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Az evidecialitás fogalma
• Evidencialitás: az a nyelvi jelenség, mely során a beszélő 

mondanivalójában kifejezi, hogy az általa birtokolt információ 
milyen forrásból származik


• Evidencialitás mint grammatikai kategória: a beszélő 
grammatikai eszközökkel (pl.: török, evenki, jukagir), és nem 
lexikális jelölők segítségével fejezi ki az információ forrását 
(pl.: magyar, orosz) (Havas 2015)


• Palmer (2001: 35): az evidenciális kifejezések egyben az 
igazság iránti elköteleződést is tartalmazzák 
—› Antropológiai vizsgáltok alapján az evidencialitás fogalma 
csak az információ forrására vonatkozik (Kugler 2015: 44)



Willett-féle felosztás 
1988

Aikhenvald-féle felosztás 
2004

(Kugler 2015: 45, 47.)



• Kétosztatú rendszer


• Az evidencialitás grammatikai kategóriaként létezik —› van grammatikai jelölő


• Nem szemtanúsági funkció kifejezése a második múlt idő segítségével


• (1) Коля   толон  лыкт-эм. 
     Kolja    tolon    lykt-em. 
     Kolja    tegnap megérkezik-2PST.3SG 
     ‘Kolja tegnap megérkezett.’


• (2) Коля   толон   лыкт-ӥз. 
     Kolja    tolon    lykt-iz. 
     Kolja    tegnap megérkezik-1PST.3SG 
     ‘Kolja tegnap megérkezett.’

Evidencialitás az udmurtban



1. táblázat: Igeragozás második múlt időben. Állító. Bavli típus

Infinitívusz Tő Időjel Vx Íráskép

mynyny 
(‘menni’) myn- -em

-e myneme Sg1

-ed mynemed Sg2

(-ez) mynem(ez) Sg3

-my mynemmy Pl1

-dy mynemdy Pl2

-zy mynemzy Pl3

(Kozmács 2001)



2. táblázat: Igeragozás második múlt időben. Állító. Kirikmaszi

Infinitívusz Tő Időjel Vx Íráskép

mynyny

(‘menni’)

myny- -śk-

-(e)m

- myniśkem Sg1

myne- -

-ed mynemed Sg2

- mynem Sg3

myny-

-śk- -my myniśkemy Pl1

-l’l’a-

-dy mynil’l’amdy Pl2

- mynil’l’am Pl3

(Kozmács 2001)



A második múlt idő funkciói 
az udmurtban

• Népi elbeszélések


• Hallomásból szerzett információ


• Mirativitás


• Nem akaratlagosság


• Az álmok esete


• Perfektivitás, rezultativitás


• Durativitás

(Siegl 2004)



Hipotézis

• A második múlt idő eredetileg nem fejezett ki  
nem szemtanúsági funkciót


• Eredetileg előidejűséget (perfektumot?) és/vagy 
rezultativitást kifejező funkciója lehetett


• Valaha csak harmadik személyű alakokban használták



Honnan ered az udmurt 
második múlt idő?

• Bereczki Gábor nyomán (1998): 
 
Simonyi Zsigmond (1889), Horváth Károly (1944) és B. A. 
Serebrennikov (1963) gondolatai alapján török eredetűnek 
véli a permi nyelvekben a mariban a múltidő rendszer 
felépítését 
 
—› Ez alapján a régi magyar múltidő rendszert is török 
eredetűnek gondolja —› az elbeszélő múlt és az összetett 
alakok a török kapcsolatok megszűntével kivesztek 
nyelvünkből



Simonyi Zsigmond 1889.

Altaji ősnyelv

               Északi ág                                 Déli ág 

Szamojéd alapnyelv Ugor alapnyelv Török/Mongol alapnyelv  Tungúz alapnyelv 

Déli ugor                       Lapp                    Északi ugor 

Finn/Észt Mordvin Cseremisz Zürjén/Votják  Magyar Vogul/Osztják 

„De a vogul-osztják kivételével az összes ugor nyelvekben megleljük a mi 
elbeszélő időalakunk pontos megfelelőjét.” (Simonyi 1889:254)



Horváth Károly 1944
• Az összetett igealakokkal foglalkozik


• Információnyújtás az írok vala formákhoz, nyelvészeti 
kérdések tisztázása nélkül


• A magyar összetett igealakok (vala, volt, volnék) formailag 
megegyeznek a komi, az udmurt és a mari alakokkal


• Befejezett cselekvést jelölő jelentésárnyalat


• Mariban + óhajtó jelentésárnyalat —› ez a keleti magyar 
nyelvjárásokban is megvan



B. A. Serebrennikov 1963 
Közpermi kor 

Még nincs 2. múlt idő 

Px-kel ellátott, főnevesült igenevek 

Szemantikai megoszlás: csak olyan  
cselekvések 

melyek szemantikailag eleve  
befejezettséget tartalmaznak

Predikatív pozíció 

Csak E/3

Megszűnik a szemantikai 
megoszlás 

Más ige is felveheti a formát

Kiegészül a paradigma 

Később új funkciókkal bővül



• Az E/1 esete

Megjelenik a nem-szemtanúsági  
jelentésárnyalat

E/1-ből elkezd eltűnni a 
perfektum

Megjelennek az új funkciók 
 

pl.: mirativitás, nem-
akaratlagosság 

álmok esete

Visszaegészül a paradigma
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“Az elmondottak eléggé bizonyítják, hogy a votják (a 
zürjénről a rövidség kedvéért nem szóltam) és a cseremisz 
múlt idő rendszer török minta lemásolása. Ebből az 
következik, hogy a velük pontosan egyező magyar múlt idő 
rendszer is török.” (Bereczki 1998: 214)



Jövőbeli tervek és kérdések

• Történeti tipológiai vizsgálatok


• Areális vizsgálatok udmurt nyelvterületen 


• Török nyelvek igeidőrendszerének, főleg a múlt időnek vizsgálata


• Az összetett igealakok is kifejezhetnek-e nem-szemtanúságot? 
Egyáltalán mit fejeznek ki az összetett alakok?


• Van-e nyelvjárásbeli különbség?


• Ha török minta másolása, akkor a funkciók is török mintára 
kerültek ezekbe a nyelvekbe?
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