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a magyar névutórendszer 
a koreai nyelv szempontjából1

1. Bevezetés

A ragozó, agglutináló nyelvekben, mint a magyarban és a koreaiban is, a mondat-
tani viszonyt jelölő elemek a lexémákhoz kapcsolódnak, vagy a lexémák után állnak. 
Az ilyen nyelveknek gazdag esetragrendszerük, illetve névutórendszerük van. Például 
a koreai nyelvtanban a ragozók nevű szófajba sorolnak minden olyan nyelvi elemet, 
amelyek morfológiailag nem önállóak, s főnevekhez kapcsolódnak mondattani funk-
ció jelölésére. A morfológiailag önálló viszonyszókat azonban egyfajta főnévként, 
jobban mondva ‘nem teljes értékű főnévként’ látják. Ezért a koreai szófajrendszerben 
nincs ‘névutó‘ kategória. De a magyarban a gazdag esetragrendszer mellett elég 
gazdag névutórendszer is van, amely mindig gyarapodhat, mint nyitott grammatikai 
kategória. Ezt a grammatikalizáció jelenségének tekinthetjük. Természetes, hogy a 
magyar névutórendszerrel kapcsolatban eltér a magyar nyelvészek véleménye, mert 
a névutók szófajváltozás útján álló átmeneti szófajnak számítanak.

Tanulmányomban szeretném a magyar névutórendszer leírásának a hagyo-
mányát áttekinteni, és szeretnék olyan vitatott kérdésekről szólni, mint amilyen a 
névutók fogalma és meghatározása közötti probléma, a birtokos szószerkezetből 
keletkezett névutók felismerése, a határozói igenévből kialakult névutók. Ezt köve-
tően szeretném megpróbálni a magyar névutókat a megfelelő koreai kifejezésekkel 
összehasonlítani, hogy megtalálhassuk a lehetőségét a névutói szófaj meghatározá-
sának a koreai nyelvben. 

2. A magyar névutórendszer leírásáról és problémáiról

A névutó fogalmán egyhangúlag azt értik a magyar leíró nyelvtanokban, hogy 
névszóval együtt a mondat határozójaként szerepelnek. Így a határozói ragokhoz 
hasonló funkciójuk van, de különböznek tőlük morfológiai önállóságukban. Ezért a 

1 This work was supported by Hankuk University of Foreign studies Research Fund of 2012. The draft has 
been presented at PPKE BTK / Piliscsabai Nyelvészkör (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, December 
19. 2010).
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magyar nyelvtanokban a névutó szófaja a viszonyszók kategóriájába tartozik. Mivel 
a névutók azonban nemcsak határozói viszonyt jelölnek, hanem tartalmi jelentést 
is kifejeznek, magyar névutórendszerrel kapcsolatos tanulmányokban előfordulnak 
eltérő nézetek is a magyar névutók meghatározásában és felsorolásukban. A hagyo-
mányos leíró szempontból a névutók szófajába az ősi, általánosan elismert névutók 
mellett egyrészt a birtokos szerkezetből, másrészt a határozói igenévből alakult új 
névutókat is felsorolják, de nem egyöntetűek a névutók meghatározásai (Szinnyei 
1917, Tompa (szerk.) 1961–1962, Sebestyén 1965, Bencédy–Fábián 1968, Keszler–
Lengyel 2002; stb.) A modern strukturális elmélet keretében azonban főleg a régi 
magyar névutókkal foglalkoznak (Marácz 1986; É. Kiss 1998, 1999, 2002; Hege-
dűs 2006), de esetleg egyáltalában nem ismerik el a névutói szófajt (Alberti–Medve 
2002). Mivel a generatív nyelvtan elsődlegesen az anyanyelvi beszélők intuícióján, 
nyelvi kompetenciáján alapuló elmélet, koreaiként érdemes megpróbálni a leíró 
nyelvtan szempontjából a magyar névutókat tárgyalni. 

2.1. A magyar névutók osztályozása alaktani szempontból 
A magyar névutók osztályozásában azokkal a névutókkal foglalkoznak, amelyek 

a legtöbb nyelvtanban egyaránt megtalálhatóak. Én azokat választottam, amelyeket 
egyes nyelvtanokban eltérően értelmeznek. A legutóbbi nyelvtanok és tanulmányok 
közül Rácz Endre, Szemere Pál (1985), Keszler Borbála, Lengyel Klára (2002), 
Nagy Katalin(2003) munkáit vettem kiindulási alapul.

A magyar névutókat alaktani szerkezet szerint három típusba oszthatjuk: határozó-
szó, illetve képzett határozószó alakú, határozói igenév alakú és határozóragos főnév 
alakú típusba. Mind a három típust a hozzá járuló főnév vonzatragossága szerint két 
altípusba oszthatjuk: ragtalan főnévhez járuló névutók és ragos főnévhez járulók: 

I. határozószó alakú névutók (-tt, -l)
a) ragtalan főnévhez járulók

 i) alatt, alá, alól, előtt, elé, elől, fölött, fölé, fölől, mellett, mellé, mellől,  
  mögött, mögé, mögül, között, közé, közül, felé, felől, körül, köré

 ii) által, ellen, gyanánt, helyett, hosszat, iránt, miatt, nélkül, óta, szerint,  
  után, végett 

 iii) közepette, szerte 

b) ragos főnévhez járulók
 i) -n alul, -n belül, -n felül, -n kívül, -n innen, -n át, -n keresztül, -n túl,   

  -hoz képest, -vel együtt 
 ii) -hoz közel
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II. határozói igenév alakú névutók (-va/-ve) 
a) ragtalan főnévhez járulók: múlva
b) ragos főnévhez járulók

 i) -nál fogva, -tól fogva, -től kezdve, -re nézve
 ii) -t kivéve, -t tekintve, -től eltekintve, -hoz viszonyítva 

III. határozóragos névszó alakú névutók   
a) ragtalan főnévhez járulók

 i) alapján, alkalmával, árán, céljából, címén, dacára, ellenében, ellenére,
 érdekében, értelmében, esetében, esetén, fejében, folyamán, folytán, híján,
 javára, kapcsán, kedvéért, képében, korában, következtében, létére,
 mentén, módjára, múltán, nyomán, részére, részéről, révén, során,   

  számára, táján, terén, területén, útján
 ii) esetben, ízben, módon, módra, számba, tájban, tájt, alkalomból,
 alkalommal

b) ragos főnévhez járulók
 i) -vel egyetemben, -vel szembe/szemben/szemközt, -n végig, 
 -vel ellentétben 

Az Ia) típusú névutók tartoznak az ősi magyar névutók közé; sajátosságuk, 
hogy személyraggal rendelkezhetnek, ha személyi névmásokhoz járulnak. Közülük 
a helyjelölő névutókra jellemző az irányhármasság, ami helyjelölő határozóragokkal 
párhuzamos jelenséget mutat. Az Ib) típusúakat ragvonzó névutóknak is nevezik. 
Ezeknek a névutóknak viszonylag szabadabb szórendjük lehet, néha a főnév előtt 
állhatnak. Ilyen esetben nem világos a névutók és határozószók közötti különbség, 
mert vannak olyan határozószók, amelyek bizonyos ragokkal kapcsolódó főnevet 
igényelnek, vonzatszerkezetet alkotnak. 

A IIa) típusban csak egyetlen névutó, a múlva van, amelyben az eredeti ige, mú-
lik a főnévvel alany–állítmányi viszonyban van. A b) típusú névutók száma állandóan 
növekedhet, mert elméletileg minden határozói igenév névutóvá válhat. Itt is nehéz 
megkülönböztetni a névutókat a határozói igenevektől. A nyelvtanokban az alábbi 
névutók eltérő felsorolását láthatjuk (például tekintve, eltekintve, kivéve stb.). A ha-
tározói igenévből kialakult névutók száma tehát nyitott kategóriaként növekedhet. 

A III) típusú névutók leírása a legvitatottabb kérdések egyikét veti fel, neve-
zetesen, hogy mikor van névszószerkezet, mikor névutószerkezet, hogy egyáltalán 
szükséges-e a névszószerkezetet a névutók kategóriájába sorolni, s ha igen, hogyan 
lehet elhatárolni őket egymástól. A ragtalan főnévhez járuló névutók többsége a bir-
tokos szerkezetből alakult ki – úgy, hogy birtokos személyjelet kaptak. De vannak 
olyanok, amelyeknek nincs birtokos személyjelük. Azok nem a főnévhez, hanem 
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egyrészt melléknévhez, másrészt számnévhez járulnak: például esetben, módon, 
ízben. Ezeket a hagyományos nyelvtanokban névutóknak tekintik. Ennek az oka, 
hogy a névutó fogalmával kapcsolatban a hozzá járuló szavaknak a szófaja nemcsak 
a főnévhez, hanem más névszókhoz is fűződött (melléknévhez, számnévhez). Erre 
vissza fogunk térni a következő pontban. 

A IIIb) típusú névutókat a magyar nyelvtanokban általában az ősi magyar név-
utók csoportjába sorolják, azaz a ragvonzó névutók kategóriájába. De az ebbe a 
típusba sorolt névutók száma csökken, kihaltak, vagy vonzat nélküli önálló szóvá 
válnak: például a -vel átellenben névutót már ritkán használják, a -vel egyetemben 
névutót pedig a hasonló jelentésű -vel együtt névutóval helyettesítik. 

2.2. Néhány kérdéses pont a magyar névutók felsorolásáról
A fenti magyar névutók csoportosításában és felsorolásában kiválasztottam 

olyanokat, amelyeket különböző magyar nyelvtanokban és tanulmányokban általá-
ban névutónak ismertek el, vagy névutószerűnek tekintenek. Az igazat megvallva, 
majdnem minden tanulmányban a névutók nem teljes listáját adják meg. Ehelyett 
a névutók csoportjai közötti szintaktikai, morfológiai sajátságokat igyekeznek 
magyarázni. 

A leíró szempontú tanulmányokban a hagyományos névutók felsorolása a Se-
bestyén Árpád által 1965-ben összeállított rendszeren alapszik. Az utóbbi időben 
megjelent tanulmányok is bár módosítják a csoportosítást, ugyanazokat a névutókat 
sorolják fel. 

Korlátozott anyaggyűjtésem alapján szeretnék néhány kérdéses pontról beszélni, 
és megoldásokat javasolni. 

1) A magyar nyelvtanokban a -hez közel, -n végig az Ib) típusúak közé sorolód-
nak. Rácz – Szemere (1985) szerint csak a -hez közel névutó, de Marácz (1989) a 
–hoz közel és -n végig példáit egyaránt a névutók közé sorolja. Ezekről Sebestyén 
(1965) így vélekedett: „-hoz közel igen csekély megterheltségű, -n végig ritka, és 
nem szilárdan összeforrt névutós szerkezet, könnyen szétesik részeire”. 

(1) a. A házunk a postához közel van.
 b. A házunk közel van a postához.   
 c. Nagyon közel van a házunk a postához. 

(2) a. A turisták az úton át mennek.  
 b. A turisták mennek át a hídon.
 c. A turisták átmennek a hídon.
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Szerintem a -hez közel szerkezet szórendje szabadabb, mint az -n át névutóé. 
A -hez közel szerkezet nem közvetlen összetevős szerkezet. A -n át szerkezet azon-
ban közvetlen, a névutók közvetlenül egy főnév mögött vagy előtt állhatnak. A (2c) 
példamondatban az át nem névutó, hanem igekötő. Így a –hez közel, -n végig inkább 
határozószó, illetve határozóragos főnév. 

2) morfológiailag önálló, de tartalmilag nem elegendő főnevek közül régóta 
névutóknak felsorolt határozóragos szavak: 

(3) a. A fiút már felnőtt számba vették2.
 b. hasonló módon, hasonló esetben  
 c. három ízben, három alkalommal 

Ezek a szavak nem főnévhez, hanem melléknévhez, valamint számnévhez 
járulnak. A hagyományos nyelvtanokban a névutó fogalmán a névszók után álló, 
nem önálló szavakat értik. Ráadásul az alakváltozatoknak számított névutók (ese-
tében, útján, alkalmából, alkalmával stb.) a MMNY-ben is arra utalnak, hogy „sok, 
jelenleg, még ragos névutónk indult el a névutóvá válás útján (alapján, folyamán, 
segítségével, érdekében értelmében, következtében). Többen közülük személyragos 
és személyragtalan alakban is használhatóak: révén, réven, során, soron, téren. 
Személyragos változatok már messzebb jutottak a névutóvá alakulás útján” (MMNY 
1971, 78). Mégis Rácz (1989), legutóbbi időben megjelent könyvében Nagy Kata-
lin (2003) is az ízben–t névutónak tartja. A névutók fogalmát korlátozni kell; nem a 
névszók után, hanem főnév után járó szót kellene névutónak tartani. 

3. A névutószerkezet és helyesírása 

Rácz–Szemere (1989) mondattani elemzési könyvében a névutóhoz sorolja a 
szerte, számra (-szám) szavakat, amelyeket Sebestyén (1965) is felsorolt névutóként, 
de elég homályos magyarázattal: „A szerte származékait tulajdonképpen a fentiek-
ben láthattuk, a példák már inkább összetételi utótaggá vált állapotában mutatják a 
régebbi névutót, amelynek visszaszorulásával szegényedik a nyelvünk, hiszen hely-
határozóink között sajátos árnyalatait hordoz.” (Sebestyén 1965, 86) – „A számra 
inkább a hagyományőrző szépirodalomban él. Ez inkább visszaszorulásra vall, mint 

2 Ezt a példamondatot a Rácz (1989)-ból idézem.
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terjedésre. A helyesírás alig ingadozik, az egybeírás szinte általános” (Sebestyén 
1965, 163). Példákat Rácz–Szemere (1989)-ből vettem. 

(4) a. Ezt a munkát darabszámra fizetik.
 b. Óraszám elnézelődött a tóparton.
 c. Nagy aszály volt országszerte. (Jókai)

A névutó morfológiailag önálló szó, ezért a névutószerkezet tagjait különírjuk. 
Ha egybeírjuk, már az összetett szó utótagjának kell tekinteni. 

3.1. A névutók szófajváltozása mint lexikalizálódási jelenség 
A névutók szófajváltozása különböző módon történik: vagy önálló határozó-

szóként szerepel a mondatban, vagy igekötőként vagy összetett szó elő-/utótagjaként, 
valamint képzett szó alapszavaként. 

névutó határozószó igekötő  szóösszetétel  szóképzés

előtt      azelőtt, mielőtt
alatt     azalatt, mialatt
alá    alá-ás/-értékel/-fest/-ír    alá-z
mellé  mellé-fog/-lép/-talál
felett      afelett   felett-es
fölé, felé     afelé, lefelé
közül         közül-et
körül  körül/-fog/-ír/-néz

ellen  ellen-áll  ellenőr   ellen-ez/-kezik
helyett     ahelyett   helyett-es 
nélkül     anélkül   nélkül-öz
óta      azóta, mióta
szerint     aszerint, rendszerint
után      azután, aztán, délután után-oz

-n túl túl túl-ad/-becsül/-burjánzik azontúl, tengerentúl túl-oz
-n át  át-megy/-ad/-alakít/-áztat 
-n keresztül keresztül-enged/-vág/-visz azonkeresztül
-n kívül     azonkívül, kívülálló
-n alul  alulmarad   aluljáró
-n felül  felülkerekedik  felüljáró
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A határozószó alakú névutók teljes egészében az ősi magyar névutók, amelyek 
zárt kategóriaként már nem fejlődnek tovább. Mint a fenti táblázatban láthatjuk, az 
irányhármasságra jellemző névutók nem nagyon mutatkoznak szófajváltónak. A 
többi határozószó alakú névutó, valamint a ragvonzó névutók viszont szófajváltozás 
útján vannak, kettős vagy több szófajú szavaknak tekintjük őket. Az irányhármas-
ságú névutókon kívüli személyragozható névutók általában nem válnak igekötővé, 
hanem a kapcsolt főnévvel egy összetett szóvá válnak, vagy képzővel új lexémát 
alakítanak. A ragvonzó névutók viszont igekötővé válnak, mert a névutós szerke-
zetnek viszonylag szabad szórendje van. Csak olyan névutók válhatnak igekötővé, 
ahol a kapcsolt főnevek távol állhatnak a mondatban.

(5) a. A turisták az úton át mennek.
  NP PP
 b. A turisták mennek át a hídon.
  Adv/PP NP
 c. A turisták átmennek a hídon.
  igekötő NP

(6)  a. János ment Péter után3.
  N PP 
 b. *János ment után Péter.
 c. *János utánment Péter.

(7)  a. János ment utána.
  PP-rag
 b. ?János utána ment.
 c. János utánament Péternek. 
  igekötő  

A személyragozható névutók közül csak az után névutó válhat egyes szám 3. 
személyű alakjában igekötővé:

utána-csinál/-fut/-jár/-állít/-néz/rendel/-szalad/-számít/-számol/-tölt. 

Az után névutó az előtte álló mutató névmással összevonás által egy összetett 
szóvá válik, vagy összetett szó előtagjaként új lexémák alkotásában vesz részt. Sőt 
egy képzett szónak az alapszavaként lexikalizálódhat.

3 Ezt a példamondatot idézem É. Kiss(1998) tanulmányából.
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(8)  az után → azután → aztán
 után+töltés, után+járás, után+futó, után+küldés, után+pótlás, után+rendelés, 
 után-oz, után-z-ás, után-z-at, után-z-ó

A magyar névutók osztályozásában nem lényeges a személyragozható névutók 
(Marácz megnevezése; dressed PP) és személyragozhatatlanok (naked PP) közötti 
különbség, mert a személyragos névutók alakja már nem a névutó szófajába tar-
tozik, szintaktikai szinten másképpen viselkednek. Az lenne a kérdés, hogy akkor 
milyen szófajba tartozhatna a személyragos névutó és az ehhez hasonlónak látszó 
személyragos esetrag alakja4. A leíró nyelvtan keretében a személyragos névutó alak-
ját névutós szerkezetnek elemezhetik, amelyek határozószói, igekötői viselkedésük 
által lexikalizációs jelenséget mutatnak.

4. A névutóvá válás mint grammatikalizáció

Az ősi magyar névutók szófajváltozás által lexikalizálódó jelenséget mutat-
nak, ellenben az új névutók úgy fejlődnek tovább, hogy a névszók és az igék a 
tartalmi jelentés elvontságát érzékeltetik, azt követően szintaktikai önállóságukat 
elvesztve az előtte álló főnévvel együtt a mondat határozójaként szerepelnek. Kü-
lönösen a birtokos szószerkezetből alakult névutók elismerésével kapcsolatban 
alakultak ki viták a magyar nyelvtanokban, amióta Zoltán Gyula a személyragos 
képződményeknek polgárjogot kért5. Sebestyén monográfiájában a névutóvá válás 
folyamatát így foglalta össze: „a tartalmi mozzanata háttérbe szorulása, a kapcsolt 
névszóval alkotott szintaktikai viszony elhomályosulása, a szintagmatikus jelölő-
eszközök elmaradása” (Sebestyén 1965, 169). Bár a tőszavak rendszerint átvitt, 
elvont jelentésárnyalatot képviselnek, a jelentésüktől nem teljesen szakadtak el; 
nehéz elhatárolni a névutókat a lexémáktól. A névutók meghatározására vonatkozó 
érvelések szubjektívnek tűnnek: „… de ma még túlsúlyban van tartalmi jelentésük, 
világos a szerkezeti morfematikai tagolódásuk és a kapcsolt szóhoz fűződő szin-

4 Ez a kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy a generatív grammatikában a névutót határozószónak mint a termi-
nális szimbólumának értelmezik. Eszerint a személyragos névutó alakja a határozószók (Adv) közé, a sze-
mélyragos esetrag alakja pedig a névszók (NP) közé tartozik. A részletek: Alberti–Medve (2002)-ben.

5 “Egyöntetűség szinte az õsi, egy alakváltozatú névutók megítélésében van. Az utóbbi években szaporítja 
a névutók számát a személyragos képződmények elismerése, mint alapján, céljából, címén, érdekében, 
értelmében stb. Ez a felfogás Zoltán Gyula tanulmánya (1918) óta érvényesül, aki e képződményeknek 
polgárjogot kért. A tartalmas névutók vagy határozószók a mellettük szereplő ragos névszóval nem kötött, 
hanem alkalmi, szabad kapcsolatban vannak: közelébe, közepén, illetőleg -hoz arccal, -től balra, -től kü-
lön. E típusból legmakacsabbul tartotta magát a -hoz közel, -tól távol; új visszont a -vel ezelőtt felvétele” 
(Sebestyén 1965, 22). 
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taktikai viszonyuk” (Sebestyén 1965, 169); „van saját fogalmi jelentése, de ennél 
fontosabb a viszonyjelölő funkciója. Ezért már névutónak elemezhető“ (Nagy Ka-
talin 2004, 187–199). 

Ezért a magyar névutók listája sem egységes a különböző nyelvtanokban. Kü-
lönösen a birtokos szerkezetből alakult névutók meghatározásában nehéz felmérni 
a névutóvá válás állapotát, és megkülönböztetni a 3. személy egyes számjeles hatá-
rozóragos főnévtől. A grammatikalizáció tulajdonképpen diakronikus jelenség, de 
mivel a névutóvá válás a magyar nyelvben szubjektívabban és gyorsabban fejlődik, 
ez a szinkrón nyelvtan leírásában is észlelhető. A Sebestyén által 1965-ben név-
utószerűnek tekintett kifejezések közül sokan már a névutók közé tartoznak Rácz 
(1989)-ben és Nagy (2004)-ben: 

Névutószerű kifejezések → névutók

alkalmából, alkalmával, árán, céljából, címén, -től eltekintve, -vel ezelőtt, -t illetően/
illetőleg, -vel kapcsolatban, kedvéért, képében, -ből kifolyólag/kifolyóan, -t kivéve, 
-nek megfelelően, -hoz mérten, módján, részről, réven, segítségével,  szempontjából, -t 
tekintve, -hoz viszonyítva, -re vonatkozóan/vonatkozólag

Dér Csilla Ilona (2004) a határozói igenévből keletkezett névutókat diakronikus 
szempontból tárgyalta, a névutók kialakulását a grammatikalizáció tettenérésének 
tekintette. 

A vonzat–ige szerkezetből alakult határozói igenévi szerkezetet elméletileg 
névutószerkezetnek tarthatjuk. Ebből adódnak az eltérő vélemények a határozói 
igenév alakú névutók elismerésében. Nemcsak a határozói igenév alakú szavak, 
hanem vonzat-igéből képzett szavak is névutónak tekinthetők:  

(9) vmit kivesz → -t kivéve
 vmit tekint → -t tekintve 
  vmitől eltekint → -től eltekintve 
  vmit illet  → -t illetően/illetőleg 
  vmivel kapcsol → -vel kapcsolatban 
  vmiből kifolyik → -ből kifolyólag 
  vmihez viszonyít → -hoz viszonyítva 
 vmire vonatkozik → -ra vonatkozóan/vonatkozólag 
  vminek megfelel → -nek megfelelően

A határozói igenévből és a birtokos szerkezetből alakult névutók a magyar nyelv 
grammatikalizációs példáinak mondhatók.
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5. A magyar névutók koreai megfelelője

Mint e tanulmány bevezetésében említettem, a koreai nyelvben nincsenek viszony-
jelölő szófajok, sem névelők, sem névutók, sem kötőszók. Ezt a viszonyjelelő funkciót 
főnévhez kapcsolódó ragok, valamint igetőhöz kapcsolódó végződések vállalják át. A 
magyar névutós kifejezéseket koreai nyelvre úgy fordíthatjuk, mint az alábbi példák-
ban. A koreai példamondatok elemzésében az egyszerűség kedvéért a szófaj jelölését 
nagy betűvel, a mondattani funkció jelölését pedig kis betűvel írjuk: Adj.: melléknév, 
N-adj: melléknévi végződésű főnév, V-adj: melléknévi végződésű ige, valamint Adv: 
határozószó, N-adv: határozói végződésű főnév, V-adv határozói végződésű ige. 

5.1. A magyar ősi, ragtalan főnévhez járuló névutók koreai megfelelője 

(10) a. A lány a ház előtt áll. 
  NP PP
 sonyo-ga zip ap-e soissda 
  N-nom N N-adv

 b. A lány előttem áll.
  PP-pro
 sonyo-ga ne ap-e soissda
  Pro N-adv 

A magyar előtt névutónak van koreai megfelelője 앞-에[ap-e], amelyben az ‘ap’ 
főnév és az ‘-e’ határozórag összekapcsolódott. A koreai megfelelője inkább a ma-
gyar birtokos szerkezethez hasonló. A koreai határozórag (‘-e’) a legterjedelmesebb 
rag, amely általános hely-, idő- és egyéb tartalmi jelentésű főnévhez kapcsolódik.

(11) hol?   hová?   honnan?

a. a fán van   a fára mászik  a fáról jön le
 NP-adv V  NP-adv V  NP-adv V

 namu yi-e issda  namu yi-e ollaganda namu yi-eso neryoonda
 N N-adv V  N N-adv V  N N-adv V

b. a fa mellett van  a fa mellé megy  a fa mellől jön
 NP PP V   NP PP V   NP PP V
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 namu yop-e issda  namu yop-e ganda namu yop-eso onda
 N N-adv V  N N-adv V  N N-adv V

A koreai yi ‘fel(ett)’ és yop ‘mell(ett)’ önálló főnevek. Ezek a főnevek a főnével 
együtt birtokos szerkezetnek tekinthető főnévi szerkezetet alakítanak a viszonylagos 
térfogalom kifejezésére. Ezek a főnévi szerkezetek a magyar ősi, irányhármassági 
névutószerkezetnek felelnek meg. 

(12) 
a. Egy óra előtt befejezzük a munkát. 
  NP PP V NP-acc
 han si zon-e il-ul kutnenda
  NP N-adv N-acc V

b. Egy óra után kezdődött a munka.
  NP PP V NP-nom
 han si hu-e il-i sizakdoeassda
  NP N-adv N-nom V 

c. Egy óra múlva befejeződik a munka.
  NP PP V NP-nom
 han sigan hue il-i kutnanda
  NP N-adv N-nom V 

d. Egy óra óta dolgozunk.
  NP PP V 
 han si-buta il-ul hagoissda
  NP-adv N-acc V

Az időhatározó kifejezés is hasonlóan működik a helyhatározóhoz. Mint a fen-
ti példák mutatják, a magyar időhatározó névutókat a koreaiban időhatározó-ragos 
főnevek kifejezik ki. Összefoglalva: a magyar hely- és időhatározó névutók koreai 
megfelelője határozóragos főnév.

(13)
a. Az öcsém miatt  elkéstem az iskolából. 
  NP PP V NP
 Dongseng temun-e hakkyo-e nuzossojo
  N N‘-adv N-adv V  (N‘: nem teljes értékű főnév)
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b. Rossz szemem miatt felveszem a szemüveget. 
  A NP PP V NP-acc
 nun-i napu-gi temun-e ankyung-ul subnida
  N-nom A-n N‘-adv N-acc V (n: -gi: főnevesítő végződés:
  ‘Felveszem a szemüveget amiatt, hogy rossz a szemem.‘)

A magyar miatt névutót a koreaiban a temun-e határozóragos főnév fejezi ki, 
amely a) mondatban egy főnévhez vagy b) -ban főnevesített toldalék ‘-gi’-vel kapcso-
lódott alakhoz járul. Így például az ok-okozat kifejezésekor az ige-melléknevet főne-
vesítjük a képző segítségével, s az új főnév már fogadhatja a névutószerű főnevet.

(14) 
a. Tusa nélkül csatát nem nyerünk. (József A.)
  N PP N-acc V
 zontu-obsi zonzeng-eso igizimothanda
  N-adv N-adv VP

b. Nem élhetek muzsikaszó nélkül. (Móricz)
  V N PP
 na-nun umak-obsi salsu obta
  Pro-nom N-V-adv V

A magyar nélkül névutót koreaiul obsi-nak mondhatjuk, amely az obsda igének 
a határozói alakja. Az ige (obsda) a magyar nincs ige koreai megfelelője. De az obsi 
nem önálló szó, hanem egy fajta rag, ezért ezt a főnévvel egybeírják. 

5.2. A magyar ragvonzó és birtokos szerkezetből alakult névutók koreai megfelelője

(15) 
a. Vészkijárat-on át mindenki kijutott. 
  NP-adv PP N-nom V
 modu-ga bisanggu-lul tong-hayo  pazonagassda
  N-nom N-acc V-adv V (V-adv; -hayo: határozói igenévi végződés)

b. Az öregúr korá-hoz képest fürge.
  NP-nom N-adv PP Adj 
 gu noin-un nai-e bi-hayo nalruphada
  N-nom N-adv V-adv Adj
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c. A főnök rendkívül igényes munkatársai-val szemben.
  N-nom Adv Adj NP-adv PP
 sanggwan-un dongryodul-e de-hayo gukhi kadaropda
  N-nom N-adv V-adv Adv Adj

A magyar ragvonzó névutó szerkezetét a koreaiban olyan szerkezettel fe-
jezhetjük ki, mint a magyar határozói igeneves szerkezet. A koreai határozói 
végződésű ige az előtte álló főnévvel egy vonzatszerkezetet alkot. A határozói 
igealaknak jelentése elvont, poliszemantikus jellegű, mert igetöve kínai szótag-
morfémából származik, amelynek a jelentése üres vagy homályos. Az ilyen ige-
alakok a magyar határozói igenévből kialakult névutóhoz hasonlóak. Erre a pontra 
még visszatérünk. 

(16) 
a. Gyöngeségé-nél fogva alkalmatlan a nehéz munkára. 
  NP-adv PP Adj NP-adv
 gu-nun mom-i hoyak-heso himdunil-e zokhaphazianta
  N-nom N-nom Adj-adv N-adv Adj 

b. Kora ifiúságá-tól fogva keményen dolgozott.
  NP-adv PP Adv V 
 gu-nun zolmul te-buto himdulge ilhessda
  N-nom NP-adv Adv V

c.  A lakosság-ra nézve hátrányos ez a rendelkezés.
  NP-adv PP Adj NP-nom 
 I zocsi-nun zumineul-lo bo-myon bulihada
  N-nom N-adv V-adv Adj

A magyar határozói igenévből alakult névutószerkezetek a koreaiban úgy feje-
ződnek ki, hogy határozói végződésű ige alanyragos főnévhez járul. Ennek a magyar 
határozói igenév szerkezetéhez hasonló funkciója van, amint az összetett mondatot 
egyszerű mondattá átalakítjuk. 

(17)
a.  A nemzet érdekében áldozták az életüket.
  NP PP V NP-acc 
 nara-lul yi-hajo moksum-ul bacsossda
  N-acc V-adv N-acc V 
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b.  A barátom a baleset következtében meghalt.
  NP-nom NP PP V
 Csingu-ga sago-ro in-hayo zugossda
  N-nom N-adv V-adv V 

Ha megnézzük (13)–(17) példáit, amelyek a magyar névutók négy típusát mu-
tatják, a magyar ősi, általában elismert névutók a koreaiban a főnévi szerkezettel 
egyeznek meg, a magyar ragos főnévhez járuló névutót és a birtokos szószerkezetből 
alakult névutót a koreaiban határozói igenévi formával fejezik ki. Mivel a magyar-
ban határozói igenévből alakult névutók vannak (például fogva, kezdve, nézve), 
látom annak a lehetőségét, hogy a koreai határozói végződésű igeformát a névutói 
szófajba soroljuk.

6. A koreai határozók mint névutós szerkezetek kifejezése

A koreaiban a mondat határozóit a határozóragos főnév vagy a magyar határozói 
igenévhez hasonló alakú ige, illetve melléknév fejezi ki. A magyar és indoeurópai 
nyelvektől eltérően a koreai nyelvben a melléknév alaktanilag közel áll az igéhez, 
mert a melléknév az ige ragozásához hasonló módon ragozódik. 

(18) 
 szótári alak állítmányi rag  jelzői rag határozói rag

a.  ka-da ‘megy’ ka-nda   ka-nun   ka-ge
 mok-da ‘eszik’ mok-nunda  mok-nun  mok-ge
 ilg-da ‘olvas’ ilg-unda   ilg-nun  ilg-ge
 dut-da ‘hall’ dut-nunda   dut-nun   dut-ge

b.  ku-da ‘nagy’ ku-da    ku-n  ku-ge
 zak-da ‘kicsi’ zak-da    zak-un   zak-ge
 paru-da ‘gyors’  paru-da   par-un   paru-ge, par-li 
 nuri-da ‘lassú‘  nuri-da    nuri-n   nuri-ge 

A határozószó tiszta lexémaként elég korlátozott számban létezik, és a mel-
léknévi vagy igei szerkezetben közvetlen összetevőként szerepel. A határozószók 
többnyire melléknévből képzett szavak, amelyek a határozói végződéssel ellátott 
melléknévből alakultak ki.
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(19) 
a.  Péter-nun hangukmal-ul azu zal habnida. 
  N-nom N-acc Adv Adv V
  ‘Péter nagyon jól beszél koreaiul.’

b.  Péter-nun zoyong-hi/-hage cseg-ul ilgoissda. ‘
  N-nom Adj-adv N-acc V
  ’Péter csendesen könyvet olvas.‘

A koreai szókincs több mint 50 %-a kínai szótagmorfémákból építkezik. Ezeket 
a szavakat sino-koreai szavaknak nevezik. Sok igének és melléknévnek a szótöve 
is a sino-koreai szón alapul. Vannak olyan sino-koreai szavak, amelyek elvont vi-
szonyt jelentenek, és – különösen határozói végződéssel ellátva – egy főnév, illetve 
főnevesített szerkezet után állnak.6 Ezek a szavak a magyar névutó kifejezésének 
vagy határozóragos szerkezetnek felelnek meg – főleg a ragvonzó névutóknak, mert 
egyformán igénylik a határozói igenevek igetővonzatát is.

sino-koreai szó+’hada’ határozói alak: ’-hayo’  ragvonzó névutó 

 의(依)-하다[ui-hada]  ui-hayo  -e ui-hayo ‘alapján, szerint’ 
 통(通)-하다[tong-hada] tong-hayo  -ul tong-hayo ‘-n keresztül, által’ 
위(慰)-하다[yi-hada]  yi-hayo  -ul yi-hayo ‘-ért, érdekében’
 비(比)-하다[bi-hada]  bi-hayo  -e bi-hayo ‘-hez képest’ 
 관(關)-하다[gwan-hada] gwan-hayo  -e gwan-hayo ’kapcsán‘
대(代)-하다[de-hada]  de-hayo  -e de-hayo ‘-ről, -vel szemben’ 
 인(因)-하다[in-hada]  in-hayo  -ro in-hayo ‘következtében, miatt’ 

(20) -에 의하여: -e ui-hayo (-e: határozórag) ‘szerint, alapján, módján, vmivel’

a. Hyongbop-e ui-hayo daum-gwa gacsi csobolheyahanda
  N-adv PP N-adv Adv V 
  ‘A büntetőjog szerint úgy kell büntetni, mint az alábbiakban.’

b. kyunghom-e ui-hayo i il-e  gol-il siga-nul gesan-he boassda
  N-adv PP NP-adv V-adj N-acc V 
  ‘A tapasztalatom alapján kiszámítottam a munkaidőt.’

6 A koreai nyelvtanokban eddig nem ismerték el a névutó szófajt. A koreai nyelvészek közül Mok, J.S. 
(2003) javasolta azt, hogy osztályozzuk a fenti igenévi alakot névutói szófajba.
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c. i bangsik-e ui-hayo silhom-ul hessda
  N-adv PP N-acc V
  ‘Ennek a módján végrehajtották a kísérletet.’

d. I silhom-e ui-hayo daum-gwa gat-un gyolgwa-rul odossda 
  N-adv PP N-adv Adj N-acc V 
  ‘Ezzel a kísérlettel az alábbi következményt kaptuk.’

e.  sasang-un ono-e ui-hayo pyohyondoenda
  N-nom N-adv PP V
  ’A gondolatokat szavakkal fejezzük ki.’ 

(21) -을 통하여: -ul tong-hayo (-ul/-rul: tárgyrag) ‘-n keresztül, által’

a.  silsup-ul tong-hayo iron-ul ikhyossda.
  N-acc PP N-acc V 
  ’Gyakorlás útján/révén tanulta az elméletet.’

b.  solmunzi-rul tong-hayo zosayongu-rul hessda 
  N-acc PP N-acc V
  ’Kérdőív segítségével megvizsgálták.’

c.  solmunzi-rul tong-hayo sawhezok sangwhang-i duronassda
  N-acc PP Adj N-nom V
  ’Kérdőíven keresztül kiderült a társadalom helyzete.’ 

d.  joksa-ranun genyom-un sibgusegi-rul tong-hayo balzondoeossda 
  N-adj N-nom N-acc PP V
  ’A történelem fogalma a tizenkilencedik századon keresztül fejlődött.’

(22) -을 위하여: -ul yi-hayo (-ul/-rul: tárgyrag) ‘vkiért, vmiért, érdekében’

a.  saramdul-i nara-rul  yi-hayo moksum-ul bacsossda
  N-nom N-acc PP N-acc V 
  ’A nemzet érdekében áldozták az életüket.’ 

b.  uri abozi-nun gazokdul-ul yi-hayo il-ul manhi hasibnida
  Pron N-nom N-acc PP N-acc Adv V
  ’Apám sokat dolgozik a családért.’
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c.  mok-gi yi-hayo sabnika, sal-gi yi-hayo sabnika?
  V-n PP V V-n PP V
  ’Azért élünk, hogy együnk, vagy azért eszünk, hogy éljünk?’

(23) -에 비하여: -e bi-hayo (-e: határozórag) ‘vmihez képest/viszonyítva’

a.  jezon-e bi-hayo jukryusoblryan-gi nulonassda
  N-adv PP N-nom V
  ’A korábbihoz képest/viszonyítva a hús fogyasztása növekedett.’ 

(24) -에 대하여, -e dehayo (-e: határozórag) ‘vmiről’, iránt‘

a.  gudul-un gu munze-e de-hayo zosa-rul hessda
  N-nom N-adv PP N-acc V 
  ‘Megvizsgálták az ügyet.‘

b.  haksengdul-i hankuko-e de-hayo manhun gwansim-ul gatgoissda
  N-nom N-adv PP Num N-acc V
  ‘A hallgatók a koreai nyelv iránt érdeklődnek.’ 

(25) -에 관하여: -e gwan-hayo (-e: határozórag) ‘ kapcsán’

a.  Yoheng-e gwan-hayo manun zilmun-i issossda.
  N-adv PP Num N-nom V 
  ’Az utazással kapcsolatban több kérdés vetődik fel.’

b.  ibakui gos-e de-hayo nazung-e csorihanda
  NP-adv PP N-adv V
  ’A továbbiakra vonatkozólag később intézkednek.’

(26) -와 관련하여: -wa gwanrun-hayo (-wa/-gwa: határozórag) ‘-vel kapcsolatban’ 

a. gangsa-nun Spartacus ballan-gwa gwanryun-hayo Pompeius-e de-hayo malhessda
  N-nom N-adv PP N-adv PP V 
  ’A Spartacus-lázadás kapcsán Pompeiusról is beszélt az előadó.’

b. saramdul-i  gu munze-wa gwanryun-hayo zosa-rul hessda
  N-nom N-adv PP N-acc V
  ’A problémával kapcsolatban vizsgálatot rendeltek el.’
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(27) -로 인하여: -ro in-hayo (-ro/-uro: határozórag) ‘következtében, miatt, folytán

a.  zizin-uro in-hayo manhun saram-i zukossubnida
  N-adv PP Num N-nom V 
  ’A földrengés következtében sokan meghaltak.’

b.  csingu-nun gu sago-ro in-hayo zukossubnida
  N-nom N-adv PP V
  ’A barátom a baleset következtében meghalt.’

c.  abozi-nun byong-uro in-hayo kyolgunhasossubnida
  N-nom N-adv PP V
  ’Apám betegségéből kifolyólag hiányzott a munkahelyéről.’

A névutók meghatározása nemcsak a jelentés elvontságára és szintaktikai kö-
töttségére vonatkozik, hanem szigorúan arra korlátozódik, hogy a névutó csak a 
főnévhez, illetve a főnevesített alakhoz járul. Így nem lehetnek olyan nem önálló 
szavak, amelyeknek a névutóhoz hasonlóan elvont, ok-okozat jelentésük van. Ezek 
a szavak járulhatnak a főnév után, de nem lehet a főnevesített szerkezethez kapcso-
lódniuk, inkább a melléknevesített alakhoz. 

(28) N + gwange-ro (gwange ‘kapcsolat’ → ‘ok okozat’) ’vmi miatt, vmi kapcsán’

a.  saop gwange-ro csingu sai-ui uzong-e gum-i gassojo.
  N N-adv N N-gen N-adv N-nom V
  ’Az üzleti gondok kapcsán elromlott a barátságuk.’

b.  ucson gwange-ro  kyonggi-nun  yongihandejo.
  N N-adv N-nom V
  ’Eső miatt elhalasztották a focimecset.’ 

c.  biga o-nun/*-gi gwange-ro gyonggi-nun yongihandejo
  N-nom Vadj/*n Nadv Nnom V
  ’Azért halasztották el a focimecset, mert esik az eső.’

(29) -nun kil-e (kil ‘utca’ → ‘közben’) 
a.  kil-eso csingu-rul mannassubnida 
  N-adv N-acc V
  ’Az utcán találkoztam a régi barátommal.’
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b.  zib-e ga-nun kil-e csingu-rul mannassubnida
  N-adv V-adj N-adv N-acc V
  ’Hazamenet találkoztam vele.’

(30) -nun nal-enun (nal ‘nap‘ → ‘eset‘) 

a.  hekzonzeng-i ilona-nun/-*gi nal-enun modu kutzangnal gosida
  N-nom V-adj N-adv N-nom V 
  ’ Atomháború esetén mindenkinek vége lesz.’

Ezt a jelenséget is grammatikalizációnak mondhatjuk: a szemantikailag önálló 
főnév poliszemantikus jellegű mivolta miatt nem teljes értékűvé válik. Ez nem azt 
jelenti, hogy minden grammatikalizálódás útján álló főnév besorolható névutói 
szófajba. A szófaj meghatározása azon múlik, hogy az előtte álló szószerkezetnek a 
szófaja főnév vagy főnevesített szerkezet-e. A koreaiban ige és melléknév egyaránt 
főnévi végződéssel kapcsolódhat, azaz nominalizálódhat. Csak akkor értékelhetjük 
névutós szerkezetnek, ha egy főnévi szószerkezetnek mindkét összetevője főnév. Ha 
az előtte álló szónak melléknévi végződésű alakja van, a kérdéses szó nem névutó, 
hanem a főnevek közé tartozik. 

7. Összefoglalás

A magyar nyelv agglutináló jellegű, ezúttal a főnév és az ige személyragozása 
mutat flexiós vonást. A magyar nyelvtanban nem tesznek éles különbséget a főnévi 
és az igei ragozás között. A koreai is agglutináló nyelv, de eltér a magyar nyelvtől 
abban is, hogy nincs személyragozás a főnévben és az igében. Így egyáltalán nincs 
flexiós jellege. A koreai nyelvtanban mégis a főnévi ragozást grammatikai szavak 
egymás utáni sorolásának tekintik, az igei ragozást pedig grammatikai toldalékok 
kapcsolásának. A koreaiban a főnévi ragokat egyfajta szófajnak ismerik el. Ezért 
nem szokták megkülönböztetni a névutókat a ragoktól. A koreai mondatban a hatá-
rozót a határozóragos főnév vagy határozói végződésű ige fejezi ki. Vannak olyan 
igék, amelyek sino-koreai szótag és az eredeti koreai ige (‘hada’) összetett szavai. 
A szó tövének elvont, átfogó, valamint modális jelentése van, és a mondatban csak 
határozói végződésű alakok fordulnak elő, amelyek a magyar határozói igenévből 
alakult névutók alakjához hasonlóan viselkednek. Ezek határozói igealakjait név-
utóknak tekinthetjük. 
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Park Soo Young
The Hungarian system of postpositions 

from the point of view of Korean language

In inflexional agglutinative languages like Hungarian and Korean the elements marking syntactic 
relations are connected to lexemes or their position is after lexemes. These languages have a rich case 
inflexion or postposition system.
In my study I intend to review the traditional description of the Hungarian system of postpositions 
and I want to mention some controversial issues like discrepancy between the notion and definition of 
postpositions, the recognition of postpositions originating from possessive word structues, postpositions 
originating from verbal nouns. Furthermore I try to compare Hungarian postpositions with their Korean 
equivalents in order to find the possibility of the definition of postposition in Korean language.


