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A magyar elmegy ige cseremisz megfelelői*

1. Bevezető
Írásom a magyar el- igekötő kontrasztív vizsgálatának egy kis része, amely az

el- igekötőnek mari (cseremisz) megfeleléseivel foglalkozik (Kuznetsova 1999,
Kuznetsova / Pusztay 2001).

A tanulmány alapjául Wolfgang Schlachter – János Pusztay „Morpho-seman-
tische Untersuchung des ungarischen Verbalpräfixes el- (Auf dem Hintergrund
deutscher Entsprechungen)” c. monográfiája (Budapest, 1983), valamint a benne levő
el- igekötő korpusza szolgál.

2. A mari nyelv rövid ismertetése
A cseremisz nyelv genetikai szempontból uráli nyelv. A szomszédos mordvin

nyelvvel együtt a finnugor nyelvcsalád ún. volgai ágához tartozik.
Areális kapcsolatok alapján a cseremisz nyelv a Volga–Káma nyelvszövetség-

hez tartozik, amelynek a mari nyelven kívül a finnugor nyelvekből a mordvin, az
udmurt, a komi, a török nyelvekből pedig a tatár, a csuvas és a baskír tagja. A nyelv-
szövetségen belül a mari nyelvre évszázadokon át nagy hatással volt két szomszéd
török nyelv: a tatár és a csuvas nyelv.

Tipológiai szempontból a mari nyelv a többi uráli nyelvhez hasonlóan aggluti-
náló nyelv. A marira mint tipikus agglutináló nyelvre nem jellemzők sem az igekö-
tők, sem az elöljárószavak

3. A magyar el- igekötő rövid története
A modern magyar nyelvben 82 igekötő és 11942 igekötős ige létezik, köztük

1437 el-igekötős ige 2949 releváns jelentéssel, tehát az el- igekötős igék az összes
igekötős igék 12,03%-át teszik ki (Schlachter / Pusztay 1983, 29).

A magyar igekötők fejlődésére, a funkciók kiterjesztésére minden valószínűség
szerint nagy hatással volt a német nyelv. Az igekötők mindkét nyelvben elsősorban a
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mozgást jelentő igékre jellemzők, etimológiailag a térjelölő viszonyokból fejlődtek ki,
és a helyjelölő határozókra vezethetők vissza. Az igekötők régi szemantikai (határo-
zói) funkciói jól megfigyelhetők a megy igének különböző igekötős formáin:

magyar német cseremisz
megy gehen kajaš

bemegy hineingehen puraš
kimegy hinausgehen lektaš
felmegy hinaufgehen küzaš
lemegy hinuntergehen volaš

A cseremiszben a táblázat alapján a magyar és német igekötős igéknek külön
ige felel meg. Formálisan lehet a határozószók segítségével igekötős igeszerű szer-
kezeteket képezni, mint pl. tüγö kajaš ‘kimegy’, küškö kajaš ‘fölmegy’, de az iro-
dalmi nyelvben nem használatosak. Viszont az irányt jelentő igék mellett a határo-
zószó gyakran megjelenik, és erősíti az irány kifejeződését: küškö küzaš ‘fölfelé
fölmenni’, tüγö lektaš ‘kifelé kimenni’ stb.

Az el- igekötő fejlődése a következőképpen mutat: el < elé (latívusz) < elő < f.-
u. *eδe ‘elülső, előrész’ (Schlachter/Pusztay 1983, 22). A nyelvújítás időszakára éri
el az el- igekötő fejlődése csúcspontját: a német nyelv hatása alatt az igekötő sok igé-
hez kapcsolódott, egy igetőből különböző jelentésű és funkciójú igéket képzett; pl. az
elmegy igének 34 jelentése, az elvisz-nek 21, az eláll igének 17 jelentése van stb.

Az el- igekötő elsősorban az akcióminőséget, a verbum finitum által kifejezett
cselekvés fajtáit, a cselekvés módját fejezi ki. Olyan fajtákat szoktak megkülönböz-
tetni, mint pl. dinamikus, statikus, rezultatív, kurzív, duratív, terminatív, perfektív,
imperfektív, iteratív, momentán stb. Az akcióminőség (Aktionsart) rokonságban áll
az igeaspektussal, mert az aspektusformák képzését minden esetben az ige akció-
minősége irányítja. A magyar igekötők ily módon az aspektualitást is kifejezik (l.
Pusztay 2000, 26): megy (kurzív, duratív, imperfektív) – elmegy (az esze) (rezultatív,
terminatív, perfektív); jön (kurzív, duratív, imperfektív) – eljön, megjön (rezultatív,
terminatív, perfektív) stb.

4. Az elmegy ige elemzése
Az elmegy igének 34 releváns jelentése van (Pusztay/Schlachter 1983, 208-209):

A MAGYAR ELMEGY IGE CSEREMISZ MEGFELELŐI
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megy = kajaš tőige konverbum más ige

elmegy 1 kajaš lekt3n kajaš
elmegy 2 (világgá) (tüńaške) kajaš lekt3n kajaš
elmegy 3 (autóval) (mašina δene) kajaš lekt3n kuδalaš
elmegy 4 (vmi előtt) kuδal ertaš
elmegy 5 (vonat) (poezd) kajaš
elmegy 6 (futásban lehagy) (kuržmašte) erten kajaš
elmegy 7 (gyalog, vhova) jol3n kajaš lekt3n ošk3laš
elmegy 8 (vmeddig) kajaš mien šuaš
elmegy 9 (vkiért) mien tolaš, puren lektaš
elmegy 10 (vki elé) βββββaštareš kajaš
elmegy 11 (ser3š) kajaš
elmegy 12 (felhők) (pil) erten kajaš šalanaš
elmegy 13 (nap) (keče) šinčaš, jomaš
elmegy 14 (idő) (žap) kajaš ertaš
elmegy 15 (fizetés) (pašaδar) kajaš p3taš
elmegy 16 (hó) (lum) kajaš šulen p3taš
elmegy 17 (étvágy) (kočm3šumo) ertaš, p3taš
elmegy 18 (esze) uš kajaš
elmegy 19 (meghal) βββββes tüńaške kajaš kolaš
elmegy 20 (feleségül) marlan kajaš
elmegy 21 (orvosnak) vračlan (tunemaš) kajaš
elmegy 22 (napszámba) (keč3δar)  pašaš kajaš
elmegy 23 (vmeddig) mijen šuaš šuaš
elmegy 24 (a 4. fejezetig) (n3l3mše užaš3š) šuaš
elmegy 25 (vonat vmi előtt) (poezd) kuδal ertaš
elmegy 26 (út) (korno) kajaš šujnaš
elmegy 27 (egyedül is) (šket) kaen kertaš
elmegy 28 (óra, évekig) (šaγat, ij δene) koštaš
elmegy    29 (a maga lábán) (škeβuja) kaen kertaš
elmegy 30 (a szaván)  šomakše δene münd3rkö ot kaj, tuδ3n mutš3m um3laš ok lij
elmegy 31 (a több között) (šuko koklašte) kajaš jöraš
elmegy 32 ez még csak elmegy  (tiδat) kajaš jöraš
elmegy 33 (megteszi) jöraš
elmegy 34 (30 esztendősnek) (kumlo) ijašla kojaš
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A táblázat alapján elmondható, hogy az elmegy ige egy-egy releváns jelentését
többféleképpen lehet cseremiszre fordítani:

(a) egy ige: 5,11, 28, 33 = 4,
(b) két különböző ige: 13, 14, 15, 17, 26, 31, 32 = 7,
(c) egy tőige + konverbum-konstrukció: 1, 2, 3, 6, 8, 12,16, 23 = 8,
(d) csak konverbum-konstrukció: 4, 9, 25, 27, 29 = 5,
(e) sima leírás: 10, 18, 20, 21, 22, 24, 30, 34 = 8
(f) leírás + konverbum-konstrukció: 7 = 1,
(g) leírás + tőige: 19 = 1.

4.1. Az ige mint megfelelés

(a) Tőige
Egyszerű tőige, valamennyi esetben más igékkel együtt; az elmegy ige 34 jelen-

téséből 11 esetben fordul elő ( l. az (a) és a (b) alatt). Ami a kajaš igét illeti, az igék
fordítása alapján az mondható, hogy az elmegy ige jelentéséit elvben a mari megfe-
lelőjével lehetne fordítani (megy = kajaš) – természetesen, ha figyelmen kívül hagy-
juk a kontextust (l. a táblázatban a tőige alatt = 20). A cseremisz kajaš mint önálló
tőige csak 7 esetben szerepel (5, 11, 14, 15, 26, 31, 32). A 5. példával kapcsolatban
azt szeretném hangsúlyozni, hogy az igét olyan kontextusban lehet használni, ha van
mellette valamilyen idő határozószó, amelynek az a funkciója, hogy egy duratív igét
(poezd kaja ‘megy a vonat’) rezultatív jelentésű igévé változtasson, cselekvést konk-
retizáljon (poezd ik šaγat3šte kaja ‘a vonat egy óra múlva elmegy’). A következő
esetekben (14, 15, 31, 32) a kajaš igét kiegészíti még: ertaš ‘elmúlik, elhalad’, p3taš
‘végződik, elfogy’, jöraš ‘megfelel’. Ezek a konkrét jelentésű igék és azok az igék,
amelyek a 13-as, 17-es, 28-as és 33-asban szerepelnek, a magyar elmegy ige vala-
milyen kontextuális szinonimái: (keče) šinčeš ‘a nap lemegy (szó szerint: ’leül’,
jomeš ‘a nap eltűnik’ (13), kočm3šumo erta ‘az étvágy elmúlik’, p3ta ‘végződik,
véget ér’ (17), šaγat ij δene košteš ‘az óra évekig jár’ (28), iktaž-molan jöraš ‘vminek
megfelel’ (33). A felsorolt tőigék jelentése nem egyezik meg az igekötő nélküli
magyar igéével, de legtöbb esetben ugyanúgy valamilyen mozgást jelentő igék: ertaš
‘elmúlik’ šinčaš ‘leül’, koštaš ‘jár’, šujnaš ‘húzódik’ (l. deverbális ige alatt), p3taš
‘végződik, elfogy’. A jöraš ‘megfelel’ (31–33) egyetlen statikus igeként – az elmegy
igét átvitt értelemben történő használatakor (MNyÉSz II: 232) – jelenik meg a mari
nyelvben.

(b) Deverbális ige: elmegy (út) (26): (korno) šujnaš ‘húzódik’ < šujaš ‘húz’

A MAGYAR ELMEGY IGE CSEREMISZ MEGFELELŐI
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4.2. Konverbum-konstrukció (páros ige, gerundiális szerkezet mint megfelelés)

A konverbum-konstrukció két önálló igéből áll: a jelentéshordozó főige gerun-
dium alakjából és a jelentését vesztő, grammatikai funkciót viselő segédigéből. A
mari nyelvben aspektualitás, elsősorban a cselekvés perfektivitásának kifejezésére
szolgál. Az elmegy ige a legtöbb esetben aspektualitás szempontjából a cselekvés
befejezettségét fejezi ki, ezért a cseremisz megfelelők között gyakran gerundiális
szerkezetek fordulnak elő (34 esetből 14-ben).

A gerundiális szerkezetek a kajaš igével két csoportra oszthatók:
(a) kajaš mint főige (27, 29 = 2): mindkét példában ragozott igealakként a kertaš

‘tud, képes’ szerepel. A kertaš ige ezekben az esetekben visszaadja „az el- igekötő-
nek azt a jelentését, amikor valamely cselekvés huzamosabb ideig vagy nagyobb
térben való megvalósulásának képességét fejezi ki” (Kuznetsova / Pusztay 2001, 85),
ezért a gerundiális szerkezetek között sajátos csoportot alkotnak: šket kaen kerteš
‘egyedül is elmegy’, škeβuja kajen kerteš ‘a maga lábán (szó szerint: a maga fejé-
vel) elmegy’.

(b) kajaš mint segédige a cselekvés perfektivitásának kifejezésére (1, 2, 6, 12
= 4): lekt3n kajaš: lektaš ‘kimegy’ (1, 2), erten kajaš: ertaš ‘elhalad’ (6, 12). Az első
és a második esetben a konverbum-konstrukció a fordítás második lehetőségeként
áll, a 6. esetben fővariánsként, s a 12. esetben a gerundiális szerkezetnek szinoni-
mája van: šalanaš ‘eloszlik, elolvad’.

Az egyéb konverbum-konstrukciókban főigeként lép föl:
– mijas ‘odajön, odamegy’ (8, 9, 23),
– kuδalaš ‘megy (autó/autóval stb.) (4, 25),
– puraš ‘bemegy’ (9),
– šulaš ‘olvad, elolvad’ (16).
A példákban a legtöbb esetben a főige szerepét a mozgást jelentő igék játsszák,

amelyek szemantikailag a kajaš ‘megy’ igével kapcsolatban állnak. A ragozott ige-
alakok ugyanúgy mozgást jelentő igék (šuaš ‘eljut’, tolaš ‘jön, eljön’, ertaš ‘elha-
lad’, lektaš ‘kimegy’, p3taš ‘elfogy, végződik’), amelyek itt a cselekvés befejezett-
ségét, eredményességét fejezik ki.

Néhány szó a következő két konverbum-konstrukcióról: lekt3n kuδalaš ‘elmegy
(az autóval)’ (3), lekt3n ošk3laš ‘elmegy gyalog’ (7), ahol lektaš ‘kimegy’, kuδalaš
‘utazik, (járművön) megy’, ošk3laš ‘lépked’. Olyan igenévi szerkezetek, amelyek-
ben mindkét igének a jelentése megmarad, azonos: lekt3n kuδalaš ‘kimenve megy
(járművön)’, lekt3n ošk3laš ‘kimenve lépked’. Itt a lektaš ige funkciója megegye-
zik az el- igekötő funkciójával.

MARGARITA KUZNETSOVA
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4.3. A körülírás mint megfelelés

A körülírások száma az elmegy ige fordítása alapján 10. Két esetben (7. és 19.)
a körülírások mellett használható még gerundiális szerkezet (lekt3n ošk3laš ‘elmegy
gyalog’) és a tőige (ld. kolaš ‘elmegy = meghal’). A körülírásokkal kapcsolatban azt
mondhatjuk, hogy a kajaš ige szerkezetek (l. a táblázatban a tőige alatt) – mint jol3n
kajaš (7), βaštareš kajaš (10) uš kajaš (18), βes tüńaške kajaš (19), marlan kajaš (20)
– frazeológiai egységek. Frazeológiai jelentésűek ugyanígy: (a) vračlan (tunemš)
kajaš ‘orvosnak elmegy’ (21), ahol a vrač ‘orvos’ helyére akár minden szakma el-
nevezését be lehet helyettesíteni. A zárójelben megadott tunemaš ‘tanul’ ige konk-
retizálja a szituációt, de nem kötelező; (b) pašaš kajaš ‘munkára menni’ (22).

A körülírásokat az alábbi csoportokra oszthatjuk:
(1) határozószó + ige:

jol3n kajaš ‘elmegy /gyalog/’ (7)
(2) latívusz + ige:

βaštareš kajaš ‘elmegy vki elé’ (10)
βes tüńaške kajaš ‘elmegy (meghal)’ (19)
(keč3δar) pašaš kajaš ‘elmegy (napszámba)’ (22)
(n3l3mše) užaš3š šuaš ‘elmegy (a 4. fejezetig)’ (24)

(3) nominatívusz + ige
uš kajaš ‘elmegy (az esze) (18)

(4) datívusz + ige
marlan kajaš ‘elmegy (feleségül)’ (20)
vračlan kajaš ‘elmegy (orvosnak)’ (21)

(5) komparatívusz + ige
(kumlo) ijašla kojaš ‘elmegy (30 esztendősnek)’ (34)

(6) az elmegy ige (és kontextusa) jelentését magyarázó körülírás:
šomakše δene münd3rkö ot kaj ‘a szaván nem jutsz messzire’
tuδ3n mutš3m um3laš ok lij ‘a szavát nem lehet érteni’

5. A cselekvés minőség
Cseremisz megfelelői alapján az el- igekötő az elmegy ige esetében két ellen-

tétes – duratív és rezultatív – akcióminőséget jelöl. A példák többsége rezultatív jel-
leget fejez ki: 34 jelentésből 23 rezultatív cselekvésként magyarázható; duratív cse-
lekvés 2 esetben mutatkozik: elmegy (út) ‘(korno) kaja’ (26) és elmegy (óra, évekig)
‘šaγat ij δene košteš’ (28). Ugyanakkor az elmegy neutrális (semleges) maradhat (27,
29, 31–34). A neutrális cselekvés az elmegy ige átvitt jelentéseivel áll kapcsolatban.

A MAGYAR ELMEGY IGE CSEREMISZ MEGFELELŐI



22

6. Összefoglalás
A magyar elmegy igét a mari nyelvre három módon lehet fordítani: igével (tő-

vagy képzett igével), gerundiális szerkezettel és körülírással:

esetek száma %
ige (tő- és képzett ige) 11 32,4%
gerundiális szerkezet 5 14,7%
leírás 8 23,5%
tőige + gerundiális szerkezet 8 23,5%
körülírás + gerundiális szerkezet 1   2,9%
körülírás + tőige 1   2,9%

E táblázat egy másik változata a következőképpen fest:

ige (tő- és képzett ige) 20
gerundiális szerkezet 14
körülírás 10

Mindkét táblázat alapján azt állíthatjuk, hogy az elmegy ige cseremisz megfe-
lelőiben az első helyen az ige (itt egy igét kivéve tőige) áll. A konverbum-konstruk-
ció és a körülírás körülbelül azonos arányban fordul elő. A körülírásos szerkezetek
között gyakoriak a latívusz + ige (4 eset) és a datívusz + ige (2 eset) szintagmák.

A magyar és a mari tőigék kajaš ~ megy jelentése 66,6%-ban megegyezik. (Ide
tartoznak a tőige mint megfelelés mellett a körülírások és a gerundiális szerkezetek
a kajaš igével, amelyben főigeként lép föl.)

Ami az akcióminőséget illeti, azt mondhatjuk, hogy a cseremisz kajaš tőige
duratív és imperfektív, az adott kontextusban az ige jelentése konkretizálódik, per-
fektív jellegű lesz. A többi cseremisz tőige rezultatív jelentésű – két igét kivéve:
koštaš ‘jár’ (duratív) és jöraš ‘megfelel’ (neutrális). Alapjában véve az akcióminő-
ség szempontjából a cseremisz igék a magyar elmegy igével azonban megegyeznek.
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