A ditranzitív igék szintaxisa szemantikai megközelítésből
Sipőcz Katalin
Előadásomban témája a manysi ditranzitív igék.
A ditranzitív igék olyan három argumentumú igék, melyek tipikusan fizikai transzfert
fejeznek ki (pl. ad, ajándékoz, hoz) és ágenst (A), recipienst (R) valamint téma (T)
argumentumot tartalmazó szerkezetben szerepelnek, pl.:
Mari pénzt adott a lányának.
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A manysiban kétféle ditranzitív szerkezet alternációját figyelhetjük meg. Az egyik az ún.
indirektív szerkezet (indirect object construction), melyben a T a szintaktikai tárgy, a R pedig
-n datívusz raggal jelölt:
Taw tinal-as-te
ēka-te
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ő
elad-PST- SG<3SG feleség-3SG has
’Eladta a feleségét a pocakos Ványkának.’
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A másik az ún. szekundatív szerkezet (secondary object construction), melyben a R a
szintaktikai tárgy, és a T instrumentálisz raggal jelölt:
Mań piɣ-ǝm
nē-ɣǝl
viɣ-lǝm.
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vesz-SG<1SG
’Kisebbik fiamnak feleséget szerzek’
A szerkezetek passzivizálódhatnak is: a recipiens válik leggyakrabban a passzív mondat
alanyává, de a T-passzivizáció is lehetséges.
Azokban a nyelvekben, ahol több ditranzitív szerkezet használatos, az egyik legfőbb
vizsgálati szempont az, hogy milyen szabály(ok) irányítjá(k) a szerkezetválasztást. A
manysira irányuló kutatások azt mutatják, hogy a választás elsődlegesen a mondat
információs szerkezetétől függ: a „topikabb” mondatrész törekszik a szintaktikai tárgy
pozícióját betölteni (illetve passzivizálás esetén az alany helyzetét). (Sipőcz 2014, Skribnik
2001, Virtanen 2012)
A ditranzitív igék elemzésére irányuló munkák azt mutatják, hogy az ige szemantikai
jellemzői is befolyásolhatják azt, hogy milyen szerkezetben jelenik meg az adott ige.
(Malchukov et al. 2010) A tipikus ditranzitív igék fizikai transzfert jelentenek, mely a
birtoklás megváltozását is okozza (ad). De számos nyelvben szintaktikailag hasonlóan
viselkednek még további igei csoportok is: alkotás igéi (pl. készít, főz, épít), okozott mozgást
jelentő igék (pl. küld, dob), ún. instrumentálisz-igék (pl. üt, etet) vagy az absztrakt transzfert
jelentő kommunikációs igék (pl. mond, mesél, énekel) stb. Befolyással lehetnek a szerkezetre
az ige olyan szemantikai jegyei, mint a birtoklásban történő változás (ad vs. küld), a T és R
argumentumok élő-élettelen szimmetriája (ad vs. bemutat), a transzfer hatékonysága (l. lop
ige bizonyos nyelvekben) stb.
Előadásomban a manysiban a ditranzitív szerkezetek választását a szerkezetben
szereplő ige szemantikai jegyeivel vetem össze.
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