
Magyari Sára

a magyar mint idegen nyelv az áll és a stă igék tükrében

1. Nyelvtanításkor gyakran az egyik legnehezebb dolgunk akkor adódik, amikor 
egy-egy szó használati körét kell megtanítanunk (ha ez egyáltalán lehetséges). 
Nagy kihívás megértetni a hallgatóval, hogy esetenként vannak olyan lexémák, 
amelyeknek a használati köre nagy mértékben különbözik a forrásnyelvben létező 
megfelelőkétől. Így van ez például az áll ige esetében is, hiszen a román nyelvhez 
viszonyítva magyarul valahogyan másképp állnak a dolgok, emberek.

Ennek a dolgozatnak a témája az áll1 és stă igék jelentéskörének a vizsgálata. 
Vizsgálódásom alapjául a köznyelvben előforduló szerkezeteket választottam. A leg-
alkalmasabbnak az bizonyult, ha az egynyelvű, illetve kétnyelvű szótárak anyagát 
veszem alapul. Így a magyar és román nyelvű értelmező kéziszótárak, magyar–ro-
mán szótáraknak, a magyar–román kifejezések szótárának és magyar, román köz-
mondásgyűjtemények anyagát használtam forrásként (l. Források).

A korpuszba elsődlegesen csak olyan címszavak, szócikkek kerültek be, ame-
lyekhez a különböző szótárak megadtak néhány, a kulcsszóval alkotott szószerkezetet 
is. Másodlagosan ezek inkább köznyelvi előfordulásúak, harmadrészt a mai magyar 
és román szókincs alapvető rétegéhez tartozó elemek, amelyek a mindennapi nyelv-
használat bázisát képezik. Helyenként mégis kénytelen voltam olyan kifejezéseket 
is feldolgozni, amelyek közmondásnak, szólásnak, szóláshasonlatnak minősülnek 
vagy népies színezetűek ugyan, de ha a mindennapi nyelvhasználatot vesszük, akkor 
a kommunikációs bázis elengedhetetlen részei, főleg haladó szinten.

2. Elméleti háttérként a nyelvi világkép kutatásának eredményeit használtam 
fel, illetve a főleg névszókat elemző módszert adaptáltam az igék szemantikai vizs-
gálatában. A nyelvi világkép kifejezés általában véve a szakirodalomban a beszélő-
közösség nyelvben reprezentált mindennapi tapasztalatait, naiv tudását jelöli. Mindig 
egy meghatározott nyelvi közösséghez köthető, ahol az objektív valóságra ráépül 
az úgynevezett mentális valóság, s így létrejön a külső világról egyfajta mentális 
előkép (Hegedűs 2000, 132–136). Ugyanakkor a világ nyelvi képe olyan szemléle-
ti háttér, amely a szóalkotást, kifejezések létrehozását határozza meg (Nyomárkay 
2010, 189).

1 Mintaként használtam az áll ige elemzéséhez Péntek János (2007, 207–210) „A csinál ige a moldvai 
magyar nyelvjárásban” c. tanulmányát.
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A továbbiakban Bańczerowski (2008; 2009) nyelvi világkép-meghatározása 
lesz elsődleges számomra. Nézetei irányadóak a magyar nyelvi világkép kutatásá-
ban egyrészt az antropológiai (kulturális) nyelvészet, másrészt a kognitív nyelvé-
szet területén is: „A világ nyelvi képe, mint nyelv- és kultúrafüggő képződmény, 
olyan átlag nyelvhasználó tudásán alapuló kép, amely a világ tárgyairól, jelen-
ségeiről és relációiról szól. Ez a kép nyelvben rögzült, és csak nyelven keresztül 
válik hozzáférhetővé. (...) [ugyanakkor] nem más, mint ennek a világnak a meg-
értése, interpretációja a józan ész filozófiájának megfelelően, illetve a mindennapi 
tapasztalatoknak, valamint az adott nyelvközösség által létrehozott vagy átvett és 
akceptált normák, értékek, minősítések, elképzelések módjainak az összessége, 
osztályozása az anyagi és a szellemi valóságra való tekintettel” (Bańczerowski 
2009, 43).

Véleményem szerint a fentiek mellett a nyelvi világkép egyfajta tapasztalaton 
alapuló közös múlt nyelvi lenyomata is, hiszen a kollektív emlékezet olyan közös 
információhalmazát rejti, amely tudáshalmaz egy-egy beszélőközösség régmúlt 
időbeli tapasztalatait, életmódját is rögzíti, miközben az aktuális jelenre követendő 
(vagy éppen elvetendő) viselkedési modellként hat. 

3. Az áll köznyelvi jelentésére az ÉKsz.1 25 jelentésváltozatot határoz meg; a 
TESz. alapján 3 ősi alapjelentés mutatható ki (1.’valamilyen helyzetben van, tar-
tózkodik valahol’, 2.’nem halad’, 3.’mered, magasodik’), a többi jelentésváltozat a 
magyarban jött létre. 

Karácsony Sándor (1985, 290–310) az áll ige alábbi alapjelentéseit különböz-
teti meg: 

• „Áll. Egyenesen áll. Kiemelkedik. Helyet foglal. Van. Helyén áll.
• Áll. Veszteg áll. Kiáll (tűr). Huzamos ideig tart, változatlanul és szakadatla-

nul tart. Függőben van. Beáll.
• Áll. Egyenesen áll. Akadályul szolgál. Elébe áll. Helytáll. Kiáll. Melléáll.
• A többiek között, azokhoz képest áll. Sajátságosan, szembetűnően, felötlően 

áll. Szokottan áll. Szokások szerint áll.
• Cél nélkül. Céllal. Erősen. Gyengén áll. Bukik, kopik.
• Áll. Fennáll. Érvényes” (i. m. 300).
Ezekben az esetekben az áll konkrét jelentésein keresztül a metaforikus jelen-

tések is jól érzékelhetőek. Karácsonynál a cselekvésként értelmezett áll jelentése 
kontextusfüggően változik, annak értelmében, hogy a cselekvés eredményeként, a 
térben percipiált helyzetnek melyik jellemzőjét visszük át a metaforikus jelentésbe. 
Így az „egyenesen áll” mint vertikális pozíció különböző pozitív tulajdonságokhoz 
kapcsolt, míg a „veszteg áll” mint a nem-mozgáshoz kapcsolt pozitív vagy negatív 
tulajdonságokat hordozó lesz  megjelenítve.
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Az áll ige a köznyelvben hiperonima (fölérendelt fogalom jelölője), s így nagy 
a nyelvhasználatbeli gyakorisága –, több olyan ige, esetleg szószerkezet fölé bol-
tozódik, amelyek a statikusság bizonyos módját jelölik, illetve más jelentésű igék 
szinonimájaként használatos a köznyelvben:

• egy bizonyos helyzetbe kerül (lábra áll),
• álló helyzetben marad (mérlegre áll),
• függőleges helyzetben van, tartózkodik, található, kimagaslik (a fa a kertben 

áll),
• nem mozog / mozgást megszüntet (a ház elé áll),
• nem mozog / egy helyben marad (áll a víz a patakban),
• nem halad előre (áll a munka),
• nem használják fel (zsákszámra áll a búza),
• érlelődik (állnia kell a bornak),
• létezik → nem pusztult el (áll a híd),
• csodálkozik, meglepődik (Áll, mint Bálám szamara),
• gyűlöl, utál, nem szeret (nem állhat valakit),
• beszél (szóba áll valakivel).
Gyakori, hogy nem feltétlenül cselekvés hiányára utal az áll, hanem például 

valamilyen jellemzőre (írva áll a könyvben ’olvasható’), állapotra (nem áll a lábán 
’beteg’, ’részeg’), tulajdonságra (be nem áll a szája ’sokat beszél, beszédes’, a sze-
me sem áll jól ’huncut, ravasz’). 

A lexéma alapjelentését vizsgálva, érdemes megjegyezni, hogy három alapvető 
jegy alkotja az áll vezérjelentését: a vertikális helyzet, a láb(szerű) jelenléte, és a 
mozdulatlanság egy bizonyos testhelyzetben. Elsődlegesen az ember és az állatok 
képesek állni, de a szó jelentésmezőjét vizsgálva, feltűnik a szerkezetek antropo-
morfizáltsága, így fel kell tennünk azt a kérdést, hogy melyek azok a hasonlósági 
jegyek, amelyek lehetővé teszik az egyes dolgok számára, hogy ugyanúgy álljanak, 
mint az ember.

A függőleges testhelyzet elsősorban hosszúkás, téglatestszerű formát igényel, 
ahol a rövidebb, keskenyebb rész az objektum alapja; másodsorban szükséges, hogy 
a test fő része az emberi fej analógiájára a fenti egységben helyezkedjen el. E krité-
riumok alapján képes állni például a fa, a ház, az intézmények, de a tűz is (lángokban 
áll). Ez a testhelyzet biztonságot is sugall, s véleményem szerint ezért mondható, 
hogy vmi biztos alapokon áll, vki v. vmi biztosan áll a lábán, megáll a saját lábán.

Az álló helyzet a szokatlanságot is jelölheti, amikor bizonyos dolgok nor-
mális állapotukból kilendülnek (égnek áll a haja; ha a fejem tetejére állok; ha 
így áll a helyzet), és vertikális helyzetbe kerülnek vagy eltérnek a megszokottól, 
például a fej nem a fenti tartományban helyezkedik el (ha a fejem tetejére állok, 
akkor is/sem...)
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A láb(szerű) jelenléte szintén fontos aspektusa az áll igének. Olyan dolgokra 
vonatkoztatható, amelyeknek tartóelemei vannak, és ezek formája, szerepe az emberi 
láb analógiájára helyezkedik el vagy funkcionál. Így állhatnak a bútorok (az ágy a 
szobában áll), egyes közlekedési eszközök (a busz a parkolóban áll), a híd, az óra.

A lábszerű jelenléte a vertikális testhelyzettel együtt plusz képességekkel ru-
házza fel az áll jelentéskörét, így a kettő együttesen pozitív tartományba helyezhető 
történéseket fejezhet ki (sarkára áll; jogában, hatalmában áll valakinek valami). 
Bár a szótárak nem jelölik, de az áll jelentésében benne van egyfajta aktivitás is, 
életképesség, hiszen ami nem „él”, az nem is tud állni, de az ül, fekszik igékkel 
szembeállítva érezzük igazán az áll dinamikusabb voltát. Ez tükröződik a talpra áll, 
sarkára áll; biztos alapokon áll; biztosan áll a lábán kollokációkban. 

Az első szerkezet a horizontális testhelyzetből, a lentről mint negatív tarto-
mányból (Szilágyi 1996) való átváltozást, felemelkedést jelöl, míg a második az 
ehhez a testhelyzethez illő magatartásra utal, például a határozottságra. A biztosan 
áll és biztos alapokon áll valami szerkezetek a megingathatatlanság képére utalnak, 
annak bizonyosságát fedik, hogy valami állva is marad, tehát nem rombolódik, nem 
rombolható le.

Az ige vezérjelentésének harmadik aspektusa a mozdulatlanság, ami kettős 
jelentésszerkezetű: egyrészt a mozgás, változás, megszokott folyamat ellenében 
történőt jelzi negatív elemként (áll a munka; áll a folyó; zsákszámra áll a cukor, lá-
bába állt a fájdalom; megáll az esze), amikor a megszokott, normális ütemben zajló 
történésben valamilyen rendellenesség következik be, ha az nem jár, nem folyik, 
hanem áll, esetleg fájni kezd. Ide tartoznak azok a szerkezetek is, amelyekben az áll 
a változatlanság a bizonytalanság szinonimájaként szerepel (döntetlenre áll, hadban 
áll, hadilábon áll) vagy a csodálkozásé, a megdöbbenésé (dermedten áll v. úgy áll, 
mintha kővé dermedt volna; áll, mintha gyökeret vert volna a lába). 

Másrészt a mozgás, változás ellenében történő pozitívumként értelmezhető 
(lesben áll; állja a tekintetét; állja a szavát; állja a hideget), amikor a statikusság 
erényként, állhatatosságként, képességként jelenik meg.

A fenti adatok alapján az áll jelentéskörébe tartozó aspektusok által profilí-
rozhatók különböző kognitív domének. Ezek vizsgálatán keresztül megállapítható 
szerteágazó voltuk: az egyik leggyakrabban aktivizált tartomány – a fentiekben 
már említett források alapján – a függőlegesség, képszerű elemei a forma, fej/fő 
rész speciális helyzete; a lábszerűség, melynek elemei a biztonság, bizonytalanság, 
aktivitás; a mozdulatlanság, melynek aspektusai a szokatlanság, a változatlanság, 
pozitív és negatív értelemben egyaránt, valamint az életképesség. 

4. A román anyanyelvű hallgató számára igencsak nehézkes megérteni, miért 
áll a magyarban a fa, az asztal, az autó, a szekrény stb., amikor saját nyelvében 
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ugyanezt az állapotot kifejező szerkezetekben a este (= ’van’) igét használja és az 
ennek az igének megfeleltethető szó (stă = ’áll’) teljesen más helyzetekben, eltérő 
jelentésekben használatos. A továbbiakban vizsgáljuk meg a stă ige jelentéskörét, 
hogy láthassuk, milyen különbségekkel kell számolnunk a nyelvtanítás során.

A stă ige a román nyelv etimológiai szótára (DER) alapján a latin eredetű stā-
re szóból származik, hasonló alakú a provanszál, katalán, spanyol, portugál (estar 
’áll’) és francia (ester) nyelvben.

E lexéma a helyet jelölő igék kategóriájába tartozik. A pozicionális igék (verbe  
poziţionale) három nagy kategóriába sorolhatók (Evseev 1974, 121) az alapján, hogy 
a test hogyan helyezkedik el a térben: ez lehet a vertikális, a horizontális és az ülő 
elhelyezkedés. Általában véve az egyes nyelvekben ennek a pozíciónak különbö-
ző igék feleltethetőek meg (m. áll, fekszik, ül; n. stehen, liegen, sitzen), de a román 
nyelvben egyetlen, a stă igével lehet utalni mindháromra. Ezek alapján a stă a román 
köznyelvben is hiperonima, sőt fokozottabban az, hiszen mindhárom elhelyezkedés-
re utal: áll, fekszik, ül. Nagy a nyelvhasználatbeli gyakorisága, a román értelmező 
szótár (DEX) alapján 16 jelentése különíthető el, de egyéb szótárak, gyűjtemények 
korpuszát is figyelembe véve ennél sokkal több jelentésben használatos. Több olyan 
ige, esetleg szószerkezet fölé boltozódik, amelyek a statikusság bizonyos módját 
jelölik, illetve más jelentésű igék szinonimájaként használatos:

• mozdulatlanul marad (a sta ţintuit sau nemişcat pe loc = mozdulatlanul ma-
radni),

• vár türelmesen (Stai puţin sau un pic! = Várj egy kicsit! Ce mai stai? = Mire 
vársz?),

• mozdulatlanul marad / nyugodtan van (Stai binişor! = Maradj nyugton!),
• mozdulatlanul marad / nem halad (a sta pe loc = helyben maradni, stagnálni),
• helyben marad / kitart valami mellett, valamilyen helyen (Am stat cinci ani 

la şcoală = Öt évet maradtam/dolgoztam az iskolában),
• együtt marad valakivel (Am stat cinci ani cu ea = Öt évet voltam vele),
• lakik (Am stat trei ani la Arad = Három évig laktam Aradon),
• jelen van valamilyen eseményen (a sta de faţă = jelen lenni),
• fenyeget, zavar (a-i sta cuiva în coaste ori în coastă sau ca un ghimpe în 

coaste sau în inimă, în ochi = a bordáin/bordái között szegként állni ’szálka 
valakinek a szemében’),

• közel van valakihez (a-i sta cuiva sub nas = az orra előtt lenni),
• foglalkoztatja, bántja valami (a-i sta (cuiva) pe inimă = a szívén áll ’nyomja 

valami a szívét’),
• megterhel valakit, ül (a-i sta pe capul cuiva sau a-i sta cuiva pe cap = ülni 

valaki nyakán),
• van, létezik (acolo stă o casă = ott áll/van egy ház),
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• létezik (még), megmaradt (mai stă casa = még áll a ház),
• valamilyen helyzetben van (a sta grămadă = csomóban lenni),
• éhezik (a sta cu dinţii la stele = fogaival a csillagok felé állni ’éhezik’),
• felügyel valamit, valakit (a sta cu ochii pe cineva = a szemével rajta lenni, 

’le sem veszi róla a tekintetét’),
• leül (Stai jos! = Ülj le!),
• eszik (a sta la masă = asztalnál ülni ‘enni’), 
• lóg (stă pe cuier = a fogason lóg/van),
• illik hozzá, neki (a-i sta cuiva bine sau rău = jól áll neki),
• beszél (a sta de vorbă = beszélgetni),
• tanácskozik, tanácsot ad (a sta la sfat cu cineva = tanácskozni valakivel),
• gondolkodik (a sta pe gânduri = gondolkodni, hezitálni),
• kételkedik (a sta la îndoială = kételkedni, hezitálni, habozni).
A fenti adatok alapján azt tapasztaljuk, hogy a stă leggyakrabban igék szino-

nimájaként szerepel a román korpuszban (a sta de vorbă = ’beszélgetni’). Szótári 
alapjelentését vizsgálva két vezérjelentés azonosítható: a test valamilyen helyzetbe 
kerülése és a mozdulatlanság. 

A DEX alapján 52 olyan frazéma adatolt, amely a mozdulatlanság tartományába 
sorolható, és a megy, mozog ellentéteként meghatározott alkategóriába tartozik. A 
mozdulatlanság itt is kétarcú jelenségként értelmezgető: pozitív tartalmakkal telí-
tett, amikor az élet, a létezés, a kitartás stb. jelentéskörébe tartozik (am stat la Arad 
= Aradon éltem, am stat cu ea = vele éltem/laktam/voltam), de sokkal gyakoribbak 
az olyan szerkezetek, amelyekben a negatív tartalmak fejeződnek ki (a-i sta cuiva 
ceasul = áll az órája ’megrémül, megdermed’, a sta ca un butuc = állni, mint egy 
farönk ’mozdulatlanul, dermedten állni’). 

A testhelyzetre vonatkozó szószerkezetek esetében kevés az átvitt értelemben 
használt poliszémikus kategória, ezek a szerkezetek általában egy dolog vagy élő-
lény térben elfoglalt pozíciójára utalnak (stă în picioare = áll a lábán, stă culcat 
= fekszik, stă pe scaun = a széken helyezkedik el, stă turceşte = törökülésben 
foglal helyett). 

A két korpusz adatai alapján az a legfeltűnőbb, hogy magyarul valahogyan 
másképp áll az ember, a dolgok, a valamik, mint románul. A stă jelentésköre sok-
kal tágabb a magyar ige használati körénél és gyakran nem tartalmazza azokat a 
jellemzőket, mint a magyar nyelvben (vertikalitás, lábszerűség, mozdulatlanság). 
Ennek okát abban látom, hogy a kontextuális jelentések esetében a beszélőközös-
ségek más-más nyelvi kategóriára fókuszálnak. A magyar áll igében a cselekvés 
(nem-cselekvés) eredménye, körülménye kódolt elsődlegesen (azért tud állni a fa, 
mert lábszerű tartozéka van, mert a koronája/feje a fenti tartományban helyezkedik 
el, és téglatestszerű, kiemelkedő valami; a munka viszont azért áll, mert nem mozog, 
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valószínűleg nincsenek meg azok a feltételek, amelyek a munkához mint folyamat-
hoz szükségesek; a tekintetét azért állom valakinek, mert bizonyos tulajdonságok 
birtokában vagyok). 

A román nyelvben viszont a stă igében nem is a „cselekvés” maga a fontos, 
hanem az ige félkopula jellege (verb semicopulativ), amely határozói igenévvel tár-
sulva jelentésbővüléshez vezet (a sta nemişcat = mozdulatlanul áll, a sta culcat = 
fekszik), így bizonyos kontextusban bármilyen mozgást kifejező ige alkalmas lesz 
arra, hogy a test térbeli helyzetére mutasson rá (i. m. 122). A fókuszpont a cselekvő 
alanyra kerül át ebben az esetben: ha például az alany élőlény vagy mozgó tárgy, 
akkor az ige mozgást fog kifejezni (am atârnat paltonul = fellógattam a kabátom), 
ha az alany élettelen dolog, ami képtelen mozogni, az ige elveszíti mozgásos jellegét, 
és átalakul pozicionális igévé (paltonul atârnă = lóg a kabát), amely helyzet kifeje-
zésére szinonimaként olyan szerkezeteket is használhatunk, ahol a stă félkopulaként 
szerepel (paltonul stă atârnat = a kabát lógva van). 

A stă szófaji módosulásán kívül az is lényeges különbség az állhoz képest, hogy 
itt a cselekvés (nem-cselekvés) módja kódolt elsődlegesen az igében: a mozdulatlan-
ság arra vonatkozik, hogy milyen módon, milyen testhelyzetben van az ember, dolog, 
valami, amikor nem mozog, illetve ez milyen lehetőséget, célt biztosít a cselekvő 
számára (ezért mondhatjuk, hogy stă la masă = ül az asztalnál, azaz nem mozog, 
hanem az ember az asztalnál egy bizonyos céllal ül – azért például, hogy egyen; stă 
de faţă = jelen van, azaz úgy nem mozog, nem változtat helyet, hogy közben min-
dent lát és hall, ami körülötte történik). 

5. Az igék vizsgálatakor ajánlott figyelembe venni az adott helyzetet, amiben 
a cselekvés, a történés végbemegy, jelen esetben az ige tartalmának viszonyát ki-
indulópontjához és végpontjához/irányulásához (Hegedűs 2004, 224). Két szempont 
alapján közelíthetünk: a helyzet, amiben a cselekvés végbemegy, kifejez-e valami-
lyen változást vagy nem, illetve szándékos/irányított esemény-e vagy sem (uo.). 

A helyzet, amiben a cselekvés létrejön (uo.), lehet állandó, állapotszerű, vagy-
is a kiindulópont és a végpont között nincsen változás (az asztal áll és a fa is áll), 
és lehet különböző a kiindulóhelyzethez viszonyítva, például az autó a ház elé áll 
(eddig nem ott volt, vagy eddig nem állt, hanem ment valamerre), talpra áll (eddig 
feküdt, mert beteg volt, de most már a gyógyulás révén képes álló helyzetbe ke-
rülni). Továbbá az esemény lehet szándékos, ha létezik mellette egy olyan valami, 
valaki, aki irányítja azt vagy sem. Például az állja a tekintetét kollokáció esetében 
szándékos eseményt érzékelünk, mivel olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie 
az alanynak, amelyek a szándékosság irányába mutatnak (becsületes, kitartó, nyílt, 
bátor stb.). A nem szándékos esemény akkor jön létre, ha nem azonosítható az a 
valaki, valami, amelynek irányító funkciója van. Ez érzékelhető az áll a munka, áll 
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a víz szerkezetekben: sem a munka, sem a víz nem önszántából áll, hanem valami-
lyen külső, zavaró tényező befolyása révén. 

„A szándékos – nem szándékos, állandó – változó (...) szembeállás alapján min-
den nyelv predikátumszerkezete négy, jól elkülönített csoportba osztható” (uo.): ha 
a helyzet, amelyben az esemény végbemegy szándékos és változó, akkor cselekvés-
értékű a szituáció; ha szándékos és állandó, akkor helyzetértékű; ha nem szándékos a 
folyamat, de változást idéz elő, akkor történésről van szó, illetve ha nem szándékos 
a folyamat, de állandó jellegű, akkor állapotot, létezést fejez ki. A korpusz adatai 
alapján láthattuk, hogy az áll két csoportba sorolható be: a helyzet értékű és az ál-
lapotot kifejező igék kategóriájába. De így van-e ez a stă esetében is? 

Egyértelműen nemleges választ kell adnunk a kérdésre, mert láthattuk a je-
lentésazonosítások során, hogy a stă gyakran cselekvést, folyamatot kifejező igék 
helyett használatos elsődlegesen a prepozíciókkal ellátott főnevek környezetében 
(stă de vorbă = beszél, stă pe gânduri = gondolkodik, stă la masă = eszik). De ez 
a különbség abból is adódik, hogy ez az ige félkopulaként egy cselekvést kifejező 
igéből képzett származékkal (határozói igenévként) együtt képes újabb jelentéseket 
létrehozni (stă atârnat = lóg ’lógva áll’, stă aşezat = ül, helyez, tesz ’ülve, helyezve, 
valahogyan téve áll’, stă rezemat = nekitámaszt, ’nekitámasztva áll’).  

6. A fenti adatok alapján láthattuk, hogy más az áll ige státusza a magyarban, 
más a neki megfelelő stă státusza a románban. Az áll alapige lévén jelentésmező-
je szűkebb, és a fekszik, ül igékkel oppozícióban van (kontextusfüggően); a stă 
gyakrabban szerepel félkopulaként, mint alapigeként, így tágabb jelentésmezővel 
rendelkezik, mint ennek magyar megfelelője. Mindkét ige hiperonima: az áll hely-
zetek és állapotok (tulajdonságok) kifejezésére használatos, a stă mindezek mellett 
cselekvések szinonimájaként is.

Gyakorló tanárként gyakran szembesültem avval, hogy a diákjaim folyamatosan 
a van igét használták olyan esetekben, amikor a magyarban sokkal inkább az állt 
részesítjük előnyben. Sokáig nem értettem, hogy ez miért is történik, hiszen minden 
magyar–román szótárban az állt az a sta igével fordítják. Ezért is éreztem szükségét 
annak, hogy a két ige szemantikai elemzésébe kezdjek, így ma már arra törekszem, 
hogy a magyarul tanuló román hallgatóval az elején tisztázzuk, milyen feltételek kell 
teljesüljenek ahhoz, hogy például egy tárgy vagy egy fogalom is állhasson. 
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Magyari, Sára
Hungarian as a foreign language in terms of verbs: áll and stă

In the language courses often meet situations in which the student does not understand the use of a word 
in Hungarian, for example the verb to be use in different contexts in the Hungarian than in the Romani-
an. By analysing the relationship between áll and stă, we have intended to present the linguistic image, 
comparing their appearance in the Romanian and Hungarian languages. Starting from the linguistic 
image theory we have rethought the studies of Bańczerowski Janusz, Karácsony Sándor, Péntek János 
etc. regarding research based on the study of the relationship between language – thought – culture.


