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Bevezetés 
A nyelvtudomány művelői ismételten rámutattak arra, hogy az 

egybevető nyelvészet nagy mértékben gyakorlati célzatú, "hiszen a 
nyelvtanítás számára kitűnő anyagot szolgáltat11. "Kétségtelen, 
hogy minél eltérőbb az egybevetett két nyelv felépítése, rendszere, 
az összevetés annál tanulságosabb, annál mélyrehatóbb eredményeket 
ígér". "...a magyar...a világ nyelveinek kaleidoszkópjában különleges 
színt képvisel...11 Gondoljunk például az alanyi és tárgyas ragozás 
megkülönböztetésére, a birtokos személyjelek használatára névmás 
helyett, a határozók erősen szintetikus felépítésére, hogy csak né-
hány legszembeötlőbbet említsek a sok száz kisebb-nagyobb, de mindig 
lényeges es színes különbség k ö z ü l . E gondolatok indokolták dolgo-
zatom témájának megválasztását, bár parányi hiányérzetet is keltettek. 
A legszembeötlőbb magyar nyelvi sajátosságok közül hiányoltam az ige-
kötőket. Sokan állítjuk, hogy az igekötők oktatási és nyelvészeti 
szempontból különös nehézoéget jelentenek a magyar nyelvet tanulók 
számára. "Amikor olyan idegen anyanyelvűekkel beszélgetek, akik már 
jól tudnak magyarul, arra a kérdésemre, Hogy mi okozta nekik a leg-
több nehézséget a magyar nyelv tanulásában, legtöbbször azt a választ 
kapom, hogy az igekötők. Ilyenkor nyilván az igekötőnek nem tiszta 
helyviszonyt jelölő funkciójára gondolnak,... hanem azokra az el-
vontabb jelentéskülönbségekre, amelyek az igekötős igét a puszta 
igétől, 111. az igekötős igéket egymástól elválasztják". /SZABADI 
BÉLA: Az igekötők jelentésmódosító szerepének néhány szófaji kér-
dése, Szótlan,215.0./ 

1/ BÁRCZI GÉZA: Gondolatok anyanyelvünkről, A II. Anyanyelvi Konfe-
rencia anyaga, 1973.33.o. 
1.továbbá BALÁZS JÁNOS:/Magyartanítás külföldön III.4-9.0./ 
111. DEZSŐ LÁSZLÓ:/u.o.5o.o./ és számos magyar és külföldi szerzőt. 



- 2 -

Dolgozatomban a magyar igekötős igék egybevetés! lehetőségeit 
keresem az angol nyelvben. A leírás kiindulópontja és végcélja 
azonos: a gyakorlati nyelvoktatás szükségletei. A vizsgálódás 
tehát didaktikus fogantatású és kontrasztív módszerű, 

A feldolgozás alapjául a Nemzetközi Előkészítő Intézet jelen-
leg használt tankönyveit tekintettem corpusként. /Mivel nem alap-
kutatás volt a célom,észszerűnek látszott didaktikai szempontból 
már megrostált igekötős igei sorozattal dolgozni./ Az angol anyag 
magvát A. HILL: Prepositions and Adverbial Particles c. hatalmas 
példagyűjteménye szolgáltatta. 

I. rész 

1. A kitűzött célt a /külső/ didaktikai síkról indulva, s a /belső/ 
nyelvészeti síkon haladva igyekszünk megközelíteni. 
1.1 Az igekötős igét elsősorban mint szintagmatikus szerkezetet 

fogjuk fel. Ezért bevezetését a NEI készülő tankönyvében 
megelőzi az elsődleges helyhatározói /locativusi/ bővítmény, 
majd a kettős határozó megjelenése az igés mondatokban. Ezt 
követi a lativusi határozókkal párhuzamosan az igekötős igei 
állítmány. 
Ebben az elgondolásban a következő szempontok érvényesülnek: 
a/ az igekötős igének, mint szintagmatikus viszony hordozó-

jának szemlélete, 
b/ az igekötő határozószói eredetének figyelembe vétele és 
c/ elsődleges határozói jellegíí, irány jelölő funkciójának 

érvényesítése. 
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1.2 Mindez a következő mondatmodellekből épül fel: 
a/ Péter Itt /ott, bent stb./ van, ill. kettős határozói 

bővítményü mondat: 
b/ Péter bent van a szobában - analógiájára: 
c/ Péter bemegy a szobába. 

Az analógiát természetesen nemcsak a "helyi érték" láthatósá-
ga, hanem a nyomatékviszonyok azonosságának hallhatósága is 
igazolja a tanuló részére: 

Péter bent van / a szobában. 
Péter bemegy / a szobába. 

1.3 Ez a bevezetés a magyar nyelv belső logikájából leszűrve meg-
felelőnek látszik, hogy az igekötő oktatásának általános ki-
indulása legyen, az angol egybevetés szempontjából azonban 
nem elegendő, mert a fenti mondatok angol fordításai nem erre 
az eredményre vezetnek: 
b/ Peter / i s / i n the room. 
c/ Peter / is going / in/tcJ the room - párhuzam esetében 

másik i^e jelentkezik ugyan, a határozói viszonyt azonban 
- amelyet a magyarban a helyrag és részben az igekötő fejezett 
ki - változatlanul az in+névszó képviseli. 
A didaktikai megközelítés tehát elméleti szempontból nem bi-
zonyul elégségesnek. 
A továbblépés nyelvészeti megközelítést igényel. 

1.4 E dolgozat keretében sem tér, sem szükség nincs a két - kife-
jező eszközeiben egymástól erősen eltérő - határozórendszer 
egészének felvázolására, pusztán az igekötőnuK éö lehetséges 
ekvivalenseinek helyét keresem e rendszerekben. 
Az itt felmerülő és eldöntendő kérdések a következők: 
- mi az igekötős ige, ill. mi az igekötő, s mi a funkciója? 
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- összevethetők-e az igekötők más, idegen nyelvi részrendszer-
rel, vagyis: 
tükrözhető-e az igekötők jelentése idegen nyelven, s milyen 
eszközökkel? 

- milyen sajátos eltérések vagy egyezések jelentkeznek a kifejező 
eszközök egybevetésekor? 

2. A magyar nyelvészeti irodalomban az igekötőre vonatkozó vála-
szok lényegében tisztázottak, /A téma monografikus feldolgozását 
SOLTÉSZ KATALIN nyújtja./ Az ősi magyar igekötők, /1959/. 
2.1 Ám e nyelvi jelenség oly bonyolult, hogy minden vizsgálat-

nál újabb árnyalatokkal gazdagodva bukkan elő. Az árnya-
latnyi finomságok érzékeltetése azonban nem lehet az inten-
zív nyelvoktatás célja, ezért vázlatunkban szükségképpen 
egyszerűsíteni igyekszünk, elhatárolni az egymást gyak-
ran keresztező szempontokat. 
2,1.1.Az igekötős igét szerkezetileg egy szintagmatikus 

viszony hordozójának tekintjük. SOLTÉSZ szerint 
"a szintagma és az összetétel közötti határterületen 
helyezkedik el", /i. m. 8./1 Kaga az igekötő csak 
ezen a szintagmatikai kapcsolaton belül határozható p 
meg,' önmagában nem. febből következik, hogy a tár-
gyalás során mind a' magyar, mind az egybevető leírás 
során a puszta ige és az Igekötős ige belső nyelvi 
kontrasztjában kell keresnünk egyik alapvető esz-
közünket. 

2.1.2. Az igekötők határozószól eredetének tisztázása nem-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ csak a 
1/ és az igekötőnek..."az igével való kapcsolata alakilag szintagma-

szeríí" /u.0.14.0./ 
2/ V.ö. PERROT Adalékok a me£ igekötő vizsgálatán Ny. í?-t. 52.6. old. 



tanításban alkalmazható analógia kedvéért hasznos. A ha-
tározószói körbe sorolás /l. "alapjelentésében a valóságos 
határozószóval rokon míífaj" MMNYR I. 263.- ill: "... a hatá-
rozószókra emlékeztetően módosítja" az igének és származéka-
inak jelentését, MMNY 65. o./ adja meg a kulcsot a megértés 
szempontjából ma is elsődleges funkcióhoz, az irányjelölés-
hez is. 

2,1.3*Szófajilag az igekötő "minden tekintetben átmaneti" jellegű, 
mert egyrészt önálló szóként - valóságos határozószaként -
szerepelhet, másrészt "nem önálló szóértékŰ", csak egy alá-
rendelő határozói összetitel előtagja "vagy jelentésmódo-
sító toldalékelem /praefixum/ /l. MMNYR. I. 125. és 264. o./ 

2.1.4.Alakilag az igekötő megőrizte a hajdani határozószó önál-
lóságát, meghatározott esetben elválik az igétől. 

2.1.5.Jelentéstanilag az ige és igelcötő kapcsolata összetételszerü, 
amely összetételben az igekötő az ige determinánsa /v.ö. 
MMNYR I. 264./ SOLTÉSZ szerint: az igekötős ige "összetett 
szó, ha az igekötőnek önálló jelentése van" /i.m.8.o./ de 
az igekötő önálló jelentését gyakran elveszti és az ige-
fogalmat a képzőkhöz hasonlóan módosítja /v.ö.u.o.l4.o./ 

2.1.6.Bár az igekötőt csak az igével való kapcsolatában vizsgál-
juk, meg kell szívlelnünk PERROT figyelmeztetését, amely 
szerint egy-egy igekötő az összes igekötők alkotta párádig-
matlkus sor tagjaként is figyelemre méltó. /i.m.7.o./ Vizs-
gálódásunk módszerében ugyanis helyet kap az egyes, egymás-
sal szembenálló Igekötők belső nyelvi kontrasztja is. 



2.2 Összefoglalásképpen megállapíthatjuk: 
A magyar igekötók a legalapvetőbb irányokat jelölő határozó-
szókból fejlődtek ki. Eredeti hangalakjukban jól felismerhető 
a hová? kérdésre felelő latívusi helyrag /Kywe, bely, fele, ele 
stb. Az ősi igekötőkkel azonos elemekből álló mai névutók és 
határozószók: fölé, belé, elé stb. ma is tisztán és egyértel-
telmífen latívusiak/. 
Az igekötők fejlődése során a konkrét irányjelölés részben 
háttérbe szorult és ezzel párhuzamosan az ige aspektusát és 
jelentését determináló szerepük került előtérbe. Ugyanakkor azon 
ban megtartották eredeti jelentésüket és alaki önállóságukat is 
Az eredeti határozószóról a lativus-rag valószínűleg az igekötő 
vé-válás folyamatával párhuzamosan redukálódott. Közvetlen 
összefüggés nincs a régebbi hangalak és az eredeti /direktív/ 
jelentés, ill. az újabb hangalak és az absztrahált /determi-
na t ív/ jelentések és funkciók között, de nyilvánvaló, hogy az 
új jelentés kialakulása és meggyökeresedése gyorsította a hang-
alak rövidülésének folyamatát, a lativus-rag elttfnése pedig 
előmozdította a jelentés fejlődését a konkrét irányjelöléstől 
az egyéb mozzanatok érvényesüléséig. /I. SOLTÉSZ, 216-217.0./ 
A mai igekötők /bizonyos esetek kivételével/ már elvesztették 
mondattani önjállóságukat. Nem önálló határozói bővítmények, 
csak az igei állítmány részeként szerepelnek. Az igei állít-
ínúnyhoz viszonyított pozíciójún: szempontjából azonban őrzik 
önálló határolói mivoltuk emlékét, s ma is ugy viselkednek, 
mint az állítmány valóságos tárgyi vagy határozói bővítményei. 

2.3 Mindezek alapján, s az oktatás szükségletei szerint - így 
csoportosíthatjuk az igekötók funkcióit: 
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2,3.1.Direktív funkció - az igekötó az igével kifejezett 
cselekvés irányát jelöli. 

Megjegyzendő, hogy irányjelölésen nemcsak a mozgást, mozga-
tást stb. jelentő igékhez csatlakozó konkrét irányulást 
értünk, hanem az ennél némileg szélesebben értelmezettet 
is; valamilyen /pl. belső, külső, alsó, felső/ helyzetbe, 
térbe való jutást, juttatást stb. Pl. a berregy igén kívül 
ide soroljuk a bezár ige igekötőjének jelentését is. 

2.3.2.Indlrektív funkciók - azaz: nem irányjelölők 
a/ az ige szemlélet kifejezése /determinatív funkció/ 
b/ az ige jelentésének módosítása 
c/ az ige szintaktikai szerepének megváltoztatása 
d/ új ige képzése 

2.4 Amikor az igekötők idegen nyelvi kontrasztjának problémáit vizs-
gáljuk, érdemes emlékeztetni arra, hogy már a XIX. századtól vol-
tak olyan nyelvészeti próbálkozások, amelyek a magyar igekötőket 
az indoeurópai igei prefixumok rendszerével vetették össze, ill. 

1/ Az elnevezést munka-terminus céljára rögtönöztem. Az indirektív 
szót két jelentésben /a/ nem irányjelölő, és b/ nem közvetlen 
hanem közvetett, átvitt értelriu, elvont/ is alkalmasnak érzem 
e csoport funkciójának jelzésére. Tény azonban, hogy ez az osz-
tályozás /direktív-indirektív/ vitatható, hiszen még a legkonk-
rétabb irány jelölés .is magában hordozza a determináltságot, ezen 
belül leginkább a befejezettség fogalmát, ugyanakkor a meg kivé-
telével valamennyi igekötős igében legalább is elemezhető az ere-
deti irányjelölés mozzanata. 
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azokból / különösen a szláv prefixumokból/ származtatták is őket 
/Simonyi. r.ahourek és különösen Pavel Bújnák/; de már Erassai 
és Budenz is hangsúlyozták, hogy a magyar igekötók nem indoeurópai 
hatásra fejlődtek ki. 
Zsiral Kiklós nyomán ma már általános nézet, hogy igekötó rendsze-
rünk ugor eredeti/, s mint ilyen, önálló belső nyelvi fejlődés 
eredménye. Kétséttelen azonban a latin, a német és a szláv pre-
fixumoknak a /nagyrészt fordításokon keresztül szűrődő/ hatása a 
magyar igekötők rendszerére, s legújabban éppen a tudományos-tech-
nikai nyelv, a politika és a sport nyelvének fordítása, "nemzet-
közi szabványosodá6aM révén részben orosz, s jelentős részben an-
gol hatással is számolni kell. Párhuzamos fejlődési tendenciákról 
lehet itt szó, amely az emberi gondolkodás általános törvényszerű-
ségei nyomán bontakozott ki az évszázadok során, s folytatódhat még 
ma is. Az alapkérdésben, az eredet kérdésében azonban nem felesle-
ges rámutatni a meghatározó különbségre: a magyar igekötő alaki-
lag ma is önálló, elválhat az igétől, az indoeurópai nyelvek 
preverbális toldalékai többnyire valóban "fix" helyen állnak, elvá-
laszthatatlanul . 
Direktív igekötők 

A továbbiakban a történeti és didaktikai szempontból egyaránt elsőd-
leges irányjelölő funkció kontrasztív vizsgálatával foglalkozom, 
mivel azt tekintem kiindulópontnak a további funkciók kiteljese-
désében is. 
3.1 Kozgást kifejező igekötős igei állítmányií mondatok angol ekvi-

valenseit vesszük szemügyre: 
a/ Jancsi felment a hegyre. 

Jack went u£ the hill. 

b/ Péter bejön a szobába. 

Peter is coming in/to/ the room. 

1/ kv, obi-u^or igekötők, 1933. 
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3.1.1. Mindkét mondatban szembeötlik, hogy a magyar direktív 

igekötő funkcióját olyan szó tölti be, amelyet az 
indoeurópai nyelvtanok prepozíciónak, előljárószónak 
neveznek. Kézenfekvőnek látszik tehát levonni a / szám-
talan más példával is támogatható/ következtetést, hogy 
a magyar igekötő ekvivalense az angolban valamilyen pre-
pozíció. 

3.1.2. Kérdés azonban, hogy az u£ és az ln/to/ szavak való-
ban prepoziciók-e. Az előljárószók - a magyar névutókhoz 
hasonlóan - névszóval együtt fejeznek ki valamilyen ha-
tározót, tehát az angolban névszó vagy névszói szerkezet 
előtt kell állniok. A fenti mondatokban ez szabályosan 
igy értelmezhető: 
Jack went /up the hill. 
Peter is cominfi/ln the room. 

3.1.3. Haazonban a magyar mondatokból elhagyjuk a helyhatározói 
bővítményt, s ugy fordítjuk angolra, a prepozíciónak 
értelmezett szó továbbra is ott marad a mondatban. 
/Feltéve, hogy mindkét esetben ismeretes, melyik konk-
rét helyet jelöljük a megadott iránnyal./ 
Jancsi felment T* Péter bejön. 
Jack went u^lT Peter is coming in. 
Most az előljárószó nem "jár" semmilyen névszó előtt, 
pusztán irányt jelöl. Következésképpen ezek a szavak 
az angolban nemcsak előljárószók, hanem /jórészt/ önálló 
határozói funkciót betöltő szavak is, angol terminus 
szerint határozói partikulák /adverbial particles/.^^ 

1/ a továbbiakban: AP 
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3.2 Vizsgáljuk meg e partikulák helyét közelebbről az angol hatá-

rozórendszerben. 
3.2.1. "Modern English Grammar" c. könyvében Knud Schlbsbye 

így határozza meg a határozók funkcióját: 
"The function of the adverb is to be a subjunct /subordinate 
qualifier/ of a sentence, a verb, an adjective or another 
adverb. /198. o./ 
Kifejező eszközei: 
a/ jelöletlen névszók 
b/ szóvégi toldalékok /suffixes/ 
c/ prepoziciós kifejezések ^ 

3.2.2. A határozói funkció kifejezésének terhét túlnyomó mennyi-
ségben a prepoziciós kifejezés, ill. az AP viseli. Ennek 
jellemzésére a II. Anyanyelvi Konferencián elhangzott fel-
szólalásomban ismertettem egy vizsgálat eredményeit, amely 
ezt a terhelést az in esetében magyar összevetésben mu-
tatja, e téren is igazolván a jelentős eltérést /l. A II. 
Anyanyelvi Konferencia kiadványa 192. o./ Pusztán logikai 
alapon egyszerűnek látszana, ha az angol prepozíciók a 
magyar ragok és névutók megfelelőiként állnának.Való-
jában a magyar határozórendszer valamennyi elemének/a rá-
gós és névutós névszótól az önálló határozószón és az 
igekötőn keresztül a határozói mellékmondatig/angol meg-
felelőiben szerepelhetnek. 

1/ V.Ö.A.S.Hornby: Adjectives and Adverbs Identical in Form. -/A Guide 
to Patterns and Usage in English, 1962, -194.0./ 

2/ Mint látni fogjuk, Schibsuye e ponton nem következetes, nem emeli ki 
külön az AP csoportot. 

3/ V.ö. Anürás-Luttor-Róuai-Stephanides: Rendszeres angol nyelvtan 1970. 

193.o. 
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Az in esetében mintegy 12 magyar /konkrét és átvitt jelentéstf/ 
határozófajtát, 12 ragtípust, 3 határozószót, 3 névutót 
éo 2 igekötót kellett használni a Hlll említett gyűjteményéből 
kiválogatott mondatok fordítására. 

3.3 Az angol prepozíciók ill, AP-k elhatárolásának kérdése igen 
vitatott téma az angol nyelvészeti irodalomban. 

3.3.1. Az első fölttfnő tény az, hogy a gyakorlati /nyelvoktatási/ 
célzatú nyelvtanok, kézikönyvek és segédkönyvek gyakran 
nem törekszenek elhatárolásra. 
A Concise Oxford Dlctlonary nem is használja az AP 
terminust, csak az adv. jelölést alkalmazza; ezzel a 
partikulának1/ a kétarcúságát nem hangsúlyozza, csupán 
önálló szó voltát emeli ki. 
Hill, - gyakorlati szempontból - ezt programszerűen 
helyesli: "No rigld and fundamental distinctlon, 
based on tradltlonal /i.e. Latin/ grammar, is drawn 
between preposltjons, on the one hand, and adverbial 
partlcles. on the other?^ /i.m.VII.o./ 
R.A.Close meghatározásában csak egyetlen mozzanatban 
érvényesül a disztinkció: 
"Az ángol prepozíciók egy része adv. particle-ként 
is használatos, ezek a cselekvés irányát vagy módját 
jelzik, anélkül, hogy egy másik szóhoz kapcsolódnának 
/"governing"/ mint azt a prepozíciók teszik." /i.m./ 

1/ A további tárgyalás során - ha mondandónk az AP-re és a pre-
pozícióra egyaránt érvényes - az egyszerűség kedvéért a partlkula 
terminust használjuk. 

2/ Az én kiemelésem, líCy. 
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CLOSE tehát az AP-t sorolja "be a prepozíciók egyik al-
csoportjának, 
HORNBY utal ugyan a szigort/ megkülönböztetés szükséges-
ségére, de nem végzi el. /i.ra. 192. o./. 
Magyar szerzők angol leíró nyelvtanában1^ elkülönül a 
két csoport, de bizonyos következetlenséggel. Egyrészt 
az adverbial pkrticle-t az elől járószókkal "azonos alakú" 
határozóknak nevezik, másrészt megjegyzik, hogy sok 
prepozíció a "mondatban határozói szerepet is betölthet." 

3.3.2. A Phllosphy of Grammarban JE3PER3EN egyetlen csoportot 
említ: 
"partiele" - with or without its complement." /1.187. o./ 
Példái: Is he in the house? = Ő a házban van? 

Is he in? = Bent van? 
SCHIBSBYE a partikulákat 3 csoportra osztja: 
a/ néhányuknak hármas funkciójuKlehet: 

kötőszói, határozói és előljárószói /pl. after, before, 
since/ 

b/ egy másik csoport kettős, kötőszói és előljárószól 
szerepben állhat: /pl. for, till, until/ 

c/ a legnagyobb csoport - tulajdonképpeni vizsgálódásunk 
tárgya - határozói és előljárószói /pl. in, over etc./ 

1/ ANDRÁS-LUTTOR-RÓNAI-STEPHANIDES: Rendszeres angol nyelvtan, 1960. 
186. és 193. o. 
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Pl. adv. part: who is walking behind? - Ki sétál /ott/ hátul? 
prep. The sun is behind the clouds.- A nap a felhők között 

van. /i.m.292./ 
3.3.3 JBSPBRSEN véleményével SCHIBSBYE szembeszegezi, hogy szá-

mos partikula nem használható fölérendelt névszói elem 
/complement/ nélkül /pl. - at, into, of/; mások csak akkor 
használhatók, ha egy igés szintagma részeként az ige je-
lentését némileg módosito szerepben állnak /pl, in, on, to/ 
pl. Don't give in! - Ne engedj? 
szemben a complement-es mondattal: 
There was a house without a kouI in it* Kb. Ott volt egy ház, 

egy lélek sem volt benne. 
3.3.4 Szerintem SCHIBSBYE itt if,mét önmagával kerül ellentmon-

dásba. JESPERSEN definiclójának lényege ugyanis éppen nem 
a két kategória egybemosása, hanem a közös /határozói/ 
eredet és a sajátos funkcionális és szerkezeti különbözőség 
együttes elismerése. 
JESPERSEN definíciójában már ott rejlik SCHIBSBYE - általam 
is elfogadott - felosztása: A nagy egység a partikula-
csoport. Ezen belül különböztet meg olyan alcsoportot, 
amely az AP-prepozíció kettős funkciójával bír. 
Ebből a szemszögből kell tévesnek minősíteni CLOSE definí-
cióját, aki az AP-t sorolja alcsoportként a prepozíciók 
alá. Ezért vitatható az a felfogás, amely szerint itt 
azonos alakúságról« ill. a prepozíció önálló használatáról 
van szó.1/ 

1/ ANDRÁS LÁSZLÓ-STEPHANIDSS KÁROLYNÍ': Angol leíró nyelvtana 
azonban már "Special classlf-ként jellemzi az AP-csoportot. /232.0./ 
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Szerintem helyesebb egyetlen nyelvi elem - a partikula -
/a jelen esetben/ kettős szófajiságáról és ezzel kapcso-
latban kettős funkciójáról, mint a megkülönböztetés alap-
járól beszélni. Ezen az alapon lehet meghatározni az elől-
járószók sajátos szerepét is: egy /szintagmatikus/ kapcso-
latban egy névszó /vagy névszói szerkezet/ alárendeltje-
ként az adott névszót összeköti a mondat már részeivel. 
/V.ö. SCHIBSBYE, u.o./ A második kritériumnál válik el az 
AP csoport: az igén kívül más mondatrészekkel nem kerül 
szintagmatikai kapcsolatba. 

3.3.5 Annak a jelentékeny számií partikulának a használatára, 
amelyek prepozícióként és AP módjára is funkcionálnak 
/pl. about, behind, down, in, off etc./ a fenti disztink-
ció - mint szabály - könnyen alkalmazható: 
pl. They sailed up the river = kb. Felfelé vitorláztak 

vagy felhajóztak a 
folyón. 

E mondatban az u£: prepozíció, kettősen kötött /az igéhez, 
ill. a fölérendelt névszóhoz/. 

The soil dried up * A föld felszáradt vagy 
kiszáradt. 

E mondatban az ujd: AP, csak az igéhez .kötött /önálló/ 
határozói elem. 
Hogy az első példában a prepozíció melyik kötöttsége az el-
sődleges, kiviláglik, ha tovább bővítjük a mondatot: 

They sailed straight /up the river = kb. Egyenesen 
felhajóztak... 
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KÍg tehát az AP egyoldalúan csak az igéhez kötött parti-
kula, tehát önálló határozó /pl. away, back etc./; addig 
a prepozíció kettősen /azaz a névszói complementhez, 
vagy az igéhez, esetleg egyidejűleg mindkettőhöz/ köthe-
tő partikula, de nem önálló szódértéktf nyelvi elem /pl. 
at, with/. 

3.4 Ezek után fel kell tennünk a kérdést: összemérhetők-e a magyar 
direktiv igekötők - mint részrendszer - az angol partikulákkal 
általában, és a posztpartikulákkal különösen?1/ 
3.4.1.Mind a magyar, mind az angol elem történetileg önálló hely-

határozói szerepű nyelvi elemből származik. E tartalmat 
és funkciót ma is őrzik. Az eltérés: a magyar lativusi, az 
angol locativusi jellegíf határozó volt. /N.B. az angol 
locativus kérdése, a where? - hol? egyszersmind hova?is, 
tehát a lativusi határozók is felelnek rá/. 
Az egybevetett elemek mindkét nyelvben átmeneti, ill. ket-
tős szófajúak, alakilag önállóak, az igéhez fűződő kapcso-
latuk mélyén szintagmatikus viszony húzódik. Az igékhez 
való kapcsolódásuk az ige jelentésének módosulását is e-
redményezi. 

3.4.2. A két részrendszer összevetésének lehetősége jellegzetes 
módon didaktikai nézőpontból villant fel2/ az előzmények-
ben is. Nyelvészeti irodalmunkban sokkal megszokottabb az 
indo-európai prefix-rendszerekre történő utalás.^/ 

1/ posztpartikula « ige után álló AP 
2/ "igekötőszeríl szerepet töltenek be az igék mellett11 /ANDRÁS-

LUTTOR-RÓNA-STEPHANIDES, 186.0./ 

3/ De itt is: "their function is similar to that of the "igekötő11 

in H." /ANDRÁS-STEPHANIDES, i.m.232.0./ 
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E fejtegetésekből következik, hogy az irányjelölő igekötővel Kap-
csolódó igék esetében az angol nyelvben a következő erősen sza-
bályszerű megfeleléseket találhatjuk modellképpen: 
3.5.1. 1/ Direktív igekötős ige® /V+P/ - Verb/dynamic/+Postparticle/ 

Pl." 
A tolvaj elfutott. = The thief ran away. 
A fogorvos kihúzta a fogamat. = The dentist took out 

my tooth. 
3.5.2. 2/ Direktív igekötős ige+határozó /ragos névszó/ = 

/V-Pr+N/ - Verb /dynamic/ - Preposition+Noun 
E típus magyar mondataiban az igekötő és a névszó ragja 
- kevés kivétellel - azonos irányt fejez ki. 
Pl. 
Jancsi és Juliska felment a hegyre. = Jack and Jill 

went up the hill. 
A kocsi beleszaladt egy taxiba. = The car ran into a 

taxi. 
3.5.3. 3/ Direktív igekötős ige+határozó /ragos névszó/=/V+P-Pr+N/ 

Verb /dynamic/ +Postparticle-Preposition+Noun/ 
E tipus angol mondataiban két partikula szerepel. Az 
egyik /az AP/ az igéhez, a másik /az előljárószó/ ter-
mészetesen a névszóhoz tapad. A két partikula álta-
lában' ellentétes tartalmat, de azonos irányulást fejez 
ki: az egyik rendszerint a meg nem nevezett tartózko-
dási helytől való távolodást, a másik a megnevezett 
helyhez való közelítést. 
Pl. 
Kimegyek az állomásra = I'll get out/to the 

station 

A gyerek elment a szobájába/aludni = The child has gone 
off/to bed. 
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3.6 A 3.5 pontban felsorolt modellek a partikuláK széles körét ölelik 

fel, mint a magyar direktív igekötők meglehetősen szabályosan al-
kalmazható szemantikai egyenértékeit. 

3.6.1. ki -s out, out of bele-: in, intő* 
be -s in hátra-: back, behind 
fel-: up keresztül-:through, across 
le -: down, off körül-: around ,/about/ 
el -: off, away össze-: together 
alá-s under rá-: on, on to, /at/ 
át -: over vissza-: back 
/A szintén nem csekély számú kivétel figyelembe vétele 
már nem nyelvtani-strukturális, hanem csak szótári kérdés./ 

3.6.2. Az 1. és a 2. modell kapcsán ismét hangsúlyozni kell, hogy 
az angol partikuláK funkcionális köre természetesen sokkal 
szélesebb, s ha a fenti modellekben az angol ige nem hely-
változtatást fejez ki, hanem statikus, vagy pedig létezést 
jelentő, a magyarban sem igekötős megfelelést találunk, 
hanem az 1. modell kapcsán igét+határozószót, vagyis: 
angol Verb/static/+Postparticle«magyar létige vagy statikus 

ige + határozószó 

Pl. 
The train is not yet in = a vonat még nincs 

bent. 

They llve down /in the valley/ • Ők lent élnek /a 
völgyben/ 

The balloon stayed up but 5 minutes • A léggömb csak 5 
percig maradt fenn, 

ill, a 2. modell kapcsán igét+ragos vagy névutós névszói 
határozót. 
angol Verb/static/-Preposition+Noun=magyar létige vagy sta-

tikus lge+határozó /ra-
gos vagy névutós névszó/ 
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r.. 
Is he in the house? = (3 a házban van? 
Did he stay under your roof? = A fedeled alatt tartózkodott? 

/A házadban?/ 
3.6.3 Ha prepoziciós szerkezet követ egy igét, a prepozíció 

/bilaterális jellege miatt/ oly szorosan kötődhet az igéhez, 
hogy a prepozíció fölé rendelt névszó /az angolban: ob.ject/ 
inkább az ige+prepozíciós szerkezet fölérendeltjének te-
kinthető /v.ö. SCIIIBSPYE 293./ 
Pl. The water turnéd into/ice = A viz átváltozott jéggé. 
A prepozíciónak ez a "pálfordulása" /vagyis az, hogy szo-
rosabban kötődik az igei állítinányhoz, mint annak bővítmé-
nyéhez/ különösen jól látható, ha a mondatot szenvedő szer-
kezetűvé transzformáljuk: 
They called for a quick action A quick action/was called for. 

= kb. Gyors cselekvésre volt 
szükség. 

...if they laugh ai; him He does not like/being laughed at 
= Í3em szereti, ha kinevetik 

3.6.4 A 2. modell példái között fel kell figyelni a kéttagú /össze-
tett/ angol prepozíciókra /intő, on to, out of/. E kéttaguak 
jellegzetes módon ebben a modellben jelentkeznek, sőt ön-
álló partikuláként nem is szerepelhetnek. Szerepük leíró 
szempontból nem hasonló az AP-t követő prepozíciókéhoz, mert 
a két tag /mintha csak összetett szó lenne, azaz az intő 
már azzá is vált; az on to még ingadozik az angol ill. 
amerikai használatban/ együttesen egyetlen viszonyítást fe-
jez ki. Kialakulásuk azonban a postparticle és a preposition 
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egymás melletti használatához hasonló folyamat eredménye. 
Ez a típus is jól megfelel az azonos irányií magyar ige-
kötő és határozórag "rímjének". 
The fly flew on to the picture = A légy rászállt a képre. 
/R. CLOSE mind a kéttagú prepozíciók, mind a partiele- pre-
position együttes jelenléte esetén csak emfatikus különb-
séget lát: 

away from - emfatikus from 
on to « -"- on 
into = -"- in 

Ez az élőbeszédben feltétlenül igaz, mégis úgy vélem, 
hogy az AP és a prepozíció közötti disztinkcióhozj ill. 
a kettős határozói viszonyhoz fáződő megjegyzéseim jobban 
magyarázzák e jelenségeket. Az out of prepozíció funkciója 
például nem magyarázható pusztán az érzelmi nyomaték kérdé-
sével./ 

3.6.5. Egy további megjegyzés a 3. modellhez /V+P-Pr+N/ 
A prepoziciós kifejezés mintegy szűkíti, erősebben kö-
rülhatárolja az őt megelőző határozói partikula jelentését; 
kizárja a puszta irányjelölés adta egyéb lehetőségeket, 
hasonlóképpen, mint a magyar mondatban az igekötőre 
"rímelő" határozórag. 

Come away/from the fire = gyere el a tűztől! 
E jelenség tulajdonképpen halmozásnak is felfogható, 
amelynek során az általánosabbtól a konkrétabb felé ha-
ladás minden nyelvben logikai alapon szabja meg az azonos 
mondatrészek sorrendjét. 
Pl. gyere ki /általános irányjelölés/, a ház elé /konkrét 
helyfogalom, de nem adott pont/, a nagy fánoz /konkrét 
hely, adott pont/. 
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Az ilyen halmozásokat a magyar leggyakrabban az általános 
helyviszonyt kifejező határozószóval indítja. Ha ez a ha-
tározószó igekötővé válik, továbbra is elvégzi az elsődle-
ges helyfogalom, az irány jelölését, amelyet majd a konk-
rétabb ragos, vagy névutós második - harmadik határozó kö-
vethet, csakúgy, mint az angol mondatban a partikulát a 
prepozíció: 
They have gone off/ to thelr room= Elmentek a szobájukba. 

3.6.6. Gyakran megfigyelhető, hogy a határozóból előljárószóvá 
fejlődött angol partikula visszacsap eredeti kategóriájá-
ba /tehát a 2. modellből az l.-be/j vagyis a névszót - an-
nak teljesen egyértelmű odaértése miatt - elhagyván, az 
igéhez csatlakozik.1^ Ez a logikai indítékú kategóriaváltás 
a beszélő tudatában nem játszódik le. Felfogható úgy is, 
hogy a másik /az általános irányjelölés utáni konkrét hely-
fogalmat kifejező/ határozói bővítményt elhagyjuk. E jelen-
ség ismételten mutatja az igekötő és az angol partikula 
önálló határozói jellegének erejét. 
Pl. sit down/the chair/ = leül /a székre/ 

Gome in /to the house/ = bejön /a házba/ 
vagy átvitt értelemben: 

Try it on/yourself/ = Próbáld fel/magadra/! 
/A magyarban természetesen az elhagyott határozó ragos 
vagy névutós./ 

3.7 Nem tartozik szorosan modelljeink vizsgálatához, de az előbbiek 
után ide kívánkozik az igekötő ill. a partiele önálló használatá-
nak esete.2// 

1/ V.ö. ANDRÁS-STEPHANIDES:11 and independent liberal meaning*..rather 
pleonastically" /232.0./ 

2/ 1. KKNY, 67. o. és SOLTÉSZ: 23. o; KKNYR, 265. 



1 A teljes magyar mondatokban önálló az igekötő, ha nem 
az igei állítmány része, hanem annak egyik /konkrét vagy 
átvitt jelentésű/ határozói bővítménye 
Pl. A fiúk együtt siettek fel a hegyre. 

Az egyik felment, a másik le. 
A kihagyásos mondatokban az igekötő tulajdonképpen az 
állítmányt helyettesíti, kimondatlanul is utalva a már 
elhangzott, vagy az adott beszédhelyzetben leggyakrabban 
jelentkező igére. 
A legjellegzetesebbek e típusban az eldöntendő kérdésre 
a nyomatékos mondatrésszel adott igenlő válasz analógiája: 

- Bemegyünk? - Be. 
ill. a felszólító módot helyettesítő használat: 

Ki innen! El innen! stb. 
Az igekötőaszinkron szemléletben legalábbis kettős szófaju, 
mert visszacsap a határozószók kategóriájába. Ha ekként 
a felé névutóval határozói összetételt alkot, annak 
determinánsaként elsődlegesen irányt jelöl, az igekötóre 
jellemző egyéb, nem határozószeru funkcióit elveszti. 
/Kifelé, befelé/ 

2 A magyar használattal részben párhuzamos az angol parti-
kula önálló /tehát ige ill. névszói cömplement nélküli/ 
alkalmazása. 
a/ a magyar bent, be, befelé típusú határozószók fordítá-
saként: 
The coa&t was with the fur in = A kabát prémmel befelé 

/fordítva/ volt. 
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b/ gyakran erősen emfatikus töltésű kifejezésben, mon-

datban, felszólító jelleggel: 
In with that medicine! « Be azzal a gyógyszerrel! 
Down with the grammariansi! = L£ a nyelvészekkel! 
Hands off! = El a kezekkel! 

c/ felkiáltó jelleggel is találhatók példák, de itt 

a magyarban ismét igekötő ál]: 
Away they went! kb. /Hát/ elmentek! 
/v.ö. HORNBY, 193.0./ 

II. rész 
4. Az igekötők indirektív funkcióit az oktatás szempontjából össze-

gezzük: 
E funkciók számos esetben átfedik, keresztezik egymást, összefonód-
nak és keverednek, ezért gyakran egy-egy igekötős ige vizsgálatá-
nál több funkció, ill. jelentésárnyalat együttes jelentkezését lát-
hat juk.| Az oktatásban elképzelhetetlen a minden árnyalatra kiterje-
dő kategorizálás| A magyar nyelvet tanuló számára nyilván nem a ka-
tegória fontos, hanem a funkció érzékeltetése. Vagyis a szerepvál-
tásnak ill. jelentésmódosulásnak mindig a szövegkörnyezetből kell 
megvilágosulnia. A bemutatás fő módszere továbbra is a belső kont-
raszt érzékeltetése a puszta ige és az igekötős ige alakja között 
egyfelől, ill. a különféle igekötőkhöz kapcsolódó morfológiai, as-
pektuális, szemantikai és szintaktikai árnyalatok között másfelől. 
4.1 A cselekvés irányának megjelölésén kívül a következő alapvetc 

funkciókat kell figyelembe vennünk: 

1. az igei aspektus kifejezését 
1/ E vonatkozásban beszélünk - SZABADI nyomán - determinativ funkció-

ról, ide sorolva a perfekciót, ill. a perfekciót gazdagító éü a per-
fekción kívüli igeszemléleti árnyalatokat. /i.m.2l8.o./ 
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2. az ige jelentésének módosítását 
3. az ige szintaktikai szerepének megváltoztatását 
4. új igék képzését 

4*2 E funkciók legfontosabbikának az igeszemléletet tükröző megha-
tározottságát tekintjük /determinativ funkció/. 
4.2.1 A funkció tartományát a következőképpen osztjuk fel: 

a/ perfekcló - a cselekvés befejezettségének kifejezése 
- a befejezettséghez az eredményesség moz-
zanata járul 

- a befejezettség árnyalata a cselekvés 
megszűnéséből adódik 

b/ A cselekvés kezdetének, beállásának kifejezése 
c/ A cselekvés mozzanatos jellegének kifejezése 
d/ A cselekvés tartósságának kifejezése /v.ö. MMNY 65-67./ 
/A cselekvés jövő időre utaló aspektusával nem foglalko-
zunk. / 

4.2.2 PERROT részben finomítja, részben vitatja az osztályozásnak 
ezt a módját, elismerve ugyan, hogy az átfedések, valamint 
az értelmezés és az osztályozás ingadozásai "elkerülhetet-
lenek és a vizsgált tények természetéből fakadnak.H /I.mf9.o^ 
PERROT mindenekelőtt megkérdőjelezi, hogy az általunk de-
terminativnak nevezett funkciók valóban az igeaspektust 
fejezik ki. A meg esetében az igekötő értékét annak effek-
tíváló erejében jelöli meg, s ezen belül a következő jelen-
téstípusokat sorolja fel:1/ 
1. a cselekedet és a cselekvés ellentéte. Ez az elnevezés 

lényegében a befejezettséggel-együtt járó állapot, és a 
folyamatosság ellentétére utal; 

1/ i.m. 11-48.0. 



2. Perfektív-rezultatív típus /E. a mi osztályozásunk-
ban az a/4,2.ya pont/ / 

3. másodlagos típusok: a/ a hirtelen beálló befejezett-
ség, ill. a folyamat megindulása /szerintünk ugyan-
ez az a/ és a b/ pontban/ - b/ implikált eredmény 
/Jellegzetesen indoeurópai igeszemleleti kategória a 
perfekción belül, szerintünk a magyar igekötőnél egy-
beesik az a/ ^ pontban megadott típusokkal/ 
- c/nyomósítás /intenzitásnövelés, - lásd SOLTÉSZ: 
a meg 5. jelentéskategóriája, ill. az el-nél i.m. 
42, 66.0. / 

PERROT megkülönböztetéseit jórészt indokolják a válasz-
tott korpusz /Egy fejezet A boldog emberből/ szókin-
csének népnyelvi-miSfvészi esetlegességei. A nyelvok-
tatásban - ahol jelentős tényező a felhasználható szó-
kincs jellege és mennyisége is - helyesebbnek látszik 
a hagyományosabb honi osztályozáshoz való igazodás. 

4.3 Az igekötők indirektív funkcióit az irányjelölés kiteljesedé-
sének, gondolkodásunk logikai és absztraháló képességéből fa-
kadó nyelvfejlődési eredménynek tartjuk. Ugyanakkor e funkciók 
forrását, az irányjelölést /a meg kivételével/ ma is félre-
érthetetlenül érzékeljük. Ezért a két fő funkció-csoportot ösz-
szekötő vonalat a következő eljárással huzzuk meg: 

\ 4.3.1 A már lBmert igéket az ismert direktív igekötő új. funkció-
^ jávai: a perfekció, a befejezettség árnyalatának érzékel-
^ tetésével mutatjuk be. Erre az el mutatkozik a legalkal-
i masabbnak. Mozgást, helyváltoztatást jelölő ige mellett 
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az el elsődlegesen irányjelölő,ha elativusi, delativusi j 
és ablativusi határozóval párosul. 
Pl. Péter elmegy otthonról. 
A cél /pl. hova? stb. kérdésre felelő határozó/ megje-
lölésével azonban az el perfektíválja a helyváltoztatást, 
befejezetté teszi a cselekvést, azt közli, hogy a cselek-
vés a megjelölt helyen eléri célját, véget ér: Péter el-
megy a színházba, /v.ö. SOLTÉSZ, 65.o./ Ebben a mondatban 
az igekötő éppen az egyik funkcióból a másikba való "át-
menet11 közben mutatkozik meg. Igaz, hogy a többi direktív 
igekötő is érvényesíti ezt a perfektíváló mozzanatot, 
ha az ellentétes irányú határozóval bővítjük a mondatot. 
Pl. Péter kilép /a házból/ az utcára; felmegy /a földszint-
ről/ az emeletre, stb. Az el azért mutatkozik alkalmasabb-
nak a perfekció érzékeltetésére, mert irányjelentése 
kevésbé konkrét, mint a többi alapvető igekötőé, csak 
általánosságban fejezi ki a távolodást, nem pedig a konk-
rét külső, berlső stb. helyzetbe kerülést. Ha tehát e távo-
lodó, de nem adott irányhoz kötött mozgás végső pontját 
egy másik határozóval jelöljük meg, az veszi magára az 
irányjelölés fő terhét, és az igekötő elsősorban nem 
irányt jelöl. Eredeti szerepének elhalványodása előtér-
be engedi a perfekció árnyalatát. /A "kilép a házból 

az utcára" példánál az igekötő és a második határozó 
/ 

végső soron egyetlen irányt jelölt: a kint lévőt, a 
ház bent-Jével szemben./ 

4.3.2 Az el perfektív funkciója természetesen nemcsak a két 
határozóhoz viszonyítva ábrázolható, hanem szemben áll 
a puszta ige folyamatos jellegével is: 



Péter olvassa a könyvet,/folyamatos cselekvés/ 
Péter elolvassa a könyvet./befejezett cselekvés/ 
Az utóbbi mondatban a cselekvés célt ér, teljessé vá-
lik. Még kitetszőbb a példa, ha egyazon mondatban 
hat náljuk az igekötő nélküli igét és az igekötőst: 
A hajó süllyed, de nem süllyed el. /mert valami-
lyen közbejött esemény elejét veszi a cselekvés tel-
jessé válásának./ 

4.3.3 Természetesen más direktiv igekötők is megfelelnek 
e feladatnak. /Pl. az elolvas ige perfektuált jelen-
tésével gyakorlatilag azonos a kiolvas « befejezi az 
olvasást, végéig olvassa a könyvet, stb/ 

Az ismert igék uj determinatív igekötője e funkcióban a meg. 
Különleges helyét az igekötők paradigmatikus rendszerében 
több tényező biztosítja: 
4.4.1 A meg ma a leggyakoribb igekötőnk, ugyanakkor törté-

netileg mai funkciójában a legrégebben ismert; jelen-
tésköre a legkevésbé konkrét, az absztrakció végső 
határáig húzódik. Legáltalánosabb funkciója a perfek-
ció körén belül valósul meg. A legtöbb jelentésárnya-
lat 'érzékeltetésére alkalmas, ezért példáinkban is a 
legsffriTbben szerepel. 
Pl. Péter kiejtése javult - Péter kiejtése megjavult. 
A puszta igében a tulajdonság kifejezése folyamatosan 
érvényesült /mindig jobb volt, mint az előző fázisban/, 
az igekötős igében a tulajdonság teljessé vált. /I. még 
megöregszik, megrövidül stb./ 

4.4.2 Bizonyos kezdő és mozzanatos képzőjűf igék, /pl. indul/ 
alapjelentése a cselekvés /itt: a mozgás/ kezdeti, pil-
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lanatnyl mozzanatának kifejezése. Az igekötős forma 
/megindul/ azt jelzi, hogy a mozgás immár folyamatba 
lépett, tehát az alapjelentésben jelölt kezdeti fázis 
befejeződött. Az igekötő tehát itt is perfektiv s nem 
kezdő funkció jif. /A tipus egyébként átmenet a kezdést, 
beállást jelző b/ csoporthoz. V. ö. SOLTÉSZ 39. o./ 

U5.1 A cselekvés eredményességének árnyalatával gazdagodott 
perfekció a meg és a ki funkciója lehet. Pl. Péter kere-
si a táskáját - megkeresi a táskáját /azaz addig keresi, 
amig akciója eredményt hoz: megtalálja/. 

Vagy: A tüz ég, majd kialszik. 
4.5.3 A cselekvés kezdetét, beállását jelölheti a meg, az el és 

a fel. Az igekötős ige a puszta igével kifejezett cselek-
vés megkezdődését jelenti: áll - megáll. 

4.5.4 A cselekvés mozzanatos jellegének kifejezése. A meg funk-
ciója. A mozzanatosságon itt valójában a cselekvés meg-
kezdődését és azonnali befejeződését egyesítő árnyalatot 
értjük. Különösen jól érzékelhető a folyamatos igével 
való szembeállításban: a gyerek rázza a csörgőt - megrázza 
a csörgőt. 

4.5.5 Az igekötős ige kifejezi a cselekvés tartós voltát. Az el 
szerepköréhez tartozik. Gyakran paraszintetikus módon gya-
korító igeképzővel jár együtt: Péter nézi a kirakatokat -
elnézegeti a kirakatokat. 

4.6 Az ige jelentésmódosulásának esetei közül a következőkkel 
foglalkozunk: 

Azigei aspektus más árnyalatainak kifejezése: 

4.5.2 A befejezettséghez a cselekvés megszűnésének mozzanata 
járul. Az el és a ki funkciója. Pl. A tilfz ég, a papír elég. 
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4.6.1 a/ Az igekötő a puszta igében jelölt cselekvést elvo-
natkoztatja annak konkrét tartalmától és körülmé-
nyeitől. A meg funkciója. Jellegéből következően 
gondolati, érzelmi tartalmú fogalmakkai kapcsola-
tosan használt. Jól érvényesül másik igekötő kont-
rasztjában, Pl. konkrét: kifejt valamit valamiből, 

bánt vkit, -elvont* megfejt vmit, megbánt vkit. V 
4.6.2 b/ Az elvontság árnyalata a többi igekötő esetében sok-

szor nem más, mint az eredeti irányjelölés átvitt, 
képletes /figuratív/értelmezése. A puszta igében 
érzékelhető konkrét cselekvés /gyakran éppen mozgás, 
helyváltoztatás/ és az irányjelölő igekötő elvont 
fogalmakkal kerül gondolati - szintaktikai viszonyba, 
így maga az igekötős ige által kifejezett cselekvés 
nem elvont, de a körülményekhez fűződő viszonya ré-
vén azzá lesz, elveszti konkrét vonatkozását. Pl, az 
ilyen kifejezésekben: kifutottunk az időből; a mi 
időnk lejért stb. 
Az előző csoporttól éppen az választja el őket, hogy 
a meg esetében az egyik konkrét elem, az irányjelölés 
hiányzik, a jelentésmódosítás gondolati jellegű 
absztrahálás, Az eredeti és az új jelentés között a 
kapcsolat nem feltétlenül közvetlen, s nem feltétle-
nül elemezhető, esetleg csak sokszoros áttételen ke-
resztül érvényesül. Az említett megfejt, megbánt pél-

/V.ö. SOLTÉSZ 46-47. o./ 
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dáknál érezhetően a perfektuált jelentés fejlődött to-
vább az absztrakció irányába. 
A figuratív használatban a jelentésfejlődés nem spe-
kulatív, hanem képi síkon megy végbe. A régi és az új 
jelentés között a kapcsolat metaforaként még érezhető. 
A figuratív jelentés tehát inkább költői, mint filozófiai 
kategória. Az absztrakt és a figuratív jelentést nemcsak 
egymástól nehéz elhatárolni, de az egyéb indirektiv 
funkcióktól is. Pl. a kinő ige intranzitív használat-
ban /valaki kinőtt valamilyen keretből, korból stb./ 
és a tranzitívban is lehet figurativ /kinövi a ruháit, 
azaz túlnő rajtuk, nagyobb lesz azoknál/ ugyanakkor 
mindkét esetben perfektuált. 

4.6.3 c/ A puszta igével jelölt cselekvés valamiféle eltorzí-
tása /eltúlzása, rossz irányba terelése, elhibázása/, 
sőt ellentétének, negatívumának kifejezése. Főként az 
el, részben a ki & a le funkciója. Pl. elszabadul vmi, 
elsiet vmit, elver vkit. Nem túl gazdag kategória. 

4.6.4 A puszta ige jelentését más-más módon árnyaló igekötők 
mellett egyetlen igekötő különböző funkciói is eltérő 
jelentésárnyalatokat hoznak létre. Az igekötő tehát 
a jelentésmódosításon kívül jelentésmegkülönböztető 
/disztinktív/ funkcióval is rendelkezik. Ez mintegy 
kettős belső kontrasztban ábrázolható a/ egy-egy szó-
családdal, ill. b/ egy igekötős jge jelentéstani soro-
zatával. Pl. 
a/ hív: elhív vkit vhonnan, vhova stb. /irányjelölés/ 

meghív vkit /vendégségbe/ /speciális jelentés/ 
felhív vkit /telefonon/ /átvitt/ 
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kihív vkit /párbajra, versenyre/ /figuratív/ 
behív vkit /katonának stb./ /hivatali"értelemben/ 

b/ felhív: 1. vkit lentről fölfelé /irányjelölés/ 
2. vkit telefonon 
3. vkit vmilyen cselekvésre /» felszólít/ 
4. vkinek a figyelmét vmire /» figyelmeztet/ 

4.6.5 Említenünk kell még azt az esetet is, amikor az igekötős 
ige nemcsak új frazeológiai kapcsolatot teremt, hanem va-
lóságos lexikai különbséget jelöl pl. takarít - megtakarít, 

.7 Az ige szintaktikai szerepének megváltoztatása a következő váz-
lattal szemléltethető: 
4.7.1 

áll vhol - feláll vmire 

ajándékoz vmit - megajándékoz vmlvel 
ajándékoz vkinek - megajándékoz vkit 

Ik, IkP f . A — ^ kínál vkit vmlvel - megkínál vmivel 
vkit 

kínál vmit vkinek - felkínál vmit 
vkinek 

[lk-1 IlkJ figyel vmit vmire - felfigyel vmire 
megfigyel vmit 

e/ JL 
a — * e ü 
[3 

segít vkit vkinek - megsegít vkit 

/ Természetesen csak a legjellemzőbb típusok szerepelnek a vázlatban 
Rövidítések: I- puszta ige; Ik: igekötős ige; T- tárgy;H-határossó 
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- L i a 
0 világít - megvilágít vmlt 

4.7.2 Az f/ eset az igekötő szintaktikai fő funkció.1a. PERROTT, ak 

vés, igekötős ige • cselekedet kontrasztot tartja, hitelt 
érdemlően kapcsolja e gondolathoz a meg tranzitívizáló funk-
cióját, mondván, hogy a meghatározatlan jellegű /tehát: in-

/= tranzitív/ cselekedet. /i.m.49.o./ SZABADI mutat rá arra 
az esetre, amikor az igekötőnek - a megnek - nincs megfo-
galmazható jelentéstöbblete, tehát funkciója csak nyelvtani-
szintaktikai: a tárgy határozott voltára utal. /i.m.223.0./ 

4.7.3 A szintaktikai funkció változatai szorosan összefüggnek 
azzal a jelenséggel, amit TESNIERE, ill. magyar vonatko-
zásban ELEKFI LÁSZLÓ nyomán az igeköt® ige "valenciájának" 
nevezhetnénk. Azt kellene vizsgálnunk, hogy az egyes ige-
kötők különféle funkcióikban milyen - a puszta igéhez 
képest - újabb objektuális /tárgyi vagy határozói eszkö-
zökkel kifejezett/ viszonyokat teremthetnek a mondatban; 
azaz a jelentésárnyalat és a mondattani funkció viszonyát. 
Vizsgálni kellene továbbá egy-egy ige "igekötő-valenciáját", 
vagyis azt, hogy melyik igekötő melyik igéhez kapcsolódhat 
s milyen funkciókban. Ez felderítené az összefüggést a ma-
gyar vonzatrendszer és az igekötőrendszer között, s az 
egybevethetőség lehetőségét az angol objektuális szerkeze-
tekkel, az igen gazdag angol vonzatossággal, az angol idioma-
rendszer nem frazeológiai, hanem grammatikai alapjaival. 
/L. ELEKFI: SzótTan 194-210. o. és TíCGNÁR i.m./ Mindez 
túlhaladja e. dolgozat kereteit. 

a meg legfontosabb jelentéstípusának a puszta ige - cselek-

tranzitív/ cselekvéssel szemben logikusan áll a meghatározott 
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4.8 U j igék képzése igekötővel 
Már az előző funkciók is fokozatosan feledtették az igekötők 
határozószói eredetét, s a képzőkhöz közelítették őket. 
Az igekötő gyakran új igét hoz létre, amely a mai nyelvben csak 
ebben a formában használatos. Pl. fejez - befejez, kifejez, 

lefejez. 
Leginkább a meg él ezzel a funkcióval /meghálál, megkísérel, 
megvalósít/. Mint a példákból is látható, az igekötők mellett 
paraszintetikus módon egy igeképző is résztvesz az új szó lét-
rehozásában. /V.ö. MMNY 65.0. és SOLTÉSZ 163./ 

4.9 Az eddigi felsorolásokban utaltunk már arra, hogy mely igekö-
tők szerepelhetnek leggyakrabban az egyes funkciókban és jelentés-
kategóriákban. Végezetül az ellenkező szemszögu csoportosítás 
marad hátra: megvizsgálni egy-egy igekötő hatókörét. Példaként 
a legszélesebb tartománnyal rendelkező meget térképezzük fel: 

1/ Egyes tárgyalt funkciók hiányoznak a meg köréből, más igekötőknél 
azonban nagy hangsúlyt kapnak /lásd a tartósságot kifejező el, 
a pejorációt, negatívumot jelölő el, ki, le stb./ Más funkciók 
csak a meg tartományában találhatók. 
A meg direktív funkciója a mai nyelvben jelentéktelen, inkább 
csak kuriózum, pl. megfordul, megtér, stb. /v.ö. SOLTÉSZ 30.o./ 



Mrektív^ ^Indirektív 
1. determinatív /aspektuális/ 

a/ perfektív 
- befejezettség 
- vmivel való ellátás 
- rendeltetésszerű használat 
- mozzanatos ige folyamatossá tétele 
- eredményesség 

b/ kezdés, beállás kifejezése /ingresBzív/ 
c/ mozzanatosság kifejezése 

2. jelentésmódosítás 
a/ elvont 
b/ figuratív 
c/ specializáló 
d/ disztinktív 

3. 8zintaktlkai változtatás 
x a/ tárgy-határozó vonzat megváltoztatása 

b/ intranzitív-tranzitív változtatás 
4. uj igék képzése 

5. Az igekötők indirektív funkcióit és a megfelelő jelentésárnyala-
tokat az angol fordításban csak esetlegesen ós alkalomszerben le-
het érzékeltetni. Részrendszerek szabályos megfeleléseit - mint az 
irányjelölő igekötők ill. a partikulák egybevetésekor - -csak 
szórványosan és töredékesen fedezhetjük fel, modell-párok felállí-
tására széles sugarú analógiás körben nincs lehetőség. Mire van? 
Az igekötő által előidézett változás, tartalmi többlet körülírá-
sára, magyarázatára, s általában nem morfológiai, hanem szemantikai 
- szintaktikai síkon. Az indirektív funkciók egy-egy szűkebb egysé-
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gének analogizálható egyenértékeit csak két ponton kereshetjük, ne-
vezetesen az angol prefixumok vizsgálatakor, ill. egyes - szintak-
tikailag is kötött - frazeológiai kapcsolatokban. 

Lényegében hasonló módon jár el gyakorlati nyelvkönyvében 
FÁBIÁN PÁL ^ pl. a meg igekötő esetében. Részben magyarázza: 
"indice il compimento, la fine d'un azione", részben körülírja az 
igekötős ige jelentését: tanul « studiare; megtanul • studiare bene 
a perfezione, vagy: áll = stare; megáll • finire di muoversl, fer-
marsi. 
5.1 Mint láttuk| az angolban a határozói partikulák vagy igékhez 

kapcsolódhattak /ma AP, particles/, vagy névszókhoz /ma pre-
positions/ 
5.1.1 Az ó-angolban a locativusi partikulák igéhez kapcsolódva 

valamiféle "elválasztható prefixumok" voltak, vagyis meg-
előzhettek vagy követhettek bizonyos igéket, anélkül, 
hogy alakilag véglegesen összetett szavakká fejlődtek 
volna. Nagy többségük csak nem rögzített összetételt al-
kotott az igével. 
Egyik csoportjuk később elválaszthatatlan prefixummá 
vált, de a közép-angol korszakban már elvesztette ezt a 
funkcióját. /Pl. a with-. Ma már csak ezek az igék őrzik 
emlékét a szótárban: withdraw = visszavon, visszavonul; 
withhold = visszatart; withstand * kb. ellenáll - COD./ 

, 5.1.2 A 15. századra már kialakult egy Aj tendencia: az egyes 
igékhez kapcsolható partikulák egyre gyakrabban az ige 
után jelentek meg, tehát Verb+Postparticle szerkezetet 
alkottak. E fejlődés során csak azok a partikulák voltak 
kivételek, amelyeket bizonyos szókapcsolatokbari gyakran 

1/ Manuale della lingua ungherese, 112-115. o. 
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használtak nem helyhatározói, hanem átvitt, elvont ér-

telemben. Ezek a£ utóbbiak - a posztpartikulás /vagy 

posztverbális/ csoporttal szemben - az ige előtt álló 
és elválaszthatatlan prefixumokká fejlődtek./ Pl. főre, 
over, under/. Azok a partikulák, amelyek a 15. század-
ra nem váltak prefixekké, ezután már nem állhattak az 
igei alakok előtt, kivéve a nominalizálódott formákat 
/igenévszók és igenevek - Verbal Substantives/Nouns, 
ill. Participles/. Pl. a posztpartikulás go out • kimegy 
szerkezet a 14. században már használatos konkrét hely-
határozói értelemben. Ezzel szemben mai prefixális 
alakjai nem igék és nem konkrét jelentésűek: outgo 
/Verbal Subst./,ill. outgoing-s/ /Participle/ = kb. ki-
adás, költségek/ 

5.1.3 A Verb+Postparticle szerkezet tehát meggátolta azt a 

korábbi /s a magyar igekötők kialakulásához lényegében 
hasonló/ fejlődést, hogy az eredeti angol-germán /u.n. 
native/ nyelvi elemekből helyhatározói értéktf igei pre-
fixumok alakuljanak ki. \ 
A Verb+Postparticle szerkezetek szaporodása azzal a 
törekvéssel magyarázható, hogy a határozói partikulának 
nagyobb nyomatékot akartak adni. ^ /Ez a tendencia 
összekapcsolódik az angol határozók mondatbeli funkciói-
nak általános rendeződésével, amelynek eredményeként a 
mai angol nyelvben a teljes értéké határozók közül a 
frekventatív, idő-, mód-, fok-; valamint a modalitást 

1/ Az összefoglalás adataira vonatkozóan 1. Marchand: 129-137.0. 
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kifejező határozók közvetlenül az ige előtt is állhatnak, 
a helyhatározók csak az ige után,/ 

5.2 A preflx terminus technikus közhasználatú az angol nyelvtani 
és nyelvészeti irodalomban, de értelmezése korántsem egységes. 
5.2.1 Az Oxford English Dlctlonary bármilyen, ige vagy névtzó 

előtt álló partikulára alkalmazza. 
5.2.2 JESPERSEN sem ad definíciót, de csoportosítja őket, 

mint írja "nem következetes alosztályokba"/ inconsistent 
subdivisions/1: 
a/ negatíve and relatíve prefixes /kritériumtüc a jelentés/ 
b/ prepositional prefixes /kritériumuk a funkció/ 
c/ prefixes concluded /nincs kritériumuk!/ 
MARCIIAND idézi KOZIOL meghatározását: "particles which 
have no independent existence as words". ^ KOZIOL*a loca-
tivusi partikulákat is a prefixek közé sorolja. Ezzel 
- szerintem - ellentmond önmagának, mivel a locativusi 
partikulák közül némelyek Önállóak is lehetnek /pl. az 
out, over, under/. A fenti meghatározás egyébként a 
funkcióra sem utal. 

5.2.3 Maga MARCHAND határozottan elkülöníti a prefixektől azo-
kat a partikulákat, amelyek preverbális elemként is hasz-
nálhatók. Ó prepartikulának /preparticles/ nevezi e cso-
portot. S noha az Oxford Dictionary leíró alaktani szem-
pontból jogosan jelzi ezeket is prefixnek,5^ történetileg 
ill. a preverbális elem mai használata szempontjából 

1/ Modern English Grammar VI. /idézi MARCHAND/ 
2/ Handbuch der Englischen Wortbildungslehre, 1937. 
3/ ANDRÁS-STEPHANIDES is "prefixed" partikulát eml/t. I.m.233.0. 
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5.7.1 Szemben £.z u.n. teljes értékí szavakkal /full words, azaz 

főnevek, melléknevek stb./, amelyek az összetétel tagjaként 
nem változtatják meg eredeti jelentésüket, a prepartikulák 
szemantikailag is megváltoznak az összetételben. Az önálló 
határozói over jelentése /át, tul vrairi, fölé stb./ nem egyen-
lő az overrate /tÍLbecsül/ ige előtagjának jelentésével. Az ön-
álló over nem hordozza magában a "túlzott mértékben" jelen-
tésárnyalatot. A prefixummá vált partikula tehát uj, elvontabb. 
átvitt értelmtf jelentést vett fel. A prepartikuláknak a teljes 
értékít szavakétól eltérő tulajdonsága csökkentette a partiku-
lák önálló értékét is#éB funkcionális szempontból nyilván 
éppen ezen az áron jutottak igazi, native prefixumok közvetlen 
kötelébe. Ezt egyébkémt amazokkal közös nyomaték-szerkezetük is 
igazolja: pl. outdovundo. 

5.7.2 Felmerülhet a kérdés, miért éppen a fenti három partikula 
juthatott ehhez az uj szerephez. Az általam ismert angol iro-
dalomban nem találtam erre választ. Elgondolásom szerint a nem 
alapvetően tér-irányt jelölő, hanem csak a helyfogalomhoz, 
vagy irányhoz viszonyító over és under erre a többi, konk-
rétabb partikulánál alkalmasabb lehetett.1^ Az out esetében 
pedig további változást erjesztő elemként mtíködhetett közre 

az a belső szembenállás, amely már a posztverbális out par-
tikula elterjedését is segítette: kontrasztja az out of 
kizárólagos prepozícióval. 
Tulajdonképpen a prepartikulákhoz sorolhatnánk az u£-ot is. 
/Eléggé szép szánni tranzitív igét találunk a szótárban ezzel 

a prefixummal./ Az igazság azonban az, hogy ezeket az igéket 

1/ L. az el némileg hasonló hajlandóságát a perfektív funkció felvéte-

lére 4.3.1-2.p. 
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- csekély kivétellel-a mai köznyelv nem használja, régiesnek, 
költőieskedónek, szónokiasnak érzi. Valójában mindegyiknek 
megvan az élő nyelvi /posztpartikulás/, vagy hivatali nyelvi 
/rendszerint latin prefixumos/ megfelelője. Pl. uphold » kb. 
feltartani, magasba emelni, ill. hold up; sustaln. 

5.7.3 Az u.n. full words viselkedése az összetételekben valamelyest 
mégis hatott a partikulákra. Egyes igék prepartikulái /pl, 
underline - aláhúz; overshadov =» elhomályosít esetében/ mint 
átmeneti kategóriák csökkent erővel ugyan, de őrzik a locati-
vusi jelentést is /v.ö, MARCHAND 96-100.o./- Hasonlóképpen 
őrizhetik a magyar igekötők is eredeti jelentésüket az indi-
rektiv funkciókban. Az angolban ez a típus azonban már szin-
tén terméketlen, helyükre locativusi jelentéssel megint csak 

* 

posztpartikulák léptek. 
.8 Külön kell szólni a kivételként említett un negatívizálo^prefix-

ről, amely szik jelentéskörben alkalmas egyes igekötőink negatí-
vizáló jelentésárnyalatának visszaadására. A magyar puszta ige 
jelentését konkretizáló, intenzívebbé változtató igekötők ellen-
párját fejezhetjük ki vele: 
pl. begombol - kigombol = button - unbutton 

megerősít, megszorít - kikapcsol, kilazít « fasten - unfasten. 
Jellegzetes e prefix az undo igében, amely minden rögzített, sza-
bályos helyzetből való kiszabadítás kifejezésére megfelel pl, 
a fenti példák angol igéinek helyettesítésére is. 
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5.9 A prefixekről mondottakat a következő vázlattal foglalom össze: 

PREFIX 

r; 
morfológiai jellege szerint 

^ képző jellegíTszóele ji toldalék i valóságos összetételi előtag 
, I 
az összetétel utótagja szerint 

| igel| t ^ ^ ^ ^ ^ névszói 
a prefix funkcionális töltése szerint 
| határozói] jelzői '̂ elöl járószói 

származás szerint 
[ nativef^ ̂  idegen 

az eredeti szófaji kategória, a jelentésárnyalat és a mai produktivitás 
szempontjából 

önálló igei prefix 
be, for, mis, un etc. 
bizonyos indirektív funkciókban, 
az un kivételével nem produktívak 

PREPARTICLE 
out, over, under 

elvont v. figuratív jelen-
tése posszlbilis igekötő 
egyenérték produktív 

További egybevetés! kísérletek: 
6,1 Szintaktikailag és szemantikailag /részben/ kötött frazeológiai 

egységek, körülírások1^ mint indirektív igekötők megfelelései: 
6,1.1 Bizonyos Verb+Postparticle /esetleg Verb+Preposition+Noun/ 

szerkezetek használatának esetén a partikula nem direktív 
funkcióban is állhat. Nyilván az egykori intenzifikáló 
erő maradványaként egyes - részben idiomatikus jellegtí -
szókapcsolatokban. Pl. olvassa a könyvet - elolvassa a könyvet 
- read the book - read over/through the book; 

1/ Az angol fordítások ORSZÁGH Magyar-Angol nagyszótárából valók. 
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indul - megindul = start - start/set off; kínál - felkínál 

. • offer - offer up; ég - elég = burn - burn away/up, 
/ill. kialszik = burn out/; világít - megvilágít = light -
light up. A szerkezetben leggyakrabban szereplő partikulák: 
off, up, through, over továbbá for, after, stb. 

6.1.2 A posztpartikulák e funkciója a prepartikulákéhoz hasonló, 
a helyzeti különbségen kívül azzal a jellegzetességgel, hogy 
ebben az elvontabb jelentésben is jobban őrzik eredeti hely-
határozói tartalmukat, pl. as off a távolodást, az over 
a vmin "át, keresztül" jelentést, stb. Ugyanakkor különleges, 
nem direktív funkciót is felvehetnek, ^ pl. az off a nega-
tivizáló, speciálisan az on korrelatív párjaként: get on, 
get off = felszáll, leszáll /vmilyen járműre, jármííről/; 
switch on - switch off = bekapcsol - kikapcsol /vmilyen szer-
kezetet/. 

6.1.3 Itt is felbukkan a létige /esetleg statikus igék is/ + poszt-
partikula szerkezet, mint a cselekvés eredményeként létrejött 
állapot kifejezésének lehetősége. Pl. elmegy otthonról » be 
out /azaz kint van, házon kívül van, nincs otthon/; kiolvas 
egy könyvet = be through with a book /végigolvassa, v.Ö. 

2/ magyar "keresztülvágta" magát a könyvön. ' / 

1/ v.ö. ANDRÁS-STEPHANIDES: cry out = momentaneous; jump about = 
iterative; end up = prefective etc. Ugyanők beszélnek az adverb 
által kifejezett ingressive és effective erőről is. /32.o./ A 
hurry /speak /save up esetében a partikula jelentésköre ilyen 
elemeket is tartalmaz: "idea of effort, energy, thorougness"/232. o. 

2/ Több perfektív árnyalat is megnyilvánul e példában, a befejezett-
séghez a cselekvés megszűnésének mozzanata is járul, s ezt csak 
aláhúzza a rmílt idejű, vagy Perfect Tense-t használó alkalmazás. 
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6.2 További körülírási lehetőségek: 
6.2.1 A posztpartikula helyén már határozói szerepíf szó vagy szer-

kezet is állhat az ige mellett. Pl. 
a/ prepozíciós szerkezet - nézi a kirakatokat - elnézegeti a 

kirakatokat « look at the windows - look at the windows for 
a long time. 

b/ Jelöletlen melléknév határozóként - szabadul vhonnan 
- elszabadul /vmilyen kötött helyzetből/ « be/set free 
- break loose 

c/ melléknév határozói suffixummal - ver- elver = beat, strike 
- beat soundly /- kb. "alaposan11 ver/ 

d/ ige - névszó transzformációt tartalmazó határozói szerkezettel 
- segít vkit, megsegít vkit = help, aid, assist - come to the 
assistance of sy /= kb. segítségére jön/ 

6.2.2 Bizonyos igék mintegy segédigei szerepet tölthetnek be más igék 
nominalizált származékai mellett, s ilyen esetben némileg mó-
dosítják az ige eredeti jelentését. Az említett "segédigék" 
ilyenkor műveltető /causative és faetitive1/ jellegi feladatot 
látnak el. Az így alkotott szerkezet általában megfelel a meg 
igekötő által kifejezett perfektív árnyalatií funkcióknak. 

/L. 4.4 pont/. A get, make, begin, become, come és részben a 
take és a pay igék tartozhatnak e csoportba. Pl. indul - megindul • 
start - begin to move, get moving; mozdul - megmozdul = move - make 
a motion/move; szólal - megszólal • speak - begin to speak. 

6.3 A figuratív jelentések egybevetéséről: 
6.3.1 A 4.62 pontban leírt jelentésmódosulások/absztrakciók és 

átvitelek/ kapcsán feltehető a kérdés: jogos és lehetséges-e 

1/ HORNBY hasonló vonatkozásban inchoative igékről beszél, i.m.119.o. 
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"szabályos" megfeleléseket keresni két, egymástól tipológiailag 
is erősen eltérő nyelvben elvonatkoztatott elemek vagy szóké-
pek között? A kérdés hasonló módon vetődhet fel az egybevető 
stilisztikában vagy néprajzban is. A válasz is közös lehet ama-
zokéval. 0. NAGY GÁBOR egyik írásából idézem: "sok.../t.i. 
szólás és közmondás/ egymástól függetlenül, csupán a rokon 
szemlélet vagy hasonló műveltségi viszonyok tükröződéseként 
kapott a különböző népeknél azonos vagy hasonló nyelvi formát." 

6.3.2 Az idézet arra bátorít, hogy keressük az ilyen megfelelést. 
Napjaink tudatilag is integrálódó világában az ilyen egyenérté-
kek a tükörfordítások révén csak szaporodhatnak. Az igekötős 
igék esetében is érvényes az az elv, hogy egy szó jelentése nem 
önmagában konkrét vagy elvont. Csakis az ige és az igekötő ill. 
az igekötős igei állítmány és bővítményei közötti szintagmatikus 
kapcsolatokban nyilvánul meg a jelentés konkrét vagy átvitt 
volta. A kiborít ige nem személyre vonatkozó tárgyi bővítmé-
nyével együtt teljesen konkrét jelentésű szerkezet /pl. egy 
fiókot/ személyre vonatkozó tárggyal a szlengben annyit jelent, 
mint "kihoz vkit a sodrából". Ez utóbbi szerkezetben viszont a 
kihoz ige konkrét^s csak a határozói bővítmény képes jelentése 
teszi az igekötős igét is átvitt értelművé. 

6.3.3 Ezért az igekötős ige átvitt jelentése nem más, mint a puszta 
igének, az igekötőnek és az igekötős ige bővítményének meta-
forikus sűrítése. Hasonló szintagmatikus kapcsolatokon nyugvó 
átvitt értelmű megfelelésre sok példát találhatunk az angolban 
minden fentebb tárgyalt igekötő-ekvivalens szerkezet-típusban: 
pl. prepoziciós szerkezet: kifutottunk az időből = we have run 
out of time/= nincs több időnk/. 

Szólásaink eredetéről, Magyar Hírlap 1973. aug. -/az én kiemelésem/ 
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Posztpartikulás szerkezet: az angol Don't give in - magyar 
fordítása - kb. Ne engedj! Ne hagyd magad! - itt a szó szerin-
ti fordítás utal a hasonló magyar szólásra: Ne add be/t.i. 
a derekadat/! 
Prefixes igei származék: az angol outcast szószerinti fordítás-
ban kidobott, átvitt jelentését v.ö. a magyar /szám/kivetett-tal. 

6.4 Zsákutcák és tévutak 
6.4.1 Kár a 6.1.3 pontokban felsorolt esetek között is voltak példák, 

amelyekkel túlléptük az analógiás jellegíf egybevetés! lehetősé-
gek határait. A körülírások és szómagyarázatok határát ott kell 
megvonnunk,. ahol az igekötőa igével tartalmilag egyenértékű 
angol kifejezésben a magyar puszta ige megfelelője még jelen van. 
E feltétel híján az analógia keresésének útja nem járható. 
/Pl. keres valamit = look for sg; megkeres valamit = try to find 
/próbálja megtalálni/ 

6.4.2 Előfordul /s nem is ritkán/, hogy a magyar igének és igekötős 
változatának az angolban azonos lexikai elem felel meg,s a 
különbség csak a kontextusban érzékeltethető. Pl. javul - meg-
javul « improve, get better, progress etc; öregszik - megöregszik 
get/become/grow old. 

6.4.3 A puszta ige és az igekötős ige ekvivalensei gyakran két egy-
mástól teljesedi különálló lexikai elem, két különböző ige, 
amelyeket csak logikai kapcsolat főzhet össze. Pl. győz - legyőz 
« defeat, overcome; de meggyőz vkit = convince, persuade. 

6.4.4 A perfekció és a folyamatosság fogalmait hallva az angolul tudó 
könnyen téves kapcsolás áldozata lehet: az igekötő okozta as-
pektus-váltást valamelyik angol Tense-fogalomhoz próbálja kötni. 
Az angol Tense azonban nem ige-aspektust fejez ki, hanem ige-
fogalom és időaspektus viszonyul.1^ 

1/ HORNBÍ 83.0. 
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Ezért természetesen nem igaz, hogy a magyar folyamatos puszta 
ige ill. determinatív igekötős ige szabályos angol egyenérté-
kei egyazon igének Progressive ill. Perfect Tense-ben hasz-
nált alakjai lennének. Az angol ige szemléleti kategóriái is 
elsősorban a jelentés függvényei.A Tense-k használata nem 
módosítja az igeaspektust, hanem alkalmazkodik hozzá. /Ugyan-
akkor megcsodálhatjuk a nyelvek ökonómiáját, ahogyan meglévő 
eszközeiket valamely más eszközök hiányának pótlására fölvonul-
tatják. Pl. a magyar az angol. Present Perfect Tense fordítása-
kor a Tense értékét valamilyen határozói elemmel fejezi ki. 
Ezek között helyet kaphat a determinatív -többnyire perfektív-
rezultatív típusu - igekötő is* A go ige külön határozói elem 
/rendszerint partikula/ nélkül nem lehet igekötős igei egyen-
érték, tehát go^megyfelmegy stb. Present Perfect Tense-ben 
azonban a puszta go is lehetvel igekötős megy ige ekvivalense: 
He has gone = elment. Sőt az összetett igealak Past Participle 
tagja révén még a be létige mellett is tartja e szerepét: He 
is gone = felment, nincs itt. /v.ö. a 6.1.3 pontban leírt 
esetekkel./ 

intaktikai és szórendi kérdések. 
1 Az igekötő által előidézett szintaktikai változások az angol ekviva-
lensekhez kapcsolódó szerkezetekben is tükröződhetnek. 
7.1.1 A puszta ige ekvivalensét követő határozói szerkezet az igekötős 

igei ekvivalens mellett megváltozhat. Pl. áll vhol. - föláll 
vmire » stand at sg - set up on sg, mount upon sg. 

7.1.2 Az igekötők mai szintaktikai fő funkcióját a tárgyatlan igék 
tárgyassá tételében jelöltük meg. Ehhez képest a határozói 

I vonzatok, ill. a tárgy - határozó variánsok mind mennyiségileg, 
2/ 

mind minőségileg másodlagosak. 

r ANDRÁS-STEPHANIDES30.O. 
f A szófajok szintaktikai funkcióinak rangsorolása L. BALÁZS JÁNOS: Jel 
és jelölési érték ÁNYT IV. /különlenyomat 14-15.0./ 
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A vizsgált angol részrendszerek közül a posztpartikulák részbent 
a prefixek és a prepartikulák általában rendelkeztek ill. ren-
delkeznek ezzel a tulajdonsággal, de mivel az angol igék tár-
gyas vagy tárgyatlan /ill. visszaható/ jellege csak a szöveg-
összefüggésből világlik kif a partikulák tárgyasító ereje ke-
vésbé jelentős, mint a magyarban. A posztpartikulák esetében 
pedig semmiképpen sem beszélhetünk e téren jellemző'szintaktikai 
funkcióról. 
Példák a prepartikulák tranzitívizáló erejére: blaze; .yí 
= lángol, lobog - outblaze, vt • túlragyog, elhomályosít vmit; 
live, vi1-'.-: él - overlive = túlél vkit. . 
A posztpartikula is lehet tárgyasító, rendszerint új, átvitt 
jelentéssel párosulva. így a tárgyasság szempontjából a követ-
kező alakok állhatnak egymással szemben: come, vi = jön - come 
overfvi = átmegy, átjön vmin /konkrét/; come over vt = törvényt, 
szabályt előir /átvitt/; overcome,vt = legyőz, vmit, vkit. 
Ezzel szemben go, vi = megy, go under, vi = lesüllyed, lemerül; 
undergQ, vt = aláveti magát vminek, elszenved vmit. 

7.2 Az igekötős ige vagy származéka szintaktikai szempontból egységes 
mondatrész /felmegy, be van zárva, nem fédülködik meg/. Természetesen 
az angol posztpartikulás, prefixes és prepartikulás igék is azok. 

7.3 Az igekötő mondatbeli helyzetéről jelentős nyelvészeti irodalom hal-
2/ 

mozódott fel. A témát VÖRÖS JÓZSEF értekezése foglalja össze. ' 
Az igekötő mondaton belüli pozícióváltásait az oktatásban természete-
sen a nyomatékos mondatrészhez való viszonyával magyarázzuk. Eszerint 
IlJ a nyomaték szempontjából közömbös, ill. az állító tartalmú 

1/ Figura etimologica - jellegű tranzitív használatától /with Cognate Object 
eltekintünk. 

2/ Az igekötő helye a magyar mondatbanr kézirat, 1^73. 
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igekötős igei állítmány nyomatéka esetén az igekötő az ige előtt áll, 
0 összetett szót alkot vele. Minden más esetben /II./ tehát a nega-
tív igekötős igei állítmány ill. az alany vagy a bővítmények nyomatéka 
esetén az igekötő az ige után áll. 
Az előbbi helyzetben a prefixek és a prepartikulák, az utóbbiban a 
posztpartikulák a jelentéstani megfelelésen túl . pozicionális pár-
huzamot is mutatnak az igekötővel, tehát ilyen mondatokban az össze-
mért nyelvi jelenségek szerkezeti és pozicionális egybevágóságáról 
is beszélhetünk. Pl. /I./ a/ He misunderstood my wordB. • Félreértette 
a. szavaimat, b/ They overtimated his roerits. - Túlbecsülték az érdemeit. 
/II./ Péter nem mászik fel a fára. 

Peter does not climb up the tree. 
•livel azonban az angol elemek elnevezésükből kiolvashatóan - kötött 
pozíciójúak, a szórendi egybevetés /noha a morfematikus tagoltság ha-
jonlósága révén az alaktani magyarázatot megkönnyítheti/ veszélyes vi-
sekre csábíthat. Ez a magyar igekötő alkalmi poziciójából következő 
congruencia-inkongruencia ingadozás éppen az igekötő alaki önállóságának 
ílhanyagolását eredményezheti. 
1 témakörrel kapcsolatos hibalehetőségeket két egymást követő tanévben 
;anzániai és nigériai hallgatók magyar-angol és angol-magyar fordításainak 
elemzéséből állapítottuk meg. íme a legjellemzőbbek: 
1,1 A puszta ige-igekötős ige ekvivalensek lexikai különbözőségének fi-

gyelmen kívül hagyása. A hibaforrás nyilván a megkülönböz.tethetetlen 
párok /pl. cutavág, megvág/ átsugárzása, pl. We will go up to London=» 
Megyünk Londonba. Különösen jellemző, hogy hiányzik a határozói szer-
kezetekkel történő körülírásnak, mint az egyenértékűség kifejezésének 
a kísérlete. Pl. He is watching the windows for a long time » Sokat 
nézi a kirakatokat. 

.2 Tipikus "under-differentlation" jelenség igekötők és helyragok 
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/az idegen szemszögéből a "magyar prefixek és suffíxek"/ keve-
rése, morfológiailag rossz helyre építése. /Pl. nEgy utazás renge-
teg pénz ^bekerül"1/. Tipikus továbbá az igekötő "feleslegességé-
nekM érzete, amit a helyrag okozhat. /Pl. MPeter is going into 
the house« Péter megy a házba/ valamint a lativusi - essivusi 
megkülönböztetés elégtelensége miatt'a kötelező helyrag elvétése, 

i 
pl. az előbbi példa fordításában: Péter bemegy a házban. 

8.3 Igen nehéz az igekötő konkrét és átvitt jelentésének megkülönböz-
tetése. /Pl. a kitesz vmit vhova; ill. a hatvány kitevője;- put sg. 
out; ill. exponent./ 

8.4 Alaktani szempontból az igekötős igének és származékainak össze-
tétel volta is gondot okoz, nemcsak a szófaji kategóriák megálla-
pítása, és a szórend, hanem a helyesírás /egybeírás - különírás/ 
terén is. 

8.5 Végül meg kell említeni azt az esetet, amikor az angol ekvivalens 
olyan latin, vagy latin eredeti átvétel, amelynek prefixuma 
ugyan elemezhető az angolt anyanyelvként beszélő számára, de a 
prefixumról leválasztható ige nen él az angolban /Pl. exhaust» 
kimerít; inhale-belélegzik/, így az igekötő nélküli magyar alakot 
sem érzi önálló szónak. 

1/ SZÁSZ IMRE példája, Élet és Irodalom, 1973./29.sz. 



- 52 -
összefoglalás 

l magyar igekötőket az idegenek által különösen nehezen megtanulható nyelvi 
jelenségnek tartjuk. Angol ekvivalens-lehetőségeik keresésében didaktikai 
ilapról és céllal indultunk el. Leírásunk alapvető módszere a belső nyelvi 
'puszta ige és igekötős ige, ill. különböző igekötők közötti/ kontrauztból 
ciinduló idegen nyelvi egybevetés. 
L magyar igekötőket irányjelölő /direktív/ és egyéb /indirektív/ funkcióik 
szerint osztottuk fel. Az egybevetés során három angol részrendszert vizs-
gáltunk, amelyek végső soron mind az angol határozórendszér területén belül 
i partiele - szófaji csoporthoz sorolhatók:. a posztpartikulákat, a prepar-
íikulákat és részben a prefixumokat, E részrendszerek bizonyos történeti, 
továbbá jelentéstani és funkcionális, valamint mondattani szempontból a ma-
gyar igekötőkkel összemérhetők, bizonyos esetek kivételével inkongruensek és 
livergensek. Közülük a legszélesebb egybevetési terület posztverbális 
latározói partikulák /Adverbial Particles/ biztosították, Elsősofban a di-
rektív igekötők lehetséges ekvivalenseiként jelöltük meg őket, de kisebb 
nértékben indirektív funkciókban is szerepelhettek. Bizonyos direktiv ige-
Cötős igei megfeleléseket találtunk az angol igéhez kapcsolódó prepoziciós 
szerkezetek esetében is. 
A. nyelvoktatás szükségletei szerint1 összegeztük az igekötők indirektív 
funkcióit kiemelve az irányjelölésből a nem direktív funkciókba való átcsa-
pás mozzanatát. E téren az igekötő rendszerrel, mint paradigmatikus egész-
Bzel szemben nem találhatunk önmagában teljes angol részrendszert . Bizonyos 
lehetőségekre azonban rámutattunk az angol prefixek és főként a prepartikulák 
valamint egyes szintaktikailag is kötött frazeológiai kapcsolatok /körül-
író szerkezetek/ alkalmazása esetén. Lehetségesnek tartjuk az irányjelölő 
funkcióban megegyező magyar és angol nyelvi elemek átvitt jelentésének 
egybevetését is, 

1/ Megszívlelve DEZSŐ LÁSZLÓ figyelmeztetését, hogy az egybevetésben a cél-
nyelv tanításának folyamata igen fontos vizsgálati terület,/L, idézett 

cikk.A 
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A legfontosabb felhasznált irodalom 

A/ Magyar anyag 
1. Nyelvtanok, szőtárak 

A mai magyar nyelv rendszere, 1970. /MMNYR I./ 
A mai magyar nyelv. Egyetemi tankönyv /MMNY/ 
ORSZÁGH LÁSZLÓ: Magyar-angol, Angol-magyar Nagyszótár 

2. Tanulmányok 
BALÁZS JÁNOS: Jel és jelölési érték, ÁNYT IV. 1966. 
BUDENZ JÓZSEF: A magyar me£ igekötőről, NYK II. 161. 88.o. 
ELEKFI LÁSZLÓ: Az igék szótári ábrázolásáról, Szófiten 
I.SOLTÉSZ KATALIN: Az ősi magyar igekötők, 1959. 

Az igekötők önálló használatáról /PaiB-Emlékkönyv, 
238.0./ 

KÁROLY SÁNDOR: Word Order /The Hungárián Language, 1972./ 
PAIS T3ZSŐ: Az igek-x5tők mivoltához és keletkezéséhez 

MNY.LV.185.0. 

PERROT, JEAN: Adalékok a meg igekötő funkciójának vizsgálatához, 
Ny. Ért.52. 

SZABADI BÉLA: Az igekötők jelentésmódosító szerepének néhány 
szótári kérdése, SzótTan 215. 

VÖRÖS JÓZSEF: Az igekötó helye a magyar mondatban, 1973. /Kandidátusi 
értekezés, kézirat/ 

ZSIRAI MIKLÓS: Az obi ugor igekötők, 1933. 
B/ Angol anyag 

1. Nyelvtanok, szótárak, segédkönyvek 
The Great Oxford Dictionary ./Compact/ 
The Concise Oxford Dictionary /COD/ 
ANDRÁS-LUTTOR-RÓNA-STEPHANIDESNÉ: Rendszeres angol nyelvtan, 1960. 
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ANDRÁS LÁSZLÓ - STEPHANIDES LÁSZLÓNÉ: Angol leíró nyelvtan, 1970. 
Egyetemi Jegyzet II. rész. 

CLOSE, R. A.: Prepoaltiónfl, 1970. 
ECKERSLÍY: A Comparatlve English Grammar^ 1970. 
HILL, A.: Prepositions and Adverbial Usage in English, 1962. 
SCHIBSEYE, K.: Modern EngliBh Grammar, 1970. 

2. Tanulmányok 
BOGNÁR, J.: A Contrastive Study on Objective Construction, I. 1973. 

/Kézirat/ 
GREENBAUM, L.: Studies in English Adverbial Usage, 1969. 
MARCHAND, H.: The Categories and Types of Present-Day English 

Word-Formation, 1969. 
SNOCK, L.: A Stratificational Approach to Contrastive Analysis 

/Papcrs a Constr. Lingv. 1971./ 


