül csak a 
grammatikai súly (grammatical weight) esetében rajzolódott 
ki bizonyos összefüggés a szórenddel: a grammatikailag 
súlyosabb bővítmények ugyanis több korrelációs pár esetében 
is hajlamosabbnak bizonyultak a fej után kerülni vagy 
elfogadottabbak voltak a fej utáni pozícióban, mint a 
grammatikailag könnyű bővítmények. 
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6.2 A vizsgált szerkezetek szórendi változásra mutatott hajlama 
 
A blogszövegekből és a kérdőíves feladatokból körvonalazódó 
tendenciák alapján a szórendi változásra leginkább hajlamosnak a 
kérdőszó + mondat, a létige + alany  (egzisztenciális mondatokban), 
valamint a főnév + vonatkozó mondat szerkezetek, legkevésbé 
hajlamosnak pedig a főnévi birtokszó + birtokos, kopula + 

állítmánykiegészítő, valamint a (jelzői szerepű) melléknév + vonzata 
frázistípusok tűnnek (bár a határozói alárendelő kötőszó + 

alárendelt mondat, főnév + vonzata/szabad bővítménye, ige + 

módhatározószó, illetve az ’akar’ segédige + főige párok szintén 
viszonylag alacsony hajlamot mutatnak a fejkezdetű elrendeződésben 
való megjelenésre. (Az időbeli segédige + lexikális ige, valamint az 
adpozíció + főnévi szintagma korrelációs párok mindig szigorúan 
fejvégűek, a tagadó ige + segédige elempár pedig mindig szigorúan 
fejkezdetű elrendeződést mutat az udmurtban.)  

Az egyes szerkezetek szórendi változásra mutatott hajlamának 
eltérő mértékét elemzésem szerint több tényező együttesen alakítja 
ki. 

A mondatszerveződés hierarchiájában alacsonyabb szinten álló 
frázistípusok – vagyis a nominális, illetve a (jelzői funkciójú) 
melléknévi alaptagú szintagmák – a kutatás eredményei szerint 
csekély hajlamot mutatnak eredeti, fejvégű szórendjük 
megváltoztatására. Mindez összecseng Vilkuna azon 
megfigyelésével, miszerint a nominális, illetve a melléknévi 
szintagmák az egész uráli nyelvcsaládon belül viszonylag 
következetes fejvégű belső szórendet mutatnak (1998: 219–222).  

A változásra „közepesen hajlamos” elempárok közé a 
predikatív funkciót betöltő alaptaggal rendelkező frázistípusok 
sorolhatók (így az igei alaptagú frázisok egy része, valamint azon 
melléknévi alaptagú szintagmák, amelyekben a melléknév állítmányi 
szerepet tölt be).  

 Az alaptag szófaja és szintaktikai funkciója tehát befolyással 
lehet adott frázis szórendi változásra mutatott hajlamára. Azonban 
egyéb tényezők, így a bővítmény grammatikai súlya és az alaptag 
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lexikális tulajdonságai (így például az, hogy az adott lexéma az orosz 
nyelvből van-e átvéve) is közrejátszhatnak.  

 
 

6.3 A szórendi típusváltás lehetséges okai 
 
A nem-igevégű mondatok elterjedését az udmurtban több szerző is 
(legalább részben) az orosz nyelv hatásával hozza összefüggésbe (vö. 
Glezgyenyev 1921: 52; Bulicsov 1947: 79, 82; Gavrilova 1970: 118; 
Ponarjadov 2010: 45–54; Karakulova–Karakulov 2001: 82–83). Az 
udmurt nyelvnek az értekezésben valószínűsített, folyamatban lévő 
szórendi tipológiai változása véleményem szerint is részben külső – 
orosz – nyelvi hatásnak tulajdonítható. Intenzív kontaktushatás 
ugyanis indukálhat szórendi tipológiai változást egy nyelv 
rendszerében (Thomason–Kaufman 1988: 74–76). Az oroszban a 
mondat szintjén SVO az alapszórend, a frázisok pedig jellemzően 
fejkezdetűek (Bailyn 2012: 239–244). A mai udmurt 
beszélőközösségben a generációk eltérő, az orosz nyelv 
dominanciájának irányába tolódó kétnyelvűsége és a fiatalabb 
generációk csökkenő udmurt anyanyelvi kompetenciája (Salánki 
2007; Shirobokova 2011) alapján valószínűsíthető, hogy a fiatalabb 
beszélők udmurt nyelvhasználatára jobban hat az orosz nyelv, mint 
az idősebb beszélőkére, és nem meglepő, ha ez a hatás a fiatalok 
szórendhasználatában is megmutatkozik. 

Az udmurt folyamatban lévő OV > VO típusváltását 
feltételezésem szerint azonban belső nyelvi, az információs 
szerkezettel összefüggő tényezők is elősegíthették. 

Kutatásom eredményei szerint a nem-igevégű mondatokhoz 
többféle információs szerkezet is társítható. Nem-igevégű mondatok 
előállhatnak egyrészt fókuszált vagy tagadott ige, illetve közvetlenül 
preverbális fókusz esetén. Ezekben az esetekben az igei állítmány 
után gyakran a diskurzusban már ismert vagy abból 
kikövetkeztethető összetevők jelennek meg. A fejkezdetű 
szerkezetek egy másik tipikus mintázatában a posztverbális 
összetevő fókuszált. Végezetül neutrális információs szerkezetű 
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mondatokban is előfordul, hogy az állítmányhoz tartozó vonzatok 
vagy szabad bővítmények az állítmány után jelennek meg.  

Az értekezésben javasolt elemzés szerint a nem-igevégű 
mondatok az udmurtban eredetileg kizárólag emfatikusak, vagyis 
nem-neutrálisak lehettek, tipikusan alacsony kommunikatív értékű, a 
megelőző kontextusból ismert, háttérbe helyezett, témaszerű 
összetevővel, amely, vagy amelynek egy része az igei állítmány 
mögött jelent meg. Az ilyen mondatokban az állítmány vagy az azt 
közvetlenül megelőző mondatrész gyakran (de nem feltétlenül) 
fókuszált lehetett (vö. Ponarjadov 2010: 23–28).  

Később – feltehetően az orosz nyelv hatására (l. Ponarjadov 
2010: 39; Tánczos 2010: 222), az orosz mondat ugyanis tartalmaz 
egy mondatvégi fókuszpozíciót (Bailyn 2012: 275–278) – az udmurt 
nyelvben is megjelentek a mondatvégi fókuszt tartalmazó mondatok. 
A nem-igevégű mondatok információs szerkezetileg összességében 
így már igen változatosak, azaz funkcionálisan sokrétűek lettek. Ez a 
viszonylagos disztribúciós jelöletlenség lehetővé tette a nem-igevégű 
mondatok információszerkezeti átértelmezését, vagyis egy ponton az 
eredetileg pragmatikailag jelölt szórend neutrálisként való 
értelmezése is lehetővé vált (l. még Asztalos–Tánczos 2014; 
Asztalos–Gugán–Mus 2017), azaz megjelentek a neutrális 
információs szerkezetű nem-igevégű mondatok. A nem-
állítmányvégű mondatok információs szerkezeti változatossága, 
vagyis viszonylagos disztribúciós jelöletlensége feltételezésem 
szerint így az orosz nyelvi hatás mellett kiváltó oka lehet az udmurt 
nyelv OV > VO típusváltásának.  
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