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A FAIRE  FUNKCIÓIGÉS  SZERKEZETEK  
ÉS MAGYAR  MEGFELELŐIK  

HORVÁTH  MÁRTA  

A funkcióige fogalma az  1970-es évek nyelvészeti  strukturalizmusának  legismertebb  
képviselőjétől,  HARRistőI  származik  (1970),  mint  ahogy  az  operátor  ige  fogalma  is.  
A  funkcióigék  felkeltették  számos  angol  (Z.  S.  HARRIS,  1970),  német  (P.  von  PO-
LENZ,  1963),  francia (M.  GROSS,  1987,  1996;  R.  VIVES,  1993,  J.  GLRY-SCHNELDER,  
1977,  1978;  CURAT,  1982),  svéd  (S .  BJÖRKMAN,  1978),  magyar  (KESZLER  Borbála,  
1995;  TEMESI  Mihály,  1970;  LENGYEL  Klára,  1995;  MOLNÁR  Katalin,  1993)  nyel-
vész  érdeklődését.  

A  terminológiai  sokszínűség  nem  kerülte  el  a  frazeológián  belül  a  funkcióigék  
megnevezését  sem.  A magyar  megnevezések  között  a  terpeszkedő  igei  szerkezetek,  
terpeszkedő  kifejezések  ismertek.  LENGYEL  Klára  új terminust  használ.  Meghatáro-
zásában  a funkcióigéket  ily  módon jellemzi:  "Alakjuk szerint  lexémáknak  tekinthető  
nyelvi  elemek...,  amelyeket  alaki  és  funkcionális  tulajdonságaik  ellentéte  miatt  ál-
lexémáknak  nevezünk."  

A  francia nyelvben  „verbe  support"-nak,  vagy  operátor  igének  nevezett  funkció-
igék  vizsgálatát  illetően  a nyelvészek  egy  véleményen  vannak.  Elsőrangú  feladatnak  
tartják  a  funkcióigés  szószerkezetek  elhatárolását  az  állandósult  szókapcsolatoktól.  
LENGYEL Klára szavai  megerősítik  e véleményt:  "Bár a funkcióigék problémája  még 
nem  tisztázott,  elhatárolásuk  az állandósult  szókapcsolatoktól  még további  kutatáso-
kat  igényel."  

Ugyanis  nem  lehet  egy  csoportba  sorolni  a  következő  francia és  magyar  példák  
alapján  a prendre  la mouche  /felkapja  a  vizet!  és prendre  une  décision  /döntést  hoz/,  
avagy  a faire  le  lézard  /topja  a  napot/  a faire  une  analyse  /elemzést  végez!  V+N  
szerkezeteket.  A prendre  la  mouche,  faire  le  lézard  / felkapja  a  vizet,  lopja  a  napot  
szerkezeti  egységben  a  szerkezet  egésze  rendelkezik  a  predikatív  funkcióval.  A  
mouche,  lézard  /  viz,  nap  főnevek  nem  lehetnek  a  prendre,  faire  / felkap,  lop  igék  
bővítményei.  A  tárgyra jellemző  funkciók  sajátosságai  nem  észlelhetők  bennük.  E  
szerkezetekben  a pronominalizáció,  a passzív  átalakítás egyaránt  lehetetlen.  Sőt, ha  a  
szemantikai  elemzést  követjük, látnunk  kell, hogy a kifejezés jelentése  nem  bontható  
fel az  azt  alkotó  szavak  literális jelentésére,  mivel  sem  a prendre,  faire  / felkap,  lop,  
sem  a  la  mouche,  le  lézard  /  víz,  nap  főnevek  nem  adnak  magyarázatot  -  a kifejezé-
seket  alkotó  szavak  szószerinti  fordításáról  nem  is beszélve  -  a  s ' offenser  /megsér-
tődik/etre  paresseux  /lusta!  gondolati  tartalom  nyelvi  kifejeződésének  okáról.  
Ugyanis mindkét esetben  összeforrt, egységet  alkotó,  megkövesedett  szószerkezetről  
van  szó.  



Ellenben  a prendre  une décision  /döntést  hoz/, faire  une  analyse  !elemzést  végez!  
szerkezetek  belső  felépítése teljesen  más.  A  szerkezet  alkotóelemei  szintaktikai lag 
elemezhető  viszonyokat  rejtenek.  Megfigyelhető,  hogy  a  décision,  analyse  /döntés,  
elemzés  az  igei-névszói  állítmány  részei,  és  kapcsolatuk  a  décider  /dönteni!,  analy-
ser  !elemezni!  denominális  igékkel  nyilvánvaló.  A négy  állítmányt  nem  a jelentésük 
különbözteti  meg, hanem a morfológiai hovatartozásuk  és az aktualizálásuk formája: 
amíg  egy  igét  a  személyragjai,  addig  egy  névszói  állítmányt  egy  funkcióige, jelen 
esetben prendre/faire,  hoz/végez  helyez  működésbe.  

A  funkcióigék között  vannak  igazi  bázisigék,  mint  a faire  (francia), fare  (olasz),  
tesz  (magyar),  avoir  (francia),  avere  (olasz),  avea  (román),  van  valakinek  valamije  
(magyar),  tener  (spanyol),  tine  (román),  tenir  (francia)  stb.,  amelyeknek  egyetlen  
feladata, hogy ragozzák a főnevet. 

Például: faire  un voyage -  utazást  tesz  
faire  une description  -  leírást  végez  
donner  une gifle -  pofont  ad  
donner  un conseil -  tanácsot  ad  
prendre  des  risques -  kockázatot  vállal  
prendre  une décision  -  döntést  hoz  

A  névszói  állítmány  néhány  szemantikai  csoportja  metaforikus  eredetű  funkció-
igével  áll.  

Pédául: caresser  un espoir,  un projet  -  reményt,  tervet  dédelget  
mener  un combat  -  harcot  vív  
nourrir  un sentiment  -  érzést  táplál  

Az  előadás  célja,  hogy  bemutassa  a  francia faire  funkcióigés  V+N  szerkezetek  
struktúra  alapján  történő  csoportosítását,  valamint  azok  összehasonlítását  magyar  
megfelelőkkel. 

A faire funkcióigés  V+N szerkezetek  szintaktikai  csoportosítása.  

1) N1 fait Dét. N2 (<V) 
2) N'  fait Dét. N2 (<V)  DE N' 

3) N'  fait Dét. N2 (<V) SUR, CONTRE,  ENTRE,  DE N3 

F A1 RE/1  Szintaktikai  szerkezet  

N'anim/inaniin FAIREopDét.  + N2(<V)inanim  N'anim  V(<N)  

Például: 
Jean fait  du canotage.  -  János  csónakázik.  



Jean  canote.  -  János  csónakázik.  
Marc fait  du ski-  Márk  sízik/síel.  
Marc skie  Márk  sízik/siel  

FA I RE/2  Szintaktikai  szerkezet  

N'anim  FAIRE [Dét.+N2(<V)]  [Prép.  DE+Nlanim/inanim]  

N'anim ArtdéfN>N2
acc.VégZi 

Például: 
Le plombier  fait  la réparation  du  robinet.  

-  A vízvezetékszerelő  a  vízcsap javítását  végzi.  
Le plombier  répare  le robinet.  -  A vízvezetékszerelő  megjavítja  a  csapot.  
Anne fait  l'analyse  de ta situation.  -  Anna  a helyzet  elemzését  végzi.  
Anne  examine  la situation.  -  Anna  elemzi  a  helyzetet.  

Közös vonás mindkét  nyelvben,  hogy  a fenti csoportokban  a cselekvés alanya élőt 
jelentő főnév, míg a bővítményt nagyobb részben  élettelent jelentő  DE  prepozícióval  
bevezetett  főnév testesíti  meg.  Szemantikailag  a  magyar  funkcióige durativ  jelleget  
ad  a  cselekvésnek,  ellentétben  a  denominális  igével,  amely  a  „meg"  igekötő  által  
perfektívvé teszi  a cselekvést. 

Megjegyzendő tény,  hogy  a  FAIRE/2-s  csoportban  a N(<V)  bővítményének  pre-
pozíciója  a  N(<V)  determinánsától  fíigg.  Ha  a  N(<V)  determinánsa  article  défini,  
akkor a bővítmény  egyetlen  lehetséges prepozíciója a  DE.  

A  2.  csoport  funkcióigés  szerkezetei  szemantikailag  a  munkavégzés,  a  műszaki  
tevékenységek  kifejezésére szolgálnak.  A szemantikai  és szintaktikai  szabályosságot  
még egy morfológiai szabályosság  is követi  a N(<V) képzőiben.  Míg a franciában az 
-age,  -ment,  -ement  képzők dominálnak,  a magyarban  az -ás,  -és  képzős  főnevek ad-
ják  a funkcióigés szerkezetek  nomináis  elemét.  

FA IR E/3  Szintaktikai  szerkezet  

A) 
N'FAIREop[Dét. N2(<V)]+[Prép.  A + N3]  N'N2(<V)acc. OKOZ+ N3* 

Például: 
Robert  a fait  une  blessure  à Jean.  -  Robert  sebesülést  okozott  Jánosnak.  
Robert  a blessé  Jean.  -  Robert  megsebezte  Jánost.  
Cela fait  du chagrin  à Paul.  -  Ez szomorúságot  okoz  Pálnak.  
Cela  ihagrine  Paul.  -  Ez elszomorítja  Pált.  



B) 

N'Faireop[Dét.N2  (<V)] + [Prép.lSUR N3] + [Prép.2 + N4]  N'N2(<V)acc.  

Például: 
L 'enfant fait  une égratignure  sur  la vitre. -  A gyermek  karcolást  ejt  az  üvegen.  
L'enfant  égratigne  la  vitre. -  A gyermek  megkarcolja  az  üveget.  
La police fait  une enquête  sur  I 'affaire des trafiquants  de  drogue.  

-  A rendőrség  nyomozást folytat  a kábítószerkereskedők  ügyében.  
La police  enquête  sur  l 'affaire des trafiquants  de  drogue.  

-  A rendőrség  nyomoz  a kábítószerkereskedők  ügyében.  
C) 

N'FAIREop [Dét.(<V)] + [Prép.ContreN*  N'N2(<V)acc  INTÉZ,  EMEL N 3 ^ 

Például: 
L'armée fait  une attaque  contre  la ville. 

-  A hadsereg  támadást  intéz a város  ellen.  
L armée  attaque  la ville. -  A hadsereg  megtámadja  a  várost.  
L 'avocat fait  une accusation  contre  le  voleur.  

-  Az  ügyvéd  vádat emel  a tolvaj  ellen.  
L'avocat  accuse  le  voleur. -  Az  ügyvéd megvádolja  a  tolvajt.  
D) 
N'FAIREop  [Dét.  N2(<V)]  +  [Prép.  ENTRE  +  N3CONJ  N4]  N'N2(<V)accTESZ  

N'CONJ  N4poStp  

Például: 
Un paysan fait  la distinction  entre  le blé et  l'orge.  

-  Egy parasztember  különbséget  tesz  búza és árpa  között.  
Un paysan  distingue  le blé de  l'orge.  

-  Egy parasztember  megkülönbözteti  a búzát  az  árpától.  

A csoport  alcsoportjait azon faire  funkcióigés szerkezetek  alkotják, amelyekben  a  
N(<V) determinánsa  határozatlan  névelő.  Ennek  következménye,  hogy  a  bővítmény  
négy prepozícióval  kapcsolódhat  a funkcióigéhez. 

A szemantikai  elemzés  során  megállapítjuk, hogy  a  FAIRE/3-AC  alcsoportjainak  
deverbális  főnevei  lelki,  fiziológiai,  morális  értelemben  inkább  negatív  érzelmi  vi-
szonyt fejeznek ki valakivel  szemben.  

A  FAIRE/3/B  alcsoport  N(<V)-inek  közös  szemantikai  vonása,  hogy  olyan  cse-
lekvéseketjelölnek, amelyek  a tárgy, dolog egészének  megváltoztatása  nélkül,  a raj-
ta, benne történő kisebb, módosító beavatkozásokat jelzik. 



Konklúzió 

A faire  funkcióige és  magyar  megfelelői  nemcsak  a  szerkezeti  formát választják 
meg,  hanem  lexikai  szempontból  még  a  bővítményeket  is,  annak  függvényében,  
hogy  a N(<V) jelentése  mennyire  és  milyen  módon  tartalmazza  a tényleges  cselek-
vést és annak  hatását.  

A  magyar  megfelelőkben  a  de verbális  főnév  szerepe  markánsabb  a  funkcióige  
megválasztásában.  A faire  igének  emiatt  több  magyar  funkcióige  (végez,  okoz,  ejt,  
folytat,  tesz, intéz, emel)  felel meg. 

A  szintaktikai  kapcsolódások  mindkét  nyelvben  változatokat  mutatnak,  amelyek  
ugyanakkor egyfajta szabályszerűséget  is jeleznek  az alkotóelemek  szerkezeti  felépí-
tésében  ugyanúgy,  mint  a  lexikai  elemek  kiválasztásában.  Szemantikailag  a  vizsgált  
funkcióigék látszólag nem hordoznak jelentést,  közvetve mégis -  mint  lexikai  segéd-
elemeknek -  szerepük  van  a hozzájuk kapcsolódó deverbális  főnevek és azok  bővít-
ményeinek  kiválasztásában.  

A faire  funkcióigés  szerkezetek  és  magyar  megfelelőik  jelentését  a  nominális  
elem, a deverbális  főnév jelentése  adja. Az esetek  többségében  a körülírásos formák 
jelentésterjedelme kisebb, mint az egyszavas  V(<N)-é.  

Példák: 
blesser qn -  megsebez  valakit  
faire  une/des  blessure(s)  a qn-  sebet  ejt valakin  (fizikailag)  
tacher  qc -  bepiszkít  valamit  
faire  une tache sur qc -  foltot  ejt valamin  (néhány  helyen)  

A  magyar  nyelvben  feltűnő  ugyanakkor  az  egyszavas,  denominális  igés  formák  
aspektus  változása,  amelyet  mindig  egy,  a  cselekvés  befejezettségére  utaló  igekötö  
jelez. 

A faire  funkcióigés  szerkezetek  és  magyar  megfelelőik  vizsgálata  azt  mutatja,  
hogy  szintaktikai,  szemantikai jellemzőik  nem  a véletlennek  köszönhetők.  Jellemző  
sajátosságuknak  tűnik  már  az első  megközelítésben  az,  hogy  a  szerkezet,  amelyben  
előfordulnak, felcserélhető a névszói  részből  képzett  igével.  A funkcióigéknek  tehát  
az igeképzővel  megegyező funkciója van. 
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SZINTAGMATIKUS  SZERKEZETEK  
A VISZONY JELÖLÉSBEN 

(olasz-magyar  összevetés)  

LACZIK  MÁRIA  

Jelen  tanulmány  a  diplomáciai  élet  eseményeiről  megjelent  olasz  nyelvű  újságszö-
vegek  lexikáját  kívánja vizsgálat  tárgyává  tenni  egy  bizonyos  nyelvészeti  aspektus-
ból.  A  névszói  szintagmák  és  a  képzett  melléknevek  közötti  összefüggést  teszi  meg  
vizsgálata  tárgyául,  s  a  magyar  nyelvű  megfeleltetések  megadásával  képet  ad  arról  
is,  hogy egy  másik  nyelvben,  esetünkben  a magyarban,  milyen  eszközökkel  történik  
az adott  szemantikai  tartalom  visszaadása.  A jelenség  összetettségéből  és  sokoldalú-
ságából  eredően  vizsgálatunkkal  a  teljes  kép  kialakításához  csak  adalékokkal  szol-
gálhatunk. 

Kiindulásképpen  megfogalmazhatjuk,  hogy  a  névszói  csoportok,  a  névszói  szin-
tagmák  (SN)  és  a  képzett  szavak  képesek  azonos  szemantikai  tartalom  átadására,  
olykor szinonimát, olykor stilisztikai  változatot  képezve egymás közt.  

A névszói  szintagmák  és a képzett  szavak  kapcsolata  

Egyetértünk  azzal  a  megállapítással,  hogy  a  képzett  szó  szintaktikai  egységből  ve-
zethető  le.  A  mondatközpontú  generatív  grammatika  elmélete  szerint  a  szintagmák  
kialakulásában  az  (—• egyszerű  mondat)  —>  szintagma  —• képzett  szó  sorrend  téte-
lezhető  fel. A képzett  szó szintagmával  egyenértékű, jelentésfunkcióját tekintve  egy  
szintagmának  felel meg:  "egy szintagma  helyére  lép be a mondatba"  (BERRÁR  1994 :  
102),  amiből  következően  a  szintagma  és  a  képzett  szó  azonos  rendszerben  elő-
forduló  nyelvi  egységek.  Bizonyos  esetekben  kölcsönösen  felcserélhetők,  mivel  a  
sűrítéssel  létrejött  származékszó  képes  azon  viszony  kifejezésére, amit  egy  szintag-
matag  vállal  magára.  Ezért  is helyénvaló  BERRÁR  azon  megállapítása  (uo.)  hogy  "a  
szintagmatagok  közötti  szintaktikai-szemantikai  viszonnyal  objektívebhen jellemez-
hetjük a képzésmódot,  mint a képző jelentésének  körülírásával."  

A  strukturális  függőség  fogalma  -  ahogy  ezt  a  szakirodalmi  kutatások  is  alá-
támasztják -  ismeretes  minden  nyelv  számára,  ennek  ellenére  a nyelvek  sokféle mó-
don  különböznek  egymástól.  A  közös  alapelvek  megfogalmazása  ugyanis  magában  
foglalja a nyelvek  közötti  különbségeket,  a különbségek  pedig  léteznek. A különbsé-
gek  egyfajta magyarázatát  a mondat  szintjén találjuk  meg  azzal,  hogy  a  nyelv  mon-
datai  lebonthatók  szintagmatikus  alkotóelemekre,  vagyis  a  szavak  strukturális  cso-
portjaira.  A  mondattani  szint  nyelvészeti  leírása  összetevős  szerkezetekkel  történik  
(CHOMSKY  1 9 9 5 :  3 0 - 3 9 ) ,  más  megfogalmazásban,  a  mondat  felbontható  össze-
tevőkre, szintagmákra,  ami jól  áttekinthetően  ábrázolható.  



A szintagma,  mint a legkisebb szintaktikai  egység fogalma minden nyelv  számára  
ismert,  méltán  nevezhetjük univerzálisnak  is, ám ezen  univerzális jellege  mellett  na-
gyon  fontos megkülönböztető  szerepe  is  van  a  nyelvek  elkülönítésében.  A  szintag-
maelmélet  értelmében  a  nyelvek  éppen  a  szintagmák  megszerveződésében,  a  szin-
tagmatagok  egymáshoz  viszonyított  sorrendjében  különböznek  egymástól.  Minden  
szintagma  tartalmaz  egy  főszót,  (egy  FEJ-et  /COOK  1990:  27-30,  SCALISE  1994:  
184-188/,  egy ALAPSZÓ-t  /KLEFER  1998:  83,  93/),  amelynek  a szintagma  szerkeze-
tében  elfoglalt  helye jellemző  az  adott  nyelvre.  A  föszó  meghatározza  a  konkrét  
nyelv  elemeinek  szerveződési  sorrendjét,  a  szórendet.  Ez  a  főszó vagy  a 'szintagma 
élén  (baloldalon)  vagy  a szintagma  végén  (jobboldalon) foglal helyet,  s ez  a  vonása  
megkülönböztető  értékű  a  nyelvek  között.  Egy  nyelvben  a  szintagma  alapszavai  -
függetlenül a szintagma fajtájától -  mindig ugyanazon az oldalon  állnak.  

Az olasz nyelvben  a fej mindig a szintagma élén található, s a vele  szintagmatikus  
kapcsolatban  álló modifikátor követi  a fejet (Unione europeo,  Consiglio  europeo).  

Ezzel szemben  a magyar  nyelv ben a szintagma alapszava a szerkezet jobb  oldalán  
található,  megelőzi  a  modifikátor,  amelynek  szerepében  nagyon  gyakran  találunk  
melléknevet  (Európai  Unió,  Európa  Tanács).  A  két  vizsgált  nyelv  névszói  szintag-
matikus  szerkezeteinek  tárgyalásánál  különösen  figyelemre érdemes  az alapszó  és  a  
modifikátor,  esetünkben  a  főnév  és  a  melléknév  egymáshoz  viszonyított  sorrendje,  
valamint  a prepozíciók jelenléte és szerepe. 

Vizsgálatunk  olyan  névszói  szintagmákra  (SN) terjed ki, amelyben  a főszó szere-
pét  főnév tölti  be. Ugyanakkor érintőlegesen  foglalkoznunk kell az elöljárós csoport,  
az (SP) kérdésével  is, mivel  az  SN egy fajtája modifikátorként magában foglal(hat)ja 
az SP bizonyos elemeit.  

Gyakorlatilag az olasz névszói  szintagmák  két típusáról  van  szó:  
olasz = SN  magyar = SN 

la decisione  del ministro  /  la decisione  ministerial  -  miniszteri  döntés  
la decisione  del présidente  /  la decisione  presidenziale  -  elnöki  döntés  
I 'elezione del présidente  / elezione presidenziale  -  elnökválasztás  
la erisi di governo  /  la erisi di gabinetto  /  erisi ministeriale  -

kormányválság 
decreto  de! governo  /  decreto  ministeriale  -  kormányrendelet  

Az olasz  szintagmák  egymás  közötti  különbsége  abban  mutatkozik,  hogy  az  első  
helyen  álló  példákban  a  modifikátor  szerepében  egy  melléknévi funkcióban  álló  SP  
lép  fel,  amelyben,  az  esetek  döntő  többségében,  a  DI  és  a  DA  prepozíció  jelenik  
meg. A melléknévi  funkcióból eredően  az SP könnyen  elszenvedhet  egy morfológiai 
átültetést,  s  egy  formáns  segítségével  formailag  is  átkerülhet  a  melléknevek  lexikai  
csoportjába. Ennek az átültetésnek  az eredményét tükrözi  a második helyen  álló név-
szói  csoport.  A  melléknév  lexikai  kategóriájába  átkerült  származékszó  tagja,  modi-
fikátora egy SN-nek, amely szemantikailag egyenértékű az első  szintagmával.  



A  szóképzés szintaktikai  aspektusait  kutatva  D 'ADDIO  ( 1 9 6 9 ,  1971)  véleményére  
is  hivatkozunk,  amikor  a  szóképzést  a  mondat  szintjén  működö  szintaktikai  jelen-
ségnek  tartjuk,  s  a  felszínen  megjelenő  morfológiai  aspektussal  rendelkező  képzett  
szót a folyamat végső pontjaként nevezzük meg. A folyamat során az alapszó  lexikai  
és  szintaktikai  kategóriájában  bekövetkezett  változásnak  formális  mutatói  a szuffi-
xumok, ők jelölik  a lexéma új kategóriához való tartozását.  Ebből eredően  a formán-
sokat csoportosítani  lehet  aszerint,  hogy  mely  lexikai  kategóriák  közötti  kapcsolatot  
képesek jelölni.  Hasonló  megállapításokat  tesz  a  képzett  melléknevek  és  a  szintag-
mák  vizsgálata  kapcsán  BRINKER  ( 1 9 7 4 ) ,  aki  francia mintára  behatóbban  foglalko-
zott  a  melléknevek  csoportján  belül  a  relacionális  (viszonyjelölő)  melléknevek  je-
lenségével.  Ezen  melléknevek  funkciója, hogy  pontosítsák  azt  a  főnevet,  amelyhez  
járulnak,  s jelöljék egyidejűleg a  két  névszó  között  kialakult  fogalmi  és  szintaktikai  
kapcsolatot.  A  képzett  viszonyító  melléknév  (KESZLER  2 0 0 0 :  142)  alkalmazásakor  a  
nyelvhasználat  azt  a  szintagmaviszonyt  veszi  alapul,  amelyből  a  nyelv  sűrítéssel  
létrehozta az adott  származékszót.  

A sajtónyelvi példákból  kialakított  korpusz  elemzése  

Vizsgálati  korpuszunkat  olasz  újságszövegekből  (La  Stampa)  gyűjtött  névszói  szin-
tagmákból  alakítottuk  ki, s ezt elemeztük  a fentiekben megnevezett  szempontok  sze-
rint.  Az  elemzésre  kiválasztott  sajtónyelvi,  az  EU-val  kapcsolatos  cikkekből  vett  
példák  magyar  megfeleltetéseit  az  egynyelvű  olasz  szótárak  szemantikai  értelmezé-
sei segítségével,  a magyar alakuló  EU-s sajtónyelv használatának  megfelelően, vala-
mint  az  EU  témakörben  megjelent  néhány  kiadvány  (GARAI  1999,  SCIACOVELLI  
1998,  SULYOK  1991,  VÉRTES  1991)  szellemében  adtuk  meg.  

A vizsgálat kiterjed: 
1.  olyan  névszói  szintagmákra  (SN),  amelyekben  a  modifikátor  szerepét  a  vi-

szonyjelölésre alkalmas melléknévi  származékszavak  töltik  be,  
2.  olyan  névszói  szintagmákra  (SN),  amelyekben  a  modifikátor  szerepét  egy  SP  

(prepozícióval  bevezetett  főnév) tölti  be.  
A kettő között  lehetséges kapcsolatra,  ami  nem (is) mindig  realizálódik  a  szöveg-

ben. 
3.  olyan  összetett  szavakra,  amelyek  képzett  melléknévvel  alkotott  SN-ekböl  ala-

kultak. 

A) Az SN modifikátora  szerepében  képzett  melléknév  áll  

Formálisan  ábrázolva:  SN = SN,  +  suff"2  

Ebben  a népes  csoportban  elsődlegesen  olyan  egységeket  tartunk  említésre  érde-
mesnek,  amelyekben jól  felismerhető a képzés alapjául  szolgáló szintagma,  a  nyelv-
használat  azonban  már  a  képzett  szót  részesíti  előnyben.  Csoportosításukat  képzők  
szerint végeztük,  s felsorolásuk gyakorisági  sorrendet takar:  



1)-1C0 
pulizia  etnica  -  etnikai  tisztogatás,  l'impatto  economico  -  gazdasági  hatás,  

l'unificazione  politico  -  politikai  egységesítés,  l'unificazione  economico  (e  finan-
ziaria)  -  gazdasági  (és pénzügyi)  egységesítés,  vantaggi politici  -  politikai  előnyök,  
qffinitá politiche  -  politikai  azonosság,  affinitás  

2) -ALE 
concordia  nazionale  -  nemzeti  egyetértés,  governi  nazionali  -  nemzeti  kormá-

nyok,  cicli  elettoraii  -  választási  ciklusok,  costi  elettoraii  -  választási  költségek,  
commissione  costituzionaie  (del  Par/amento)  -  (a  Parlament)  Alkotmánybizott-
ság(a),  le politiche  nazionali  -  nemzeti politikák,  le riforme strutturaii  -  strukturális  
/szerkezeti  reformok,  riforme  istituzionaii  -  intézményi  reformok  

3)-IV0 
conferenza  intergovernativa  -  kormányközi  konferencia  

Ezeknek  a névszói  csoportoknak  a hátterében  mind a hallgató mind a beszélő  szá-
mára  világosan  él  az  a  prepozícióval  megszerkeszthető  szintagma,  amelyben  leg-
gyakrabban  a  Dl elöljáró jelenléte figyelhető meg:  1'impatto economico  «— l'impatto 
deli 'economia,  cicli  elettoraii  <—  cicli  delle  elezioni,  riforme  isiituzionali  <—  riforme 
delle  istituzioni,  riforme  strutturaii  «—  riforme  della  struttura,  commissione  costitu-
zionaie  commissione  della  costituzione,  affinitá  politiche  affinitá  della  poli-
tico, politiche  nazionali  «— politiche  delle  nazioni  

A  magyar  nyelvi  megfeleltetésekben  szinte  kizárólagosan  a  sokrétű  szemantikai  
viszony kifejezésére alkalmas  -1  szuffixum jelenik  meg.  

4) Népnevek,  földrajzi  nevekből  alakult  melléknevek  
Külön  csoportot  érdemelnek  a  népnevek,  a  kontinensek  nevéből  képzett  mellék-

nevek,  amelyek  a  'hovatartozást'  fejezik  ki.  Ezekben  a  melléknevekben  nagyon  
gyakran  az -ESE, az -ICO és az -ANO melléknévi  képzők  mint a viszonyító  mellék-
nevek  legtermékenyebb  szuffixumai figyelhetők  meg, de esetünkben,  a témából  ere-
dően, a származékszavakban  kétségkívül,  a hangsúlytalan  -EO a  leggyakoribb.  

la potenza  amer icon a -  amerikai  hatalom,  hatás,  erő; conservatori  britannici  -  a  
brit  konzervatívok,  esperienza  sovietica  -  szovjet  tapasztalat,  l'estrema  destra  
francese  -  a francia  szélső jobb(oldal) 

Az europeo  melléknévvel  SN szintagmát  alkotó  névszók  közül  említést  érdemel-
nek: 

Comunitá  Europeo -  Európai  Közösség,  nazioni  europee -  európai  nemzetek,  
Parlamento  europeo  -  Európa  Parlament,  l'economia  europeo  -  európai  

gazdaság, 
Unione europeo -  Európai  Unió, istituzioni  europee  -  európa(i)  intézmények,  
vertice  europeo -  európai  csúcs(szervezet)  



A  nyelv  gazdaságos,  ott  egyszerűsít,  ahol  ezt  a  nyelvhasználat  igényli,  lehetővé  
teszi,  ezzel  is  magyarázhatók  az  euro-  előtaggal  alakult  összetételek.  Ezekben  az  
összetételekben  az előtag  visszavezethető  egy  névszói  csoportra,  amelyben  az  euro-
peo  mint modifikátor szerepelt  vagy  pedig  szemantikai  kapcsolatban  állt  vele:  euro-
deputato,  Europarlamento,  euromercato,  euroobbligazione,  eurodollaro,  eurodivisa  
-  euromoneta  -  eurovaluta,  euroassegno  és -  minden  bizonnyal  -  növekszik  ezek-
nek a szavaknak a száma. 

A magyar nyelvben  is nyomon követhető a hasonló szerkezetű építkezés, az olyan 
lexémákban, mint az: eurokötvény,  europiac,  eurodollár,  eurocsekk.  

B) Az SN modifikátora  egy prepozícióval  bevezetett  névszó  

Formálisan  ábrázolva:  SN = SN,  +  SN2  
Az  így  leírható  szintagmákban  a  két  névszó  közötti  viszony  kifejezését a  prepo-

zíció vállalja magára. Az adott szemantikai  tartalom kifejezése csak ezzel  a formával 
történik  a vizsgált sajtónyelvi  szövegekben:  

*  veto  dei  governi  -  a  kormányok  vétó(joga),  PaesV deli9 Est  -  keleti  országok,  
apertúra  a  Est  -  kelet  felé  /  keleti  nyitás.  (Függetlenül  attól,  hogy  azonos  
szemantikai  tartalmat  fejez(ne) ki a paesi  orientali,  apertúra  orientale  szintagma  is.)  

la  Conferenza  per  la pace  -  békekonferencia,  Il  ministro  deI  Tesoro /  II  ministro  
delta  Finanza  -  Kincstárügyi  Miniszter /  Pénzügyminiszter  

A  békekonferencia  fogalmának  kifejezésére  több  prepozíció  is  fellép  az  egyes  
szintagmákban:  conferenza  europea  sulla pace,  conferenza  europea  delta  pace.  

*  Valószínűtlennek  tűnik  egy  olyan  nyelvi  változás,  amely  melléknevet  eredmé-
nyezne  intézmények,  szervezetek  bonyolultabb szerkezetű  megnevezéséből:  

segretario  generale  dell 'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  -  az  Egyesült  
Nemzetek  Szervezetének  főtitkára.  

Amennyiben  ezeket  az  intézményeket,  szervezeteket  megnevező  tulajdonneveket  
rövidítésben  közöljük, eleve ki van zárva a melléknévi  képzés  lehetősége:  

r if or ma dell9 Ue -  az  EU reformja,  vert ice dell9 Onu  -  az ENSZ  csúcsszervezete.  
*  A  nyelv  prepozícionális  jellege  mindvégig  megmaradt  a  politikai  /  történelmi  

események  (helyszínének)  megnevezésére  szolgáló  lexikai  egységekben:  vertice  di  
Maastricht  -  Maastrichti  csúcsszervezet,  il  írattató  di  Roma  -  Római  Szerződés,  il  
Trattato  di  Amsterdam  -  az  Amsterdami  Szerződés,  la  pace  di  Versailles  -  Ver-
sailles-i  béke,  le  istituzioni  di  Strasburgo  -  a  strasburgi  intézmények.  A  magyar  
nyelvben  az  -/  képző  sokkal  könnyebben,  olykor  úgy  tűnik,  megszorítások  nélkül  
vállalkozik  a viszonyítás kifejezésére. 

Függetlenül  attól,  hogy  ebből  a  városnévből  a  nyelv  szóképzési  szabályai  értel-
mében  az  -ese  képzővel  képezhető  lenne  viszonyjelölő  melléknév,  minden  szerke-
zetben  megtartja tulajdonnévi formáját. 

Átvitt  értelmű jelentéssel  használatos  minden  nyelvben  a bibliai  Babel  (Babilon)  
lexéma,  s alkalmazzák  a  'rendetlenség,  zűrzavar,  zavargás'  fogalmának  szemlélete-
sebb érzékeltetésére:  



la Babele  di Strasburgo  -  Strasburg  Bábele,  a strasburgi  Bábel  
nella fossa  di Babele -  a bábeli zűrzavar  sűrűjében.  
A  viszonyjelölést  kifejező magyar  nyelvi  megfeleltetések  részletes  elemzése  he-

lyett  csupán  a  származékszavakban  megjelenő szuffixum kiemelésére  szorítkozhat-
tam. Az olasz nyelvi  példák  szemantikai  tartalmának  magyar megfeleltetését az  ese-
tek  többségében  ugyancsak  névszói  szintagmával  tudjuk  megadni,  s  a  melléknév  
szerepében  -I  képzős  származékszót  találunk.  Esetenként  megfigyelhető  a  jelölt  
vagy jelöletlen  birtokos  szerkezet,  s bizonyos olasz szerkezeteknél  aránylag  gyakori  
az összetett  szóval történő fordítás. A terminológia jelölésére  létrejött о last  összetett  
szavak -  az olasz nyelvre kevésbé jellemző a szóösszetétel  -  valójában hasonló  szer-
kesztéssel  megformálhatók  a  magyar  nyelvben  is.  Itt  nem  is annyira  fordításról  be-
szélhetünk,  mint  inkább  a  nyelv(ekben)  eredetileg  meglévő  eszközök  mobilizálásá-
ról, egy, a fejlődés megkívánta  idegen  eredetű  fogalom visszaadására,  amely  azonos  
forrásra vezethető vissza mindkét  nyelvben.  
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KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK  MAGYAR  
ÉS ÉSZAK-AMERIKAI  HALLGATÓK ÉRVELŐ  ÍRÁSÁBAN  

MAGNUCZNÉ GODÓ ÁGNES 

1. Bevezető 

Mióta  Robert  KAPLAN  1966-ban  leírta,  hogy  kulturális  hátterünk  meghatározza,  mi-
ről  és  hogyan  kommunikálunk,  sokan  felismerték  azt,  hogy  a  különböző  hagyomá-
nyok  harmonizálása  problémát  okozhat  idegen  nyelven  történő  kommunikáció  so-
rán.  Saját tanítási  tapasztalataim  is  azt  mutatják,  hogy  ez  a  harmonizálási  folyamat  
meglehetősen  nehéz  magyar  anyanyelvű  angoltanulók  számára  az  eltérő  kulturális  
(és  oktatási)  háttér  miatt.  A jelen  tanulmányban  először  azt  szeretném  felvázolni,  
hogy  angol  szakos  hallgatóknak  milyen  intellektuális  hagyományokat  kell  össze-
egyeztetniük,  amikor  az  angolszász  esszéírási  stílussal  ismerkednek.  Ez  után  vizs-
gálati  eredményeim  alapján  beszámolok  arról,  hogy  ténylegesen  miben  különbözik  
magyar  és  észak-amerikai  egyetemi  hallgatók  anyanyelvű  érvelő  írása,  és  melyek  
azok  a pontok,  ahol  a különbözőségek  tanulmányozása  segíthet  a hallgatóknak  saját  
stílusjegyeik tudatosításában  és az idegen nyelvi  írásstílus elsajátításában. 

2.  Háttér:  intellektuális  tradíciók  és retorikai  stílusok  

Egy  idegen  nyelv  elsajátítása  során  nem  csupán  egy  másik  nyelvi  struktúrával  kell  
megismerkednünk,  hanem  egy  másik  kulturális  és  intellektuális  hagyományrend-
szerrel  is.  Ebből  adódóan  az  idegennyelv-tanulóknak  szembe  kell  nézniük  azzal  a  
problémával,  hogy  a  retorikai  hagyomány,  amit  anyanyelvükből  hoznak  magukkal,  
nem mindig alkalmazható az idegen  nyelven történő  kommunikációban.  

2.1  Intellektuális  tradíciók  

Ez  a  kulturális  hagyományrendszer  több  forrásból  táplálkozik.  Meghatározza  egy-
részt  egy  intellektuális  tradíció,  amely  definiálja a  tudás  mibenlétét  és  célját,  vala-
mint  egy  ezt  tükröző  retorikus  stílus,  amely  reprezentálja  a  véleménynyilvánítás,  
meggyőzés  vagy  információközlés  elfogadott  formáit.  WHITE  ( 1 9 8 8 )  három  intel-
lektuális  hagyományrendszert  különböztet  meg.  A  klasszikus  humanizmus  érték-
rendje szerint  az oktatás  fő célja a múltban  felhalmozott  tudás,  valamint  a  kulturális  
örökség  megtartása  és továbbadása.  A rekonstruktivista  hagyomány  szerint  az  okta-
tás  a  társadalom  átalakításának  eszköze:  a  művelt,  tervezésre,  racionális  gondolko-
dásra  és  hatékony  cselekvésre  képes  egyének  feladata az optimális  társadalmi  rend-
szer  kialakítása.  Végül  a  progresszivista  felfogás  szerint  az  oktatásnak  az  egyén  



kiteljesedését és önmegvalósítását  kell  szolgálnia.  A tanulás  nem  a már  megalkotott  
tudástömeg  passzív  befogadását jelentig  hanem  e  tudás  egyéni  újrateremtését,  újra-
értelmezését. 

Magyar  hagyományaink  könnyen  azonosíthatók  a  klasszikus  humanista  tradíció-
val,  míg  az  amerikai  kultúrkör  a  progresszivista  felfogáshoz áll  közelebb.  Ez  a  kü-
lönbség eredményezi  azt az ellentétet,  amely az  'egyéni'  és  'közösségi',  valamint  az  
információközlés és -értelmezés között  feszül magyar anyanyelvű  angol  szakos  hall-
gatók retorikájában.  

2.2 Retorikus stílusok 

Az  intellektuális  tradíciók  direkt  módon  befolyásolják az  írott  kommunikáció  meg-
nyilvánulási  formáit,  ennek  következtében  a  különböző  kultúrákat  más-más  retori-
kus stílusok jellemzik.  Robert  KAPLAN  ( 1 9 6 6 )  volt az, aki először  megfigyelte és  le-
írta ezt a jelenséget,  szemléletesen  illusztrálva  öt különböző  bekezdésszerkesztési  tí-
pust:  az  angolt,  a  szemitát,  a  keletit,  a  románt  és  az  oroszt.  CLYNE  ( 1 9 9 6 )  szerint  e  
stílusok  nyelvekhez  való genetikus csoportosítása  elnagyolt,  így  ő kifejezőbbnek ér-
zi  GALTUNG  modelljét,  amely  szaxon  (Nagy-Britannia,  Egyesült  Államok),  gall  
(Franciaország),  teutonikus  (Németország,  Közép-  és  Kelet-Európa)  és  nippón  (Ja-
pán,  Kína) típusokat  tartalmaz.  

Ebből  a  csoportosításból  is  kitűnik,  hogy  a  magyar  és  az  angol  kultúrkör  külön-
böző  retorikai  stílusokat  követ:  mi  a  német  mintát  követve  a teutonikus  vonulathoz  
tartozunk,  a britek  és az észak-amerikaiak  pedig  a szaxon  hagyománykörhöz.  A  né-
met  illetve  cseh  tudományos  prózát  az angolszásszal  összehasonlítva  CLYNE  (1996)  
és  CMERJKOVÁ  (1996)  arra  a  következtetésre jutottak,  hogy  az  angolszász  retorikai  
stílus  olvasóbarát,  jellemzően  deduktív,  lineáris  gondolatvezetésű,  alárendeléseken  
alapuló, és az író véleménye központi  funkciót tölt  be: már az írás elején deklarálja a 
szerző  álláspontját  és  a  többi  véleményt  is ennek  tükrében  mutatja  be.  Ezzel  szem-
ben a németekre és a csehekre  is jellemző,  nem  túl  szerencsésen  teutonikusnak  neve-
zett  stílus  nem olvasóbarát,  a tartalmat  helyezi  előtérbe  a világos formával  szemben.  
A gondolati  építkezés  nem  szigorúan  lineáris,  sok  a  kitérő  és  az  ismétlés,  kevés  vi-
szont  a  gondolati  átmeneteket jelző  nyelvi jel.  Az  írók  gyakran  sokféle  megközelí-
tést  felvonultatnak, viszont  mégis  vonakodnak  saját véleményt  nyilvánítani.  Bár  ha-
sonló összehasonlító  tanulmányok  a magyar  és angol  írásmódot  illetően  tudomásom  
szerint  még  nem  születtek,  lineáris/érvelő  és  példálózó/ismétlő  közötti  ellentétek  az  
amerikai és magyar retorikus stílust  is jellemzik.  Vizsgálataim  célja is az, hogy  ilyen  
jellegű  különbségeket  tanulmányozzak  magyar  és  angol  anyanyelvű  egyetemi  hall-
gatók  érvefö  írásaiban.  A  továbbiakban  ezekről  a  vizsgálatokról  szeretnék  beszá-
molni. 



3. Magyar  és észak-amerikai  egyetemi  hallgatók  érvelő  írásainak  összevetése  

3.1  Célok  

Összehasonlító  tanulmányaim  célja  az  érvelőstruktúrák  és  sémák  különbségeinek  
vizsgálata  valós korpuszon.  A tankönyvekben  felvonultatott  minták  ugyanis  mindig  
egy  ideált  képviselnek,  amely  a  mindennapi  életben  kevéssé  van jelen.  Ezért  hasz-
nálok  összehasonlítási  alapul  egyetemi  hallgatókat,  akikről  feltételezhető,  hogy  jól  
képviselik  a  művelt  átlagpopulációt.  Fontosnak  tartom  megjegyezni,  hogy  a  vizsgá-
lat jellege  nem  hibakereső,  és az angolszász  mintát  nem  tekintem  mértékadó  mintá-
nak  a magyar  hallgatók  magyar  írására  vonatkozólag,  a különbségeket  csupán  leírni  
szándékozom. 

3.2  Korpusz, adatok,  résztvevők  

Az  összehasonlító  vizsgálat  30  elsőéves  angol  és  29  elsőéves  magyar  anyanyelvű  
egyetemi  hallgató  írásának  elemzésén  alapul.  A  magyar  egyetemisták  angol  szako-
sok,  az  amerikai  egyetemisták  pedig  vegyes  bölcsészhallgatók.  Az  esszék  mindkét  
esetben  két teljes csoportból  származnak  minőségi  válogatás  nélkül, és mindkét  eset-
ben  az  első tanév  első  heteiben  írták  meg őket.  A  feladat azonos  volt:  anyanyelven  
megadott,  kb.  10 mondatban  megfogalmazott  problémáról  kellett  véleményt  nyilvá-
nítani. 

3.3 Vizsgálati  módszerek  

Az  engem  érdeklő  retorikai  különbségek  az  írások  két  különböző  szintjén jelennek 
meg: egyrészt a szöveg strukturálásában,  másrészt  a bizonyítás módszereiben.  Az al-
kalmazott  vizsgálati  módszer  is ehhez  alkalmazkodva  kettős.  Az  elemzés  első  fázi-
sában  MANN  &  THOMPSON  ( 1 9 8 8 )  retorikus  struktúra  elemzését  alkalmazom  a  szö-
vegen  belüli  logikai  kapcsolatok  leírására,  a  második  lépésben  pedig  a  struktúra-
elemzés által felszínre hozott állítás-bizonyítás  viszonylatokat  elemzem  tartalmilag.  

A  Retorikus  Struktúra  Elmélet  (RST)  alapfeltételezése  az,  hogy  egy  koherens  és  
logikus  felépítésű  esszében  a  propozíciók  hierarchikus  viszonyban  rendeződnek  el.  
A  hierarchia  egymással  aszimmetrikus  kapcsolatban  álló  szövegrészpárokból  épül  
fel, amelyek  közül  az egyik  a központi  propozíciót  hordozza,  míg a másik  kiegészíti  
vagy  módosítja azt.  A vizsgálat  során  az elemző  felfejti a  logikai  viszonyokat,  ame-
lyek  a  szövegrészek  között  működnek  a  szöveg  különböző  szintjein.  MANN  &  
THOMPSON  részletesen  definiálja a  logikai  kapcsolatokat,  amelyek  a következők  le-
hetnek:  kifejtés, háttér,  körülmény,  értelmezés,  megoldás,  motiváció,  képessé/lehe-
tővé  tétel,  eredmény,  ok,  bizonyíték,  igazolás,  ismétlés,  értékelés,  összefoglalás,  
megengedés,  feltétel, máskülönben,  ellentét,  hasonlítás,  antitézis,  szekvencia,  (logi-
kai  összefüggés  nélküli)  kapcsolódás.  Bár  ezek  a  logikai  viszonylatok  mindenfajta  
műfaj elemzésére  alkalmasak,  a  lista  mégis  tartalmazza  azokat  az  összefüggéseket  



is, amelyek egy érvelő szöveg gerincét adják ideális esetben: a bizonyítást,  igazolást,  
értékelést,  megengedést  vagy az ok-okozati összefüggést. 

E vizsgálati  anyag alapján a következő aspektusokat elemeztem a jelen  tanulmány  
céljaira: a szövegeket  globálisan  meghatározó  logikai  viszony  (RST  kategóriákkal),  
a  probléma  ismertetésének  módja  (RST-vel)  és  terjedelme,  a  tézis  elhelyezkedése,  
valamint  a  bizonyító  részek  terjedelme  és  típusa.  A  típusok  csoportosítása  a  
LIDDICOAT  et.  al. ( 1 9 9 4 )  által  definiált  kategóriák  alapján történt,  amelyek  a  követ-
kezők:  tények  (számszerű  adatok,  mások  konkrét  tapasztalatai,  élményei),  hiteles  
források,  közösségi  tudás,  tapasztalat  (csak  kifejezetten jelölt  evidenciák,  amelyek  
konkrét  utalást  tartalmaznak  a  közös  háttértudásra,  illetve  rögzült  ismeretek,  pl.  
közmondások),  történelmi  vagy  irodalmi  precedensek,  egyéni  konkrét  élmény,  ta-
pasztalat. 

A  két  ismertetett  módszer  összekapcsolása  gazdag  képet  ad  az  érvelő  írások  
struktúrájáról és a bizonyítás  sémáiról.  

3.4  Eredmények  

A tézismondatok  vizsgálata a teljes korpusz alapján azt mutatta,  hogy a magyar  hall-
gatókra  késleltetett  véleménynyilvánítás  és az  induktív  típusú  érvelés  volt jellemző, 
hiszen  csupán  38 %-uk deklarálta  bizonyítandó álláspontját a bevezetőben.  Az  ame-
rikai  hallgatók  ezzel  szemben  fontosnak érezték  véleményük  kinyilvánítását  a  beve-
zetőben  (80 %),  és  az esszé  további  részében  ezt  az álláspontot  igazolták  (deduktív  
érvelés).  A  tézisek  formája nem  igazolta  azt  a  feltételezést,  hogy  az  amerikai  hall-
gatók  hangsúlyozzák  az  egyéni  vélemény  fontosságát:  60  %-uk  személytelen  mon-
dat formájában deklarálta  véleményét.  Ezzel  szemben  a magyar  hallgatók  csupán  24  
%-a törekedett  ilyen módon az objektivitásra. 

A  probléma  bevezetésében  az amerikai  hallgatók  valamelyest  célratörőbbek  vol-
tak:  a  szöveget  alkotó  összes  tagmondat  16 %-át  szentelték  az  elején  erre  a  célra,  
míg  a magyar  hallgatók  23 %-ot.  A  bevezető jellege  is  megerősíti  ezt  a  tendenciát.  
Az amerikai  esszék  60 %-ában  a bevezető  a tézis  konkrét  kifejtését tartalmazta,  míg  
40 %-ában  háttér-információt  adott.  Ugyanez az  arány  a magyar  hallgatók  esetében  
80 % háttér-információ és 20 % tézis  kifejtés. A magyar  hallgatókra jellemző  háttér  
típusú  bevezető  általában  a probléma  részletes  leírását  tartalmazta,  illetve  elhelyezte  
a jelenséget  tágabb  kontextusban,  amely  amerikai  olvasóban  gyakran  kelti  azt  az  ér-
zést, hogy az író "nehezen tér a tárgyra". 

A  szövegek  globális  struktúráját  mindkét  író  csoport  esetében jellemzően  négy-
fajta  logikai  kapcsolódás  valamelyike  határozta  meg:  kifejtés, értékelés,  bizonyítás  
illetve megoldás. A globális  logikai kapcsolat  meghatározása a bevezető rész és tézis 
valamint  a  szöveg  többi  része  közötti  viszony  alapján  történt.  Ennek  alapján  az  a  
tendencia  mutatkozott,  hogy  a  kifejtéses típus  leír  vagy  elmagyaráz  egy  problémát,  
de  nem  érvel,  vagy  csak  az esszé  utolsó  szakaszában;  az értékelő típus az  ellenvéle-
mény  értékeléséből  vezeti  le  az  író saját  véleményét,  míg  a  megoldás  típusú  a  fel-
adatban  szereplő  problémára  kínál  megoldást;  végül  a bizonyítás típusú  esszé  az  író  



saját véleményét  igazolja tárgyalásban.  A vizsgált magyar hallgatók többsége (60 %) 
nem  élt  a  bizonyítás  típussal,  amely  saját  vélemény  alapú  technika,  inkább  leírta  a  
problémát  illetve értékelte  a feladatban  közölt  álláspontot.  Az amerikai  hallgatók  30  
%-a  választotta  a  kifejtés  illetve  a  megoldás  módszert,  és  70  %-uk  a  bizonyítás  tí-
pust. 

A vizsgált esszék többsége tartalmazott  valamiféle evidenciát a bizonyító  részben,  
amellyel  az  író alátámasztotta  állítását.  A korpusz  felén elvégzett  előzetes  vizsgálat  
azt  mutatta,  hogy  az amerikai  hallgatók  több teret  szántak  a bizonyítékok  felsorolá-
sára  (az összes tagmondat  31  %-át),  mint  a magyar  hallgatók  (22  %).  Mindkét  cso-
port  esetében  az elképzelt  helyzetek  domináltak  (14 % a magyar  írásokban,  18 % az  
amerikai  szövegekben).  Korábbi  kutatások  eredményét  igazolja,  hogy  az  amerikai  
hallgatók  esetében  nagyobb  a szerepe  a személyes  élményeknek  (az összes  tagmon-
dat 4,2 %-a a magyar esszékben  talált 0,8 %-kal szemben),  valamint összességében  a  
konkrétabb bizonyíték típusoknak (személyes élmény, tény, hiteles forrás, történelmi 
vagy  irodalmi  precedens  összesen  9,7  %;  a  magyar  esszékben  ugyanez  2,9  %).  A  
magyar esszékben  valamivel  nagyobb szerepet játszanak  a közös tudásra történő  uta-
lások,  például  hivatkozások  közmondásokra,  illetve  olyan  bevezetővel  ellátott  bizo-
nyító  információk,  mint  "amint  azt  mindannyian  tapasztaltuk  életünk  során",  vagy  
"közismert  dolog,  hogy"  (összesen  5,3  %  a  magyar  esszékben,  3  %  az  amerikaiak-
ban). 

4.  Összefoglaló  

Összességében  elmondható,  hogy  az  eddig  elvégzett  vizsgálataim  egybecsengnek  
azokkal  a  korábbi  eredményekkel,  amelyek  azt  mutatták,  hogy  az  amerikai  írók  a  
célratörő,  kevesebb  háttér-információt  tartalmazó,  saját vélemény  alapú  érvelési  stí-
lust  részesítik  előnyben.  Ezzel  szemben  a  vizsgált  magyar  hallgatók  a  korábban  ta-
nulmányozott  cseh  és  német  írókhoz hasonlóan,  gyakran  késleltetik  személyes  véle-
ményük  kinyilvánítását,  és jobban  kedvelik  az  induktív  struktúrát,  amelyben  több  
háttér-információt  adnak  és  a  probléma  különböző  aspektusainak  felvázolása  után  
foglalnak állást.  Az egyéni  és  közösségi  ismeret  szerepével  kapcsolatos  előzetes fel-
tételezéseim  részlegesen  igazolódtak  be.  Bár  az amerikai  hallgatók  esetében  vártam  
az  egyéni  hang  és  vélemény  előtérbe  helyezését,  ez  csupán  a  személyes  élmények  
nagyobb  arányában  és  a gyakran  személyhez  köthető,  konkrétabb  bizonyítékok  for-
májában jelent  meg.  Tapasztalható  volt  viszont  esetükben  az  objektivitásra  való  tö-
rekvés  a  személytelen  tézisek  megfogalmazásában  és  a  nagyobb  mennyiségű  bizo-
nyító  anyag  fevonultatásában.  A  magyar  hallgatók  esetében  azt  vártam,  hogy  sok  
utalás  lesz a közösségi  tudásra  és tapasztalatra,  ami  kis mértékben jellemző  is volt  a  
közösségi  tudás  mint  bizonyíték  használatában,  ellenben  téziseik  hangsúlyozottan  
személyesek  voltak.  Ezeknek  a stílusjegyeknek  a tanulmányozása  segíthet  a  magyar  
anyanyelvű  angol  szakosoknak  tudatosítani  anyanyelvi  tradícióikat  és  megismerni  a  
tanult  idegen  nyelv  eltérő  hagyományait.  Ez  a  tudatosság  elvezethet  ahhoz  a  fel-



ismeréshez,  hogy  a  retorikus  stílusjegyek  eszközök,  amelyeknek  a  tudatos,  cél-
közönséghez  idomuló alkalmazása  a hatékony  kommunikáció  fontos előfeltétele. 
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DIE KOMBINIEREARKEIT  DER  DETERMINATIVE  
IM DEUTSCHEN  UND IM  UNGARISCHEN  

KRISZTINA  MOLNÁR  

1.0.  Einführung 

Die vorliegende Studie  ist Teil einer größeren  Analyse, die sich  zum Ziel gesetzt  hat,  
die  Substantivdetermination  im  Deutschen  und  im  Ungarischen  zu  untersuchen,  um  
den  Deutsch  lernenden  Ungarn  eine Orientierungshilfe  in diesem  Bereich  zu  leisten.  
In dieser  Arbeit  werden  die  Kombinationsmöglichkeiten  der  Determinative  der  zwei  
Sprachen  in  einer  kontrastiven  Analyse  dargestellt.  Die  Ausgangssprache  bei  der  
Analyse  ist das  Deutsche.  

2.1.  Die Determinative als eine grammatische  Kategorie  

Die  Determinative  als  solche  zu  kategorisieren,  ist  eine  schwere  Aufgabe.  Die  
Hauptfunktion  der  Determinative  besteht  darin,  aus  einer  Menge  eine  bestimmte  
Teilmenge  auszuwählen  und  sie  zu  bezeichnen,  mit  einem  Wort,  sie  haben  eine  ver-
weisende  Funktion.  Die  Determinative  haben  eigene  Bedeutungen,  sie  modifizieren  
aber die  Bedeutung der nachfolgenden  Substantive  nicht.  Syntaktisch  gesehen  ist die 
wichtigste  Funktion  der  Determinative,  aus  einem  einfachen  Substantiv  eine  Nomi-
nalphrase  (NP)  zu  machen.  Daraus  folgt,  daß  die  Determinative  mit  den  zu  ihnen  
gehörenden  Substantiva  eine  syntaktische  Einheit  bilden  und  nur  mit  ihnen  ver-
schoben  werden  können.1  

2.2.1.  Die Kombinierbarkeit  der  Determinative  im  Deutschen  

Zu  den  Determinativen  im  Deutschen  gehören  die  verschiedenen  Typen  des  Arti-
kels,  die  Possessiva,  die  Demonstrativa,  die  Indefinita,  die  Negativa  und einige  In-
terrogativa.2 

Es wird  in  der  Regel  angenommen,  daß  sich  die  Determinative  in  der  deutschen  
Sprache  nur  begrenzt  kombinieren  lassen.  Wie wir  später  sehen  werden,  bietet  auch  
diese  „begrenzte"  Kombinierbarkeit  ein  weites  Spektrum.  Hier  muß  hinzugefügt  
werden,  daß  es  im  Deutschen  Determinative  gibt,  die  als  zusammengesetzte  Deter-
minative  und keine  Kombinationen  gelten:  ein  wenig, ein paar,  ein  bißchen,  was für 

1  vg l .  ENGEL  S.  5 2 3  
2 vgl.u.a.  HELBIG/BUSCHA  S. 3 5 7  ff., ENGEL  S. 5 2 4  ff.  



Im  Deutschen  ist der bestimmte Artikel  kombinierbar  mit  all(er),  beide,  viele  und  
wenige: 

all(e)  die  Häuser  
die beiden  Häuser  
die vielen  Häuser  
die  wenigen  Häuser.  

Der  unbestimmte  Artikel  ist  kombinierbar  mit  dem  Demonstrativpronomen  sol-
cher  sowie  mit  seinem  Varianten  solch,  mit  den  Indefinitpronomina jeder  und  man-
cher  und seinem Varianten  manch  und schließlich  mit dem  Interrogativum'welch:  

ein jeder  Schüler  
ein solcher  Schüler  
ein mancher  Schüler  
solch  ein  Schüler  
manch  ein  Schüler  
welch ein  Schüler.  

Die Demonstrativpronomina  lassen  sich nur teilweise  mit anderen  Determinativen  
kombinieren-.  Alle  Demonstrativa  außer  derselbe  lassen  sich  mit  all(-)  kombinieren.  
Außerdem  sind sich  dieser  und jener  mit den  Possessiva kombinierbar.  Darüber  hin-
aus  läßt  sich  das  Demonstrativpronomen  solcher  mit  Negativa  kombinieren.  
Schließlich  ist dieser  mit dem  Indefinitum  beider  kombinierbar:  

all(e)  diese  Häuser  
alle jene  Häuser  
all(e)  die  Häuser  
alle diejenigen  Häuser  (, die) 
alle solche  Häuser  
dieses  mein  Haus  
diese  meine  Häuser  
jene  meine  Häuser  
kein solches  Haus  
diese  beiden  Häuser.  

Die  Possessivpronomina  lassen  sich  nur  mit  den  Demonstrativpronomina  dieser  
und jener  und mit den zwei  Indefinita all/er)  und  beide  kombinieren:  

alle meine  Häuser  
meine  beiden  Häuser.  

Was  die  Indefinita  betrifft,  haben  sie  die  zahlreichsten  Kombinationsmöglich-
keiten.  Das  Indefinitpronomen  all(er)  ist  -  wie  oben  schon  erwähnt  -  mit  dem  be-
stimmten  Artikel,  mit  den  meisten  Demonstrativpronomina,  sowie  mit  den  Posses-
sivpronomina  kombinierbar.  Jeder  und  mancher  lassen  sich  mit  dem  unbestimmten  
Artikel  kombinieren.  Beide,  viele  und  wenige,  die  wegen  weitgehend  übereinstim-
mender  Gebrauchsregeln  auch  zu  den  Indefinita  gezählt  werden,  lassen  sich  auch  
mit dem bestimmten  Artikel  kombinieren  (s.o.).  

Mehrere  Indefinita sind mit dem Demonstrativum  solcher  kombinierbar:  
einige solche  Häuser  



jedes  solche  Haus  
mehrere  solche  Häuser  
viele solche  Häuser  
wenige solche  Häuser  
irgendein  solches  Haus  
irgendwelche  solche  Häuser  
beide solche  Häuser /  die beiden solchen  Häuser  
lauter  solche  Häuser.  

Das Indefinitum  derartig  läßt sich  mit dem  unbestimmten  Artikel,  mit dem  nega-
tiven  Determinativ, sowie mit anderen  Indefinita kombinieren: 

ein derartiger  Typ  
kein derartiger  Typ  
jeder  derartiger  Typ  
irgendein  derartiger  Typ  
irgendwelcher  derartiger  Typ.  

Darüber hinaus  ist das  Indefinitpronomen  sämtliche  mit  den  Possessivpronomina,  
beziehungsweise das Indefinitum  aller  mit dem  Indefinitum  beide  kombinierbar:  

sämtliche  meine  Bücher  
alle  beide  Bücher.  

Schließlich  gibt es  Fälle,  in denen  sich  nur anscheinend  um die  Kombination  von  
zwei  Determinative  handelt:  

die eine  Seite  
dieses  ein  Buch.  

Bei  diesen  Beispielen  handelt  es  sich  im  Deutschen  nicht  um  den  unbestimmten  
Artikel  ein, sondern  um das Numerale  ein.  

Auch  nicht  zu  den  Kombinationen  der  Determinative  gehört  der  Genitivus  parti-
tivus (eines meiner Häuser), da hier die Determinative nicht koordiniert  sind.  

2.2.1.1.  Bemerkungen  über die Reihenfolge der  Determinative  

Im hervorgegangenen  Kapitel  haben wir die Kombinierbarkeit  der Determinative  be-
obachten  können,  im  folgenden  wird  untersucht,  welche  Reihenfolge  die  Determi-
lïàtivé untereinander  aufweisen, beziehungsweise  ob auch  Kombinationen  von  mehr  
als  zwei  Determinativen  möglich  sind.  Das  läßt  sich  am  besten  mit  einer  Tabelle  
veranschaulichen. 



Position 1 Position 2 Position  3  

all(e) best.  Art.  solcher 
kein unbest.  Art.  derartig 
welch/manch/solch solcher 
einige/mehrere/etliche/ derartig 
sämtliche dieser/jener 
irgendein/irgendwelcher Possessiva 
lauter jeder 

best.  Art.  viele/wenige 
unbest.  Art.  beide 
dieser/jener mancher 
Possessiva 
jeder 
viele/wenige 
beide 

Aus dieser  Tabelle  wird  ersichtlich,  daß  Kombinationen  von  drei  Determinativen  
durchaus  möglich  sind.  Mehr  als drei  Determinative  miteinander  zu  kombinieren  ist  
aber  unmöglich  oder  mindestens  unüblich.  Attribute  können  auf  die  Determinative  
beinahe  immer folgen. 

In  der  ersten  Spalte  sind  die  Determinative  aufgezählt,  die  in der  ersten  Position  
stehen  können.  Unter  ihnen  gibt  es solche,  die  ausschließlich  in dieser  Position  auf-
treten  (sie  sind  oben  aufgezählt).  In  der  ersten  Spalte  unten  sind  die  Determinative  
zu  sehen,  die  sowohl  in  der  ersten  als  auch  in  der  zweiten  Position  vorkommen  
können.  Sie  rücken  automatisch  in  die  zweite  Position,  wenn  sie  mit  den  oben  auf-
gezählten  Determinativen  kombiniert werden. Außer  ihnen steht  in der zweiten  Posi-
tion  das  Determinativ  mancher,  das  ausschließlich  in  dieser  Position  vorkommt.  
Einen  besonderen  Fall  stellen die Determinative  solcher  und  derartig  dar. Solcher  in  
seiner  Kurzform  solch  steht  immer  in  der  ersten  Position,  dagegen  solcher  und  
derartig  können  nur  in  der  zweiten  oder  in  der  dritten  Position  auftreten.  Darüber  
hinaus  sind  sie  die  einzigen  Determinative,  die  auch  die  dritte  Position  innehaben  
können.  Wichtig  ist  bei  ihrem  Gebrauch  noch,  daß  sie  immer  die  letzten  unter  den  
Determinativen  sind.  



2.2.2.  ...und  im  Ungarischen  

Zu  den  Determinativen  zählen  im  Ungarischen  die  Artikel,  die  Demonstrativprono-
mina, ein Teil der Interrogativa sowie die Quantoren.3  

Was die ungarische  Sprache angeht,  ist mir keine  Studie  bekannt,  in der  auch  die  
Kombinationsmöglichkeiten  der Determinative erwähnt  werden.4  

Im  Ungarischen  weisen  die  Determinative  nur  begrenzte  Kombinationsmöglich-
keiten auf. 

Der  bestimmte  Artikel  ist  nur  mit  den  adjektivischen  Demonstrativpronomina  
ilyen/olyan,  mit összes  sowie mit  ihrer Kombination  kombinierbar:  

az ilyen  ház  
az összes  ház  
az összes  ilyen  ház.  

Der unbestimmte  Artikel  ist  ausschließlich  mit  den  adjektivischen  Demonstrativ-
pronomina  ilyen/olyan  kombinierbar:  

egy  ilyen  ház.  
Die  Demonstrativpronomina  ez/az,  emez/amaz  werden  -  wenn  sie  als  Determi-

native fungieren, obligatorisch  mit dem bestimmten  Artikel  kombiniert:  
ez a ház 
amaz a  ház.  

Alle  übrigen  Determinative  lassen  sich  ausschließlich  mit  den  adjektivischen  De-
monstrativpronomina  ilyen/olyan  kombinieren:  

minden  ilyen  ház  
mindegyik  ilyen  ház  
mindkét  ilyen  ház  
bármelyik  ilyen  ház  
valamelyik  ilyen  ház  
semelyik  ilyen ház  sem  
valamennyi  ilyen  ház.  

3.0.  Kontrastive  Analyse  

Im  folgenden  Kapitel  wird  in  erster  Linie  untersucht,  welche  Entsprechungen  die  
deutschen  Determinativkombinationen  im  Ungarischen  haben.  Es wird  von  der  An-
nahme  ausgegangen,  daß  grundsätzlich  jede  Kombinationsmöglichkeit  eine  Ent-
sprechung  hat,  auch  wenn  einige  Kombinationen  im  Ungarischen  mit  einem  ein-
fachen  Determinativ  wiedergegeben  werden  oder  synonymischen  deutschen  Deter-
minativen  nur ein einziges  Determinativ  im Ungarischen  gegenübersteht.  

3  s.  KIEFER  S.195.  
4  In  der  Arbeit  von  Éva  STEPHANIDES  über  den  Gebrauch  der  Artikel  im  Englischen  und  im  
Ungarischen  gibt es eine tabellarische  Übersicht  über die Kombinierbarkeit  der  Determinative  
mit den verschiedenen Typen des Artikels.  (STEPHANIDES S. 9.) 



Bei  der  Analyse  wird  von  der  deutschen  Sprache  ausgegangen.  Bei  den  Über-
schriften  der  Absätze  wird  die  Reihenfolge der  Determinative  im  Deutschen  ange-
geben. 

3.1.1. Artikel  + ein anderes Determinativ  im  Deutschen  

die beiden  Häuser  mindkét  ház  
die vielen  Häuser  a sok  ház  
die  wenigen  Häuser  a kevés  ház  
ein jedes  Haus  mindegyik  ház  
ein solches  Haus  egy  ilyen ház 
(solch ein Haus  egy  ilyen  ház  
manch  ein Haus  némely  ház  
welch ein Haus  micsoda  egy  ház)  
ein derartiger  Typ  egy  ilyen alak 

Die «Determinativkombinationen  mit  Artikel  werden  in  den  meisten  Fällen  mit  
einer  entsprechenden  Determinativkombination  wiedergegeben.  Ausnahme  bilden  
im  Ungarischen  die  Determinative  mit  mind-,  die  ohne  Artikel  gebraucht  werden.  
Ein  Sonderfall bedeuten  die Ausdrücke  a sok  ház  und  a kevés  ház, da die Wörter  sok 
und  kevés  von  mehreren  ungarischen  Linguisten  ausschließlich  der  Kategorie  der  
Numeralien  hingewiesen,  somit  nicht  als  Determinative  angesehen  werden  (obwohl  
diese  Wörter als Quantoren  die  Funktion eines Determinativs  haben).  

3.1.2. Demonstrativpronomen  + ein anderes  Determinativ  im  Deutschen  

dieses  mein  Haus  ez a  házam  
diese  meinen  Häuser  ezek a  házaim  
jene  meine  Häuser  azok a  házaim  
diese  beiden  Häuser  ez a két ház 

In  diesen  Fällen  handelt  es  sich  im  Ungarischen  um  die  oben  schon  erwähnte  
obligatorische  Kombination  von  Demonstrativpronomen  und  bestimmtem  Artikel,  
wobei  letzterer  im  Deutschen  fehlt.  Den  deutschen  Possessivpronomina  entspricht  
im  Ungarischen  das  Possessivsuffix,  das  aber  nicht  zu  den  Determinativen  zählt,  
auch wenn  rein  logisch gesehen  eine ähnliche  Funktion  ausübt.  

3.1.3.  Possessivum  + ein anderes  Determinativ  

meine  beiden  Häuser  mindkét  házam  



Hier  liegt  eine  Erscheinung  vor,  die  wir  schon  beim  Punkt  b)  beobachten  konn-
ten: das ungarische  Possessivsuffix ist kein  Determinativ.  Auf diese  Weise  entspicht  
dem deutschen  Determinativkombination  ein einziges Determinativ  im  Ungarischen.  

3.1.4. Indefinitpronomen + ein anderes  Determinativ  

all(e)  die Häuser  mindegyik  ház /  minden  ház / az  összes  
ház 

alle  meine  Häuser  mindegyik  házam / az összes  házam  
alle  diese  Bücher  mindezek  a  könyvek  
alle jene  Bücher  mindazok  a  könyvek  
alle solche  Häuser  minden  ilyen ház 
alle  beide  Häuser  mindkét  ház  
jedes  solche  Haus  minden  ilyen ház / az összes  ilyen  ház  
einige  solche  Häuser  néhány  ilyen  ház  
mehrere  solche  Häuser  több  ilyen ház 
viele solche  Häuser  sok  ilyen ház 
wenige solche  Häuser  kevés  ilyen ház 
(die)  beide(n)  solche(n)  Häuser  mindkét  ilyen ház 
sämtliche  meine  Bücher  mindegyik  könyvem / az összes  könyvem  
jeder  derartiger  Typ  mindegyik  ilyen alak 
irgendein  solches  Haus  valami  ilyen ház 
irgendwelches  solche  Haus  valamelyik  ilyen ház 

Anhand  dieser  Beispiele  können  die  bisherigen  Ergebnisse der  kontrastiven  Ana-
lyse  präzisiert  werden.  Vor  den  ungarischen  Determinativen,  die  mit  mind-  anfan-
gen,  kann  kein  anderes  Determinativ  stehen,  wohl  aber  nach  ihnen.  Wenn  diese  De-
terminative  die  Funktion  eines  Demonstrativpronomens  haben,  wird  nach  ihnen  ob-
ligatorisch  der bestimmte Artikel gesetzt. Genauso  kann  nach diesen  Determinativen  
das adjektivische Demonstrativpronomen  ilyen/olyan  stehen.  

Die  synonymischen  deutschen  Determinative  all(-), jeder  und  sämtliche  können  
im  Ungarischen  mit  minden,  mindegyik,  beziehungsweise  összes  übersetzt  werden,  
wobei  vor összes  der bestimmte Artikel  stehen  soll.  

Da  im  Ungarischen  vor  dem  Determinativ  ilyen  mehrere  andere  Determinative  
vorkommen  können,  werden  die  deutschen  Determinativkombinationen  aus  Inde-
finita  +  solcher  mit  einer  entsprechenden  ungarischen  Determinativkombination  
wiedergegeben. 

3.1.5. Negativa + ein anderes  Determinativ  im  Deutschen  

kein solches  Haus  egy  ilyen /  olyan ház  sem  
Ich sehe  hier kein solches  Haus.  Nem látok  itt olyan házat. /  Nem látok  itt  

egy  olyan házat  sem.  



Ich will kein solches  Haus,  
kein derartiger  Typ  

Nem akarok  olyan  házat,  
egy ilyen /  olyan alak  sem  

Das  negative  Determinativ  kein  hat  im  Ungarischen  keine  richtige  Entsprechun-
gen. Je  nachdem, ob ein  solcher  Ausdruck  allein  oder  in einem  Satz vorkommt,  und  
je  nach  der  Satzsemantik  wird  dieses  Determinativ  entweder  mit  dem  unbestimmten  
Artikel  und  einem  Verneinungswort  oder  nur  mit  einem  Verneinungswort  wieder-
gegeben. 

3.2.  Deutsche  Entsprechungen  ungarischer  Determinativkombinationen:  einige  
Problemfälle 

Bei einer genaueren  Untersuchung stellt  man fest, daß es trotz den zahlreichen  Kom-
binationsmöglichkeiten  der  deutschen  Determinative  ungarische  Determinativ-
kombinationen  gibt,  die  mit  einem  einzigen  Determinativ  ins  Deutsche  übersetzt  
werden  oder  sogar  kein  Äquivalent  im  Deutschen  haben  (beziehungsweise  nur  mit  
einer Umschreibung wiedergegeben  werden  können).  

ez a ház  dieses  Haus  
az ilyen ház  *das solche  Haus  

bármelyik  ilyen ház  (ungefähr:  ein beliebiges  unter solchen  Häusern)  

4.0.  Zusammenfassung  
Die  kontrastive  Analyse  hat  uns  gezeigt,  daß  es  in  der  deutschen  Sprache  mehr  
Kombinationsmöglichkeiten  für die  Determinative  gibt als  im Ungarischen.  Wichtig  
ist  dabei,  daß  alle  diese  Kombinationsmöglichkeiten  im  Ungarischen  ohne  weiteres  
wiedergegeben  werden  können,  auch  wenn  oft mit  einem  einzigen  Determinativ.  Es  
kommt  auch  vor, daß mehreren  deutschen  Determinativen  ein  einziges  Determinativ  
im  Ungarischen  entspricht.  Für  einen  Deutschlerner  mit  Ungarisch  als  Mutterspra-
che  ist  darauf  zu  achten,  daß  manchmal  einem  ungarischen  Determinativkombi-
nation  mehrere  deutsche  Entsprechungen  gegenüberstehen,  die  er  nach  Möglichkeit  
alle  kennen  sollte. Nicht  zu  vergessen  ist auch,  daß es trotz der  Vielfalt der  Kombi-
nationsmöglichkeiten  der  Determinative  im  Deutschen  im  Ungarischen  Determina-
tivkombinationen  gibt,  die  nicht  übersetzbar  sind  oder  nur  mit  einer  Umschreibung  
wiedergegeben  werden  können.  
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SZINONÍMÁK HASZNÁLATA A MANDEVILLE  UTAZÁSAI  
CÍMŰ ÚTLEÍRÁS ANGOL  FORDÍTÁSÁBAN  

ÖRSI TIBOR 

A  szinonimákat  általában  a  szinkronikus  szemlélet  szerint,  szemantikai  megközelí-
tésben  szokták  vizsgálni.  Előadásomban  nem  errröl  lesz szó.  Vizsgálódásom  tárgyát  
az egyik  legnépszerűbb  középkori  mű,  a  Mandeville  utazásai  képezi.  1356  körül  ír-
ták  francia nyelven.  Rövid  időn  belül  kilenc nyelvre,  köztük  angolra  is lefordították. 
Ismeretlen  szerzője  nagy  népszerűségnek  örvendett.  Egy  időben  „az  angol  próza  
atyjá"-nak  is tekintették.  A  XIX.  században  megállapították,  hogy  az  angol  szöveg  
nem  önálló  alkotás,  hanem  francia  eredeti  alapján  készült,  többé-kevésbé  szolgai  
fordítás.  Előadásomban  az  angol  Cotton-változatban  használt  szinonimákat  vizsgá-
lom  meg  és  vetem  össze  a  francia  eredetivel,  elsősorban  azok  etimológia  szerinti  
megoszlása  szempontjából.  Az  angol  fordítás  (SEYMOUR  1 9 6 7 )  és  a  francia  eredeti  
(WARNER  1 8 8 9 )  szókincsének  korábbi,  más  szempontok  alapján  történt  össze-
hasonlítása  ugyanis azt mutatja, hogy a két szöveg közötti  közvetlen  megfelelés  sok-
kal  kevésbé  szoros,  mint  ahogy  ezt  idáig feltételezték.  Ezt az eredményemet  szándé-
kozom  a szinonimahasználat  tanulmányozásán  keresztül  is megerősíteni. 

A  különböző  nyelvekből  eredő,  azaz  etimológia  szerinti  szinonímiával  angol  és  
francia  vonatkozásban  eléggé  egymásra  épülően  JESPERSEN  ( 1 9 0 5 ) ,  MOSSÉ  ( 1 9 4 7 ) ,  
majd  pedig  ULLMANN  foglalkoztak.  ULLMANN  a Semantics:  An  Introduction  to  the  
Science  of  Meaning  ( 1 9 6 2 :  1 4 5 - 1 5 1 )  cimű  könyvében  vezeti  be  a  kettős,  illetve  a  
hármas  szinonímaskála  fogalmát.  A  kettős  szinonímaskála  az  angol  nyelv  esetében  
azt jelenti,  hogy  egy germán  eredetű  szónak  francia,  latin  vagy  görög  eredetű  szino-
nimája van.  A legtöbb esetben  az óangolból  örökölt  germán  eredetű  szó  spontánabb,  
informálisabb  és  egyszerűbb,  az  idegen  eredetű  szinonima  pedig  tudós,  elvont  és  
nehezen  érthető.  A kivételek  nagy  száma  ellenére  is ezek  a sémák  a nyelv  szerkeze-
tének alapvető fontosságú részeit alkotják: 

help  aid  'segít'  
player  actor  'színész'  

ULLMANN  szerint  a  kettős  szinonímaskála  kiegészül  egy  hármas  skálával:  ger-
mán,  francia  és  latin  vagy  görög  eredetű  szavak  is  alkothatnak  szinonímasorokat.  
Ilyenkor  is  a  germán  eredetű  a  leghétköznapibb  szó,  a  latin  vagy  görög  megfelelő  
absztraktabb, tudósabb, míg a francia eredetű  szó a két véglet között helyezkedik  el:  

end  finish  conclude  'befejez'  
rise  mount  ascend  'felemelkedik'  



A  francia  nyelvre  alapvetően  egy  másfajta,  de  szintén  kettős  szinonimaskála  
jellemző:  a népi eredetű, azaz a vulgáris  latinból  örökölt  szókincs állítható  szembe  a  
latin  vagy  görög  nyelvből  közvetlenül  átvett  úgynevezett  „tudós"  szavakkal.  Ez  
utóbbiaknak  elvontabb,  többé-kevésbé  tudományos jellege  van,  és  egészen  más  re-
giszterbe tartoznak, mint „népi"  szinonimáik:  

frêle  'törékeny'  fragile  'törékeny'  
froid  'hideg'  frigide  'frigid'  

Az  ULLMANN  nyomán  felvázolt  helyzet  mindkét  nyelv  esetében  a  mai  nyelv-
állapotra  vonatkozik.  Mint  ismeretes,  a  XIV.  század  második  fele  az  az  időszak,  
amikor a legtöbb francia szó áramlott az angol  nyelvbe.  Ez az időszak  szinte teljesen 
egybeesik  a  mű  francia eredetijének  keletkezése  és  az  angol  fordítás elkészülte  kö-
zötti  időszakkal. Története folyamán mindkét nyelv több hullámban  fogadott be  latin  
eredetű  szavakat.  A  középangol  időszakban  (1100-1500)  sokszor  francia  közvetí-
téssel  kerültek  latin  szavak  az angol  nyelvbe.  A latin  elemek tömeges átvétele  mind-
két nyelv esetében  majd a XVI. század  lesz.  

A  Mandeville  utazásainak  angol  fordításában  francia és angol  szinonimák  sajáto-
san  keverednek.  Egy  francia  szinonímapár  mindkét  tagja  átkerülhet  az  angolba,  és  
ott  is szinonímapárt  alkothat.  Ez mintegy tíz esetben  mutatható ki.  

( 1 )  117/4 yifvenym  or poyson  be  W 80/27 sy venym  ou poisoun  est  porte  
brought  in  
(2) 2/2 to make  it openly  knowen  W 2/25  il le fait  crier  et  pronuncier  
he will make  it to ben cryed  and  en le my lieu de la ville,  
pronounced  in the myddel place  si qe la chose soit sceue  et  
of a town, so that the thing that  espandue  a totes  partz.  
is prociamed  and  pronounced  
may euenly  strecche  to alle  parties.  

A (2)  példában  a franciából  átvett  szinonímapárt  az angol  változat  kibővített  for-
mában  megismétli.  A bővítésként  használt proclame  mai  alakjában proclaim  'kihir-
det,  kikiált' jelentésű  ige a crye  és pronounce  igéktől  eltérően  nem  a  franciából,  ha-
nem  közvetlenül  a  latinból  került  át  az  angol  nyelvbe,  ahol  az  Oxford  English  
Dictionaryben  található  első  előfordulása  éppen  az  általunk  vizsgált  1400  körüli  
évekből  származó  Mandeville-idézet.  Ugyanez  az  ige  a  francia nyelvben  1380-ban  
fordul elő először,  így  Mandeville-nél  még  nem.  Az etimológiai  szótárak  által  adott  
besorolásoktól  függetlenül  egy  korabeli  „naiv"  beszélő  számára  a  latin  eredetűnek  
nyilvánított  prociamed  ès  a francia <  latin  eredetűnek  mondott pronounced  teljesen  
azonos stílusértékűnek  tűnhetett.  

Terjedelmi  okok  miatt  minden  egyes  szinonímapárt  nem  tudok  részletesen  meg-
vizsgálni,  így  inkább  csak  azok  etimológiai  eredetére  koncentrálok.  Az  idézett  pél-
dák  is  csak  a  legszűkebb  kontextusra  szorítkoznak.  A  Mandeville  utazásaiban  123  
szinonimának  felfogható szerkezet  fordul  elő.  Sokszor  azonban  nem  lehet  egyértel-



miien  megállapítani,  hogy  azok -  még a  legtágabb értelemben  véve  is -  valóban  szi-
nonímák-e.  Tipikus  esetnek  az  tekinthető,  amikor  a  francia  szöveg  nem,  az  angol  
szöveg  viszont  használ  szinonimákat.  Ilyenkor  a  francia eredetű  szó  után  or  'vagy'  
jelentésű  kötőszóval,  a that  is vagy  that  is to seye  'azaz'  szerkezettel  vezeti  be az an-
gol eredetű  szinonimát:  

(3)  1/2 the Lond of Promyssioun  or of Beheste  W  UM  la terre de  promission  
(4)  9/34 albespyne,  that is white thorn  W 7/31 albe  espine  
(5)  49/26 of whiche  tribe (that  is to seye  W 34/46 de quel  tribu  

kynrede) 

Az  angol  változatra  jellemző  magyarázó,  szinte  szótári  definícióra  emlékeztető  
fogalmazásmód  néha  olyan  kifejezéseket  is  „megmagyaráz",  amelyek  között  csak  
morfológiai különbség van: 

(6)  58/26 prestes  Yndyenes, that  is to seye prestes  ofYnde  

A magyarázkodó fogalmazásmódot egzotikus népek,  illetve  ismeretlen jelenségek 
bemutatása  céljából  a  francia eredetiből  emelte  át.  Itt  a  szinonímia  az eredeti  válto-
zatban  szerepel  már, és a különben  latin  szónak  tekinthető  Amazónia  is franciásított 
alakban  került az angol  változatba:  

(7)  113/8 the lond of Amazoyne,  W 77/41 est  Amazoine,  
that is the lond ofFemynie  ceo est la terre de  Femynye,  

ceo est le roialme  ou y  ny ad qe  femmes  

A  magyarázkodó  fogalmazásmódnak  megfelelően  nemcsak  egyes  szavakat,  ha-
nem  a  műben  található  klasszikus  latin,  illetve  a  Vulgatából  átvett  idézeteket  is  le-
fordítja. Görög nyelvű szöveg  nem szerepel  a műben.  Mint tudjuk, a középkorban  az  
ókori  görög  szerzőket  latin  fordításban  olvasták.  Latinul  olvasható  például  a  követ-
kező, Arisztotelésztől  vett  idézet  is:  

(8)  1 /20  Virtus rerum  in medio  consistit,  that  is to seye,  The vertue  of thinges  is  
in the  myddes.  

A  bibliai  idézetek  közül  nem  csak  a  viszonylag  bonyolultabb  szerkezeteket  for-
dítja le, mint például 

(9)  62/28  Vidi aquam  egredientem  de  templo,  that  is  to  seyne,  I  saugh  water  
come  out of the  temple.  

hanem a legközismertebb fordulatokat is: 
(10)  67/14  Pax vobis,  that  is to seye,  Pees to  you.  



(11)  67/17  Dominus  meus et deus meus,  that  is to seye,  My Lord and my God.  

Aki  a XV.  század  elején  egy  ilyen jellegű  kéziratot  kézbevett,  annak  valamilyen  
szinten  latinul  is kellett tudnia, és főleg a Szentírást kellett  ismernie.  

Azt  látjuk  tehát,  hogy  a  fordító  idegen  elemek  esetében  didaktikus  módon,  na-
gyon  körültekintően  magyarázta  egyrészt  a  latin  idézeteket,  de  ugyanúgy  az  akkori  
angol  nyelvű  olvasó  számára  még  kevéssé  ismerős  francia  kifejezéseket  is.  Ez  az  
igyekezet  is táplálja a szinonímahasználatot.  Az általam vizsgált  Cotton-kéziratban  a  
latin  idézetek  módszeres  fordítása a  13. fejezetben abbamarad,  a  másik  teljes  válto-
zatban,  az  úgynevezett  Egerton-kézirat  (WARNER  1889)  viszont  -  amelynek  egyik  
forrása  éppen  a  Cotton-kézirat  -  végig  megmarad.  A  két,  nyomtatásban  elérhető  
francia szövegkiadás  közül  az egyikben  sem  fordították  a  latin  idézeteket,  és a fran-
cia nyelven  belüli  szinonímahasználat  is jóval  ritkább.  

Az angol  változatban  tehát  nem szigorúan  azonos jelentéstartalmú,  egymással  be-
helyettesíthető  szinonimákat  találunk,  hanem  tágabban  értelmezhető  szinonimákat,  
amelyek  használatát etimológiájuk nagymértékben befolyásolja. 

( 1 2 )  9 7 / 6  enchantour...  that deled  W  6 6 / 3 9  vn enchauntour  ou  sorciour  
with  wycchecraft  

A francia nyelvben  enchantour  és sorciour  szinonimák,  az  angol  fordításban  egy  
perifrasztikus kifejezés, a  that  deled  with  wycchecraft  alkot  szinonímaértékü  kifeje-
zést. 

Magyarázó-kifejtő jellegű  szinonima  vagy  kifejezés  14 található  a szövegben.  Az  
angol  és  a  francia  szöveget  párhuzamosan  vizsgálva  egyértelműen  megállapítható,  
hogy  az angol  szinonimák  használatának  alapvető  esete az,  amikor  a francia szöveg 
egy  konkrét  szavát  az angol  változat  szinonímapárral  adja vissza.  Az angol  szinoní-
mapár egyik  tagja megegyezik  a francia eredetiben  szereplő szóval.  Ebből  a típusból 
55 példa fordul elő (45%). 

( 1 3 )  107/4  oure feyth  and oure beleeve  W  7 3 / 3 7  tote nostre  foy  

A  (13)-ban  idézett  angol  szinonímapár  mindkét  tagja  fennmaradt.  A  kétskálájú  
tendenciának  megfelelően a francia eredetű faith  'hit'  speciálisabb,  absztraktabb.  

( 1 4 )  1 0 8 / 2 0 f o r the trust and  the affiance  W  7 4 / 3 5  pur  laffiance  

A franciában az  affiance  'bizalom'  ilyen  formában  nem  őrződött  meg,  az  angol-
ban  is régies  szónak  számít.  A mai  angol  nyelvben  a germán  eredetű  trust  az  általá-
nosan használt  szó.  

(15)  17/18 hire lemman  or paramour  W  13/28 qil voloit  estre ses  amis  



(16)  114/12 here paramoures  W 78/34 ly hommes  qi sont  lour  amys  
and  hire  loues  

A  (15)  és  a  (16)  alatti  példákban  a  francia ami  'barát'  szót  'szerető'  jelentésben  
találjuk.  A  XIV.  századi  angol  nyelvben  is  többször  van  dokumentálva  'barát',  ill.  
'szerető' jelentésben,  de  a  szónak  ez  a jelentése  kihalt.  'Szerető'  értelemben  a  ger-
mán  eredetű  lemman  volt  az  általánosan  használt  szó.  A  mai  nyelvben  leman  alak-
ban  már  archaikus.  A  szinonimaként  használt  paramour  szó  kétségtelenül  francia  
eredetű, eredetileg par  amour(s)  alakban  határozós  szerkezet  volt, és ebból fejlődött 
ki az angolban  főnévi használata  'szerető'  értelemben.  Azt  látjuk tehát,  hogy az  ere-
deti  francia  szövegtől  független  szinonímapárokat  használt  a  fordító  a  kétskálájú  
rendszernek  megfelelően.  A műben  összesen  22 olyan  angol  szinonímapár  mutatha-
tó  ki,  melynek  francia  eredetű  tagja  nem  egyezik  meg  az  eredeti  szöveg  megfelelő  
szavával. 

(17)  143/12 the accord  ne the alliance  W97/31  lacord  et lailliance  ne  vaudroit  
is noght  worth  rien  

(18)  178/20 as men don tentes and  W121 /31  auxi come  lem fait  tentes  et  
pauyllouns  pauilouns  

( 19)  228/15  that wouldpeynen  him  W  155/39 qi se peneroit  et  trauailleroit  
and  trauaylle  his body  le  corps  

A (17H19)  alatti  példák  azt  szemléltetik,  hogy  a  fordító  a  francia  változatban  
előforduló  szinonímapárokat  egy  az  egyben  átvette.  Ehhez  az  eljáráshoz  azonban  
mindössze  tizenegy  esetben,  azaz  a  szinonima-előfordulásoknak  alig  tíz  százaléká-
ban folyamodott, ezért  nem tekinthető  általánosnak.  

Lehetséges,  hogy  mind  a francia eredetiben,  mind  pedig az angol  változatban  szi-
nonímapárokat  találunk,  és  az  angol  változatban  szereplő  szinonímapár  egyik  tagja  
megegyezik  a francia szinonímapár  egyik tagjával: 

(20)  16/28 chaunged  and transformed  W  12/41 mesnee  et  changee  
(más kéziratban:  muee  et  changee)  

(21 )  49/16  was Adam formed  and made  W34/43 fid ist Adam  creez  et  fourmez  

Csak  nagyon  ritkán  különbözik  teljes mértékben  a  két  változat  szinonímahaszná-
lata: 

(22)  9/20 / haue seen and beholden  W 7/25  ieo lay veu et  regarde  
(23)  201 /7 f o r to hauepley  or desport  W  137/38 prendre  desduit  ou solace  a  

to beholde  hem  regarder  



A (22)-ben  két  germán  eredetű  szinonima  található,  a (23)-ban  a germán  eredetű  
pley  és  a  francia eredetű  desport  állandó  szókapcsolatnak  tekinthető,  hiszen  ötször  
fordulnak elő együtt a műben. 

Ennél  gyakoribb  az,  amikor  a francia szövegben  csak  egy  szó szerepel,  de  ennek  
az angol  változatban  két,  a  francia szótól  különböző  szinonimája fordul elő.  Külön-
legesnek  számit  a  (29)  alatt  idézett  példa,  amelyben  a  francia solace  'öröm'  jelen-
tésben  használt  szót  az angol  változat  négy  szinonimával  adja vissza.  Két francia és 
két germán eredetű szinonima alkot biztos  egyensúlyt.  

(24)  3/5 departeth  and desparpleth  W 2/41  qi  espandent  
(25)  23/11  thorgh tho londes and contrees  W  17/25 par  le pais 
(26)  29/27 grauelly  andfülle  of sond  W 22/28 terre  zablenouse  
(27)  104/7 in oure langage  and speche  W 71 /41  en nostre  parleure  
(28)  228/24 to that entente  and ende  that  W  155/41  a la fin qe 
(29)  228/20 outher solace  or desport  or lust  W  155/40 y puissent  prendre  

or lyking  solaces  

Néha csak  csekély  morfológia különbség  van  az eredeti  francia szó és  angol  szi-
nonimája között: 

(30)  4/6 redresse  it and amende  it  W 3/29 adresser  et  amender  

Előfordul, hogy az angol  szinonímapár  egyik  elemét  közvetlenül  a  latinból  vették  
át. A (31) alatti  angol  példában  a szinonimák  külön mondatokban  találhatók:  

(31 )  66/2 made his testement.  But his suster  W 45/30 testament  ...ne  
fuUefilled  not his wille.  laccomplist  mie  

A  mai  angolban  a  latin  eredetű  testament  írásmód  rögződött.  Mindkét  francia  
változat  testament  alakot  használ.  Az ófranciában  is előfordult  a  testement  variáns  a  
gyakoribb  testament  írásmód  mellett.  Az  Oxford  English  Dictionary  és  az  Oxford  
Dictionary  of  English  Etymology  szerint  testament  a  latin  nyelvből  került  az  angol-
ba,  a  Middle  English  Dictionary  alapján  viszont  latin, ófrancia és anglo-francia ere-
detű.  A vizsgált  szövegben  will  és  testement  külön,  de  egymást  közvetlenül  követő  
mondatokban  állnak.  A mai  angol  last  will  and  testament  jogi  formulában ez  a  kol-
lokáció őrződött  meg.  

Összegzés: 

1. A lehető  legtágabb értelemben  vett  szinonímapár  az angol  fordításban  mintegy  
123  esetben  mutatható  ki.  A  francia  eredetiben  ezek  közül  mindössze  csak  50  



alkalommal  (40,6%) állapíthatunk  meg szinonímahasználatot,  tehát az angol  fordítás  
az esetek 59,4%-ában  kibővítette az eredetit. 

2.  Ennek  a fordítottja, amikor  a francia szinonímahasználatnak  nincs  angol  meg-
felelője, mindössze egyetlen  esetben  bukkan fel, ami  elhanyagolható.  

3.  A  ritkább  szavakat  körülírással  vagy  szinonimákkal,  a  latin  idézeteket  pedig  
fordítással  következetesen  megmagyarázó  fordítói hozzáállás  a  13. fejezetben (a  mű  
első  harmada  után)  hirtelen  megszakad.  A  magyarázó  jellegű  szinonímahasználat  
ritkább  lesz, a latin  idézeteket pedig a továbbiakban  nem fordítja. 

4.  A  JESPERSEN  és  mások  által  kimutatott,  majd  ULLMANN  által  kategorizált  ket-
tős,  illetve hármas szinonímaskála  még nem alakult  ki abban  a formában, ahogy az a 
mai  nyelvben  létezik.  Ennek az az oka, hogy az angol  nyelv szókincse ebben az  idő-
szakban  elsősorban  a  francia nyelvből  átvett  szavakkal  bővül  folyamatosan,  a  latin  
szavak  beáramlása  még  nem  annyira  jelentős,  mint  a  XVI.  században.  A  francia  
nyelvben  is hasonló  a helyzet.  A szinonímarendszerek  egyik  pillérét  az angolban  és  
a franciában  is a „tudós" szavak  alkotják. Éppen  ezért az angol  fordításban csak  ger-
mán  és  francia eredetű  szinonimák  által  alkotott  „kettős  skáláról"  beszélhetünk.  Az  
angol  szövegben  a szinonimia alapja a germán  és francia eredetű  szavak  etimológiai-
lag motivált  használata.  A  francia  eredetiben  a „népi"  szavak  közötti  rokon  értelem  
képezi  a szinonímia  alapját. „Tudós"  szavak  a  mű  enciklopédikus jellegéből  adódó-
an  főleg  mint  terminus  technicusok  fordulnak  elő  mind  a  francia  eredetiben,  mind  
pedig  az  angol  fordításban.  Előfordulásuk  e  két  nyelvben  még  nem  olyan  gyakori,  
hogy egy önálló szinonímaszintet  képviselhetnének.  

5. Megállapítható bizonyos tendencia kollokációk  kialakulására (23), (28), (31). 
6. A felsorolásoktól  és egyéb speciális esetektől  eltekintve,  és csak a szigorúan  ér-

telmezett szinonímapárokat  számítva a következő eredményt  kapjuk:  
a. germán és francia elemek alkotnak  70 szinonímapárt  (57%);  
b. a szinonímapár mindkét tagja francia eredetű 24 esetben  (19,5%);  
c. germán eredetű  szavakból  épül  fel 7 szinonímapár  (5,7%).  

7.  Francia  eredetű  tagot.94  szinonímapár  tartalmaz.  Ezek  közül  22 (23,4%) olyan 
francia  eredetű  szó,  amely  etimológai  szempontból  nincs  kapcsolatban  az  eredeti  
francia szövegben  szereplő  szavakkal.  Ez  is azt  látszik  igazolni,  hogy  a  Mandeville  
utazásainak  Cotton-kéziratában  kimutatható  francia  elemek  az  eredeti  francia  szö-
vegtől  sok szempontból  -  esetünkben  a szinonímahasználat  tekintetében  is -  jelentős  
mértékben  különböznek.  
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A HATÁROZOTT NÉVELŐ HASZNÁLATA A MAI MAGYAR 
ÉS A FRANCIA  NYELVBEN  

SZALAI EDIT -  VÁGÁSI  MARGIT  

Dolgozatunkban  a  határozott  névelő  használatát  vizsgáljuk  a  magyar  és* a  francia  
nyelvben.  Olyan  nyelvészeti  problémára  kívánunk  rámutatni,  amely az  idegen  nyelv  
elsajátításában nehézséget  okozhat  a nyelvet  tanulóknak.  

Genetikailag  a  két  vizsgált  nyelv  különbözik  egymástól.  A  magyar  a  finnugor  
nyelvcsalád  tagja,  a francia az  indoeurópai  nyelvek  közé tartozik.  A  névelőrendszer  
kialakulása  révén  a két  nyelv  a  névelős  nyelvek  típusába  sorolható.  Történeti  szem-
pontból  a határozott  névelő  a  magyar  nyelv  külön  életében  alakult  ki,  belső fejlődés 
eredménye,  más  nyelvek  névelőzésének  hatásától  függetlenül,  az  ómagyar  korban  
jött  létre.  

A  neolatin  nyelvekben,  köztük  a  franciában  is,  a  névelő  kialakulása  új  nyelvtani  
kategória  lassú  meghonosodását  jelenti.  Az  indoeurópai  nyelveknek  általában  nem  
ősi  sajátsága  a  névelő:  míg  a  görög  névelős  nyelv,  a  klasszikus  latin  nem  ismeri  a  
névelő kategóriáját. A névelő kialakulása  a kései  népi  latinságban  indult  meg, azaz  a  
közös román  fejlődési periódusban.  A francia határozott  névelő  kialakulása  az ófran-
ciában  ment  végbe.  Minden  neolatin  nyelvben  egy  önállóan  nem  használható  szócs-
ka,  névelő  áll  a  főnév  előtt,  kivéve  a  román  nyelvet,  amelyben  a  főnév  után,  azzal  
egybeírva, enklitikus helyzetben jelenik  meg.  

A  különböző  nyelvcsaládba  tartozó  nyelvek  összevetése  hozzásegít  bennünket  a  
nyelvek  szerkezetének  alaposabb  megismeréséhez;  módot  ad  arra,  hogy  megvizsgál-
juk,  milyen  szerkesztési  szabályok  érvényesülnek  a  nyelvekben;  és  a  nyelvtanítás  
eredményességét  is elősegíti. 

A határozott  névelő mindkét  nyelvben  mutató  névmásból  fejlődött. A  magyarban  
a  határozott  névelő  a  veláris  hangalakú  távolra  mutató  névmásból  (az)  keletkezett,  
ill.  honosodott  meg  az  irodalmi  és  köznyelvben,  de  a  palatális  (ez)  mutató  névmás-
nak  is szerepe volt  kialakulásában.  

A francia határozott  névelő a  latin  ille,  illa,  illud mutató névmásra  vezethető  visz-
sza.  E szavak  önállóan  névmási,  főnévvel  együtt  névelői  funkciót töltöttek  be.  Név-
elővé válva fokozatosan halványult  el névmási  értékük.  

A  névelő  funkcionális-szemantikai  szempontból  a  determinánsok  osztályába  tar-
tozik,  a determináció  kifejezésének  legáltalánosabb  eszköze,  a  főnévi  csoport  beve-
zetője.  A determinánsok,  így  a névelők  is szemantikai  kontrasztokat  fejeznek ki:  ha-
tározottság  <-• határozatlanság,  egyediség  «-> általánosság.  Aktualizálják  a  főnevet,  
melyet  bevezetnek, jelölik  a főnév határozott,  illetve határozatlan jellegét.  A  magyar  



nyelvben  a  névelő  logikai  szerepű  viszonyszó:  nem  lehet  mondatrész,  nem  toldalé-
kolható és -  a sajátos kivételektől  eltekintve -  mindig hangsúlytalan.  A  franciában  a  
névelő  logikai  és grammatikai  szerepű,  hangsúlytalan  viszonyszó.  A határozott  név-
elő  alakjai megváltoznak  a két  leggyakrabban  használt  prepozícióval  történő  össze-
olvadás következtében: de + le = du, de + les = des; à + le = au, à + les = aux. 

A  főnevek  szótári  alakjai  önmagukban,  determináns  és  szövegkörnyezet  nélkül  
végtelen  számú, közelebbről  nem meghatározott,  bárhol  létező vagy  nem  létező dol-
got jelölnek, azaz virtuális jelentésűek.  Az „asztal" szó például  nem egy konkrét  tár-
gyatjelöl, hanem az összes olyan tárgyat,  amelyre ez a címke ráragasztható.  Amikor  
beszélünk,  bevezetjük  a főneveket a  beszédláncolatba,  ahol  a  mondattani  szabályok  
által  előírt,  meghatározott  rendben jelennek  meg.  Ezt  az  átmenetet  a  nyelvből  a  be-
szédbe aktualizálásnak  nevezzük.  A szövegkörnyezetbe  helyezett  főnév, amelyet  ál-
talában determináns előz meg, a létező valóság egy konkrét darabjává, részévé  válik.  
Kapcsolatba  kerül a valóság többi elemével, és a virtuális főnév valóságossá válik. A 
különböző  dolgoknak,  élőlényeknek,  fogalmaknak  a  konkrét  valóságban  való  elhe-
lyezését,  a  valóság többi  eleméhez  való  viszonyának  a jelölését  általában  a  determi-
nánsok teszik  lehetővé.  

A  névelő  alapvető  tartalmi  funkciója  a  köznevek  aktualizálása.  A  „határozott-
ság/határozatlanság"  ismertető jegyek  alapján  aktualizálja  a  virtuális  főnevet.  A  ki-
emelés  és  az azonosítás  az a két  legfontosabb funkció, amelyeket  a névelők  hordoz-
nak.  Mindkét funkció kapcsolatban  áll „új", korábban  még nem említett dolgoknak  a  
beszédbe való  bekapcsolásával.  

Amikor először említik  a tárgyat vagy dolgot  a közlési  folyamatban, a  beszélőnek  
két  lehetőséggel  kell  számolnia:  az említendő  tárgy  ismert  vagy  nem  a hallgató  szá-
mára.  Az első  esetben  -  A  könyv  az  asztalon  van /  Le  livre  est sur  la  table  -  a  hall-
gató figyelmét arra hívja fel, hogy  ismert  tárgyról  van  szó,  ami  nem  igényel  aktuali-
zálást.  Ilyenkor  határozott  névelőt  használunk,  amely  az  adott  esetben  azonosítási  
funkciót tölt  be. A beszélő az ismerős  egyedi  tárgyra  vagy tárgyakra -  A  könyvek  az  
asztalokon  vannak / Les  livres sont sur les tables -  irányítja rá a hallgató  figyelmét.  

A másik  esetben  a hallgató arra kap  figyelmeztetést,  hogy a köznév egy vagy több 
tárgyat  emel  ki  az  absztrakt  tömegből.  Nem  a  tárgyról  alkotott  általános  fogalmat  
kell  szem előtt tartani,  hanem az abból  kiemelt aktuális egy  vagy több tárgyat:  [Egy]  
könyv  van az asztalon /  0  Könyvek  vannak  az asztalon  -  Ily  a un  livre sur  la table  /  
il y  a des livres sur la  table.  

Ez a funkció a kiemelési  funkció, ami  a  határozatlan  névelő  segítségével  valósul  
meg:  un/des  a  franciában. A  magyarban  a  határozatlan  névelőnek  nincs  többes  szá-
mú alakja (egy/0)  és egyes számú alakja is sok esetben  elhagyható.  

A  határozott  névelő  tekintetében  is eltérés  van  a  magyar  és  a  francia  nyelvben:  a  
magyar  határozott  névelő  nem  fejezi  ki  a  grammatikai  szám  kategóriáját  (a,  az).  
Ugyanazt az alakot használja egyes és többes számban  is, mássalhangzóval  kezdődő  
szó  előtt  az  a  alakot  (a  könyv),  magánhangzóval  kezdődő  szó  előtt  az  az-1  (az  
ember).  A francia határozott  névelő kifejezi a grammatikai  nemet és számot  is: le,  la  



/  les  (ile  livre,  la  table,  les  hommes).  A  nem  kategória  csak  egyes  számban jut  ki-
fejezésre. A  magyar  és  a  francia határozott  és  határozatlan  névelők  formai  sajátos-
ságait az alábbi táblázat mutatja be: 

Határozott Határozatlan 
Egyes Többes Egyes Többes 

Francia 
hímnem 

le (Г) 
les 

un 
des 

nőnem la (Г) 
les 

une 
des 

Magyar a, az a, az egy 0 

A francia határozott  névelőnek  van ún. elíziós alakja (/*) is, egyes számban  mind-
két  nemben,  amit  a  magánhangzóval  vagy  néma  „h"  betűvel  kezdődő  szavak  előtt  
használnak  (-l'école,  l'hôtel).  

A határozott  névszóragozás  a  magyarban  összekapcsolódik  a határozott  (tárgyas)  
igeragozással.  Ha a mondat tárgya határozott  névelős köznév, akkor a határozott  ige-
ragozás választása a következő: 

A könyvet  olvasom.  / Je  lis le  livre.  
Nézem a filmet, i Je  regarde  le  film.  
A  határozatlan  tárgy  esetében  a  tárgyas  szószerkezet  igei  része  általános  ragozá-

sú: Könyvet  olvasok.  / Je  lis un livre.  Újságot veszek.  / J'achète  un  journal.  
A  francia  nem  különbözteti  meg  a  határozott  és  általános  igeragozást.  A  határo-

zott/határozatlan  tárgy-oppozíció  a  határozott  és  határozatlan  névelők  (determinán-
sok) szembeállítással jut kifejezésre:  le/un.  

Ha általánosságban  akarjuk  megfogalmazni  a  határozott  névelő  funkcióját a  ma-
gyar és a francia nyelvben, a következőket  mondhatjuk:  

A határozott  névelő alapjában  véve mindkét  nyelvben  a hozzátartozó főnév jelen-
téstartalmának  határozottságára  mutat  rá.  Azt jelzi,  hogy  az általa  determinált  főnév  
a  beszélgetés  során  már  felmerült,  vagy  egy  szövegben  már  korábban  megjelölt,  
vagy  szituáción  és  szövegen  kívüli  tényezőkből  ismert  élőlényt  vagy  dolgot  jelöl:  
Láttam a filmet {amit ajánlottál)  / J'ai  vu le film {que tu m 'avais  proposé).  

A határozott  névelő mindkét  nyelvben  kétféle módon  utalhat  a főnévvel jelölt  do-
log  vagy  személy  határozott jellegére,  egyedi  és  általános  értelemben.  Egyedi  érte-
lemben  úgy, hogy a hozzátartozó szóval felidézett fogalom körét  leszűkíti, az azonos 
fajtájú dolgok  közül  kiemel  egy  egyedet  mint  ismertet.  Ily  módon  korlátozza  a  szó  
szemantikai  kiterjedését és pontosítja jelentését.  Az első említésnél  még  határozatlan  
névelővel  nevezzük  meg az ismeretlen  egyedet,  ami új közléselemként jelenik  meg.  
Azután  a már  ismertté  vált  fogalmat határozott  névelő vezeti  be és különbözteti  meg  
az ismeretlentől:  Egy diák lépett  be a tanáriba.  A  diák beszélni  akart  tanárával.  /  Un  
étudiant  est entré  dans la salle des professeurs.  L9étudiant  voulait parler  à son  prof.  



A határozott  névelő  nem csak egyedekre,  hanem egész típusra  is utalhat.  Ilyenkor  
a  tulajdonság,  amelyet  jelöl,  az  összesség  minden  egyedében  vagy  részében  meg-
található.  A névelős  fönév  magát  a fajt tünteti  fel  mint  egyedet,  a tulajdonságot  pe-
dig  mint  ez  utóbbi  főtulajdonságát  (generikus  jelentés):  Az  ember  halandó  /  
L'homme  est mortel.  A magyarban  is, és a franciában  is széleskörű  a határozott  név-
elő használata az egyeditől  az általánosig. 

Névelőhasználat  tulajdonnevekkel  

A  tulajdonneveknek  deiktikus,  identifikáló  vagy  informáló jelentése  van,  ez  adja  
meg  a köznevektől  való  lényeges különbségüket.  A név  pontosan jelöl  a  résztvevők  
számára  valakit  vagy  valamit.  A  tulajdonnévben  kifejezett  tartalom  egy  dologról  
szerzett  tapasztalatok  összességével  azonos.  A  tulajdonnév  használata  többlettudást  
igényel,  jelentése  eleve  határozott.  Ennek  ellenére  a  tulajdonnevek  mellett  is  elő-
fordulnak határozott  névelők a magyar és a francia nyelvben  egyaránt.  

A  magyar  nyelvben  a  személynevek  mellett  szükségtelen  a  névelöhasználat,  mi-
vel jelentésük  eleve határozott.  Közvetlen  hangvételű  társalgásban  és a  népnyelvben  
gyakran  előfordul a személynév  névelőzése:  Elmentünk  a Katival  moziba.  Az  Évát  is  
meghívtam.  A  Feriék  voltak  itt.  Ez  a  szerkesztési  mód  sajátos  stílusértékkel  bír,  az  
igényes beszédben  kerülendő, ezt az alakot a nyelvművelés  régóta kifogásolja. 

A  franciában  a  magyarhoz  hasonló  jelenség  figyelhető  meg.  A  bizalmas  köz-
nyelvben  és  a  népnyelvben  hallani  névelős  személyneveket:  le  Louis,  le  Jean,  la  
Julie  stb.  

A bizalmas  közlés  mellett  a sajtónyelvben  is elterjedt néhány  ismert  ember  nevé-
nek  ilyen  említése:  a  Törőcsik,  a  Huszti,  a  Torgyán.  Ezt  a  magyar  nyelvben  sza-
bálytalan,  német hatásra kialakult  formát használói  azzal  védik,  hogy az illetők  mint-
egy  fogalommá váltak.  Ezt a bizalmas  közlésben  előforduló változatot  a  választékos  
stílus  nem használja.  A „Hetek" 2000. június 24-i  számában  az alábbi  interjúcím ol-
vasható:  jyA  Viktor,  a  Józsi  meg  a  LacF\  Fodor  Gábor  képviselő  nyilatkozik  az  el-
múlt  évtized  politikai,  emberi  tanulságairól,  elvekről  és  barátságokról,  illúziókról  és  
csalatkozásokról. 

Van  azonban  a  magyar  nyelvben  olyan  eset,  mikor  a  névelő  használata  elkerül-
hetetlen  személynév  előtt: az olyan  mondatokban,  amelyekben  az állítmány  szerepét  
tölti  be a határozó, a névelőt kitesszük:  Na, itt a  János!  

A francia szatirikus sajtónyelvben előfordul  ismert  emberek,  politikusok  nevének  
névelőzése:  ez  nem  pejoratív  jellegű,  inkább  gunyoros  távolságtartást  jelez:  „//  a  
bonne  mine,  le  Chirac...  Ce soir  le  Charles  Pasqua  est  venu  négocier...  le  Séguin  
est  à la dérive...  (Le canard enchaîné, 2001. január  10.)  

A francia köznyelvben,  főleg a mozirajongók körében  névelőhasználat  figyelhető  
meg nagy színésznők neve előtt: la Garbo,  la Deneuve  stb. A névelő  ilyen  esetekben  
a  tehetség  iránti  csodálat jele.  Ez  a  nyelvi  jelenség  olasz  hatás  lehet  a  franciában  
színésznők,  írónők és énekesnők  neve előtt. Érdekes megemlíteni,  hogy férfi sztárok 
neve előtt a névelöhasználat  nem jellemző. 



A  földrajzi  nevek  közül  a  városnevek  mindkét  nyelvben  névelő  nélkül  haszná-
latosak. 

Ismerem  Budapestet.  Je connais  Budapest  
Tavaly voltam  Rómában.  L'année  dernière je  suis allé à  Rome.  
A  franciában  vannak  névelős  városnevek  is,  ezek  általában  köznévi  eredetűek,  

mint pl. Le Havre,  La Rochelle  stb.  
Eltérő  a  névelőzés  a  kontinensek  megnevezésében:  a  magyar  nem  használ  név-

előt, a francia igen.  Erre különös figyelmet kell fordítani a nyelvoktatás  során.  
Európát  és Ázsiát  is végigutaztam  az utóbbi  évek  során.  
J'ai  parcouru  l'Europe  et l'Asie  aussi au cours  des dernières  années.  
-  Az  országnevek  a  magyarban  névelötlenek,  a  franciában  névelősek:  Magyar-

ország,  Franciaország  / la Hongrie,  la France  stb.  
De: a Magyar  Köztársaság  / la  République  hongroise.  
-  A folyónevek  mindkét  nyelvben  névelősek:  a  Duna /  le  Danube,  a  Szajna  /  la  

Seine,  a  Tisza/la  Tisza stb. 

A  magyar  és  a  francia  nyelv  hasonló  szerkesztésmódjára  utal  az  a  tény,  hogy  
mindkét  nyelvben  a determinánsok  közül több  is szerepelhet  egy  szerkezetben.  

egy másik könyv /  un autre  livre  
a hét toll /  les sept stylos;  ugyanaz  a lány /  la même  fille  
Ugyanakkor  eltérés  figyelhető meg az egyes  determinánstípusok  kombinációs  le-

hetőségeit,  disztribúcióját  illetően.  Amíg  a  magyarban  a  mutató  determináns  több-
nyire a határozott  névelővel  együtt szerepel  a nominális szintagmákban,  a franciában 
e két determináns kizárja egymást. 

Az a fiú, akiről  beszéltem,  megérkezett  /  Le garçon  dont j'avais  parlé  est  arrivé.  
Arról  a könyvről  beszéltünk,  amit te küldtél.  / Nous  avons parlé  du  (de  + le) livre 

que  tu avais  envoyé.  
Mind a két  könyvet  magammal  hoztam. / J'ai  apporté  (tous)  les deux  livres.  

A  birtoklás,  valamihez  vagy  valakihez  való  tartozás  kifejezése  teljesen  eltérő  a  
két  vizsgált  nyelvben.  A magyar  nyelv  birtokos  személyjeleket,  a  francia nyelv  bir-
tokos  determinánsokat  használ.  A franciában a  birtokos  determináns  és  a  határozott  
névelő  kizárja egymást  a  főneves szerkezetben.  A magyarban  birtokos  személyjeles  
szavakhoz  is járulhat  névelő.  A  birtokos  személyjel  elsődlegesen  a  valamihez  való  
tartozást fejezi ki, de ugyanakkor határozottá  is teszi a főnevet. 

Megkaptam  a leveledet.  / J'ai  reçu ta  lettre.  
Átnéztem  a füzeteiket.  / J'ai  revu  leurs  cahiers.  
Vendégeink  már tegnap  este megérkeztek.  /  Nos  hôtes sont  déjà arrivés  hier soir. 
Nagyon  csodálkoztam,  hogy  édesanyám  nem örült  neki.  /  J'ai  été  très  étonné  que  

ma  mère n 'en fût  pas  contente.  
A  mai  magyar  nyelvhasználatban  a  névelős  és  névelőtlen  forma egyaránt  előfor-

dul; a birtokos személyjeles névszó előtt a névelő használata tetszés szerinti,  illetve a 



beszéd- és a szövegkörnyezettől  függően hagyjuk el vagy használjuk. Az  élőbeszéd-
ben gyakrabban  fordul elő, a tudományos nyelvben  ritkábban.  

Ha  a birtokos  személyjeles  szó  a  mondat  igei  állítmánya  után  következik,  általá-
ban  kitesszük  a  névelőt.  A  kislány  felvette  a  táskáját  a földről.  Ha  megkapod  a  
levelemet,  rögtön  válaszolj!  

A franciául tanuló magyarok  számára  ugyanúgy,  mint  a magyarul  tanuló franciák 
számára  nehézséget  okoz,  az  a  nyelvi  tény,  hogy  a  magyarban  a  határozott  névelő  
együtt  szerepel  a mutató  determinánssal  a főneves szerkezetekben,  és a birtoklás  ki-
fejezésekor is gyakran  van  névelő a birtokjeles szó előtt.  A francia nyelvben  a birto-
kos determináns  és a mutató determináns  használata  kizárja a határozott  névelő egy-
idejű alkalmazását: 

Ki ez az ember? /  Qui est cet  homme?  
Találkoztam  a barátommal.  / J'ai  rencontré  mon  ami.  
Tulajdonképpen egyik  magyar  mondatban  sincs  logikai  megkülönböztető  szerepe  

a határozott  névelőnek.  Az első mondatban  a mutató névmás már elvégezte az egye-
dítő szerepet, a másodikban  pedig a birtokos személyrag  elegendő  lenne erre a funk-
cióra. 

Valószínű,  hogy  a  határozott  névelőnek  itt  valamiféle  másodlagos,  analógiásan,  
konvencionálisan  vagy egyéb módon kifejlődött szerepe van.  

Annak  ellenére,  hogy  a  magyar  és  a  francia  nyelv  is  a  névelős  nyelvek  típusába  
tartozik, jelentős  különbségek  figyelhetők  meg  a  két  nyelv  névelőhasználatában.  A  
franciában  a névelő  nem  csak  az említett  funkciók (aktualizálás,  azonosítás,  kieme-
lés) kifejezésének az eszköze,  hanem grammatikai  kategóriákat,  a nem- és  számkate-
góriákat  is jelöli:  le  livre  (könyv),  la  table  (asztal),  les  livres  (könyvek),  les  tables  
(asztalok).  A franciában a névelő (vagy  más determináns)  használata  gyakorlatilag  a  
köznév  minden  egyes említésekor  kötelező.  A névelő egy adott szófajhoz való tarto-
zás  formális  mutatója.  Ez  a  morféma  elegendő  ahhoz,  hogy  jelölje  egy  bármely  
grammatikai  osztályba  tartozó  szónak  a  főnevek  osztályába  való  átmenetét (szófaji  
átcsapás):  bleu (kék) -  le bleu (kék szín),  manger  (enni) -  le manger  (evés,  étel).  

Kontrasztív  nyelvészeti  megközelítéssel  megállapíthatjuk,  hogy  hasonlóságok  és  
eltérések  egyaránt  vannak  a  két  vizsgált  nyelv  névelőhasználatában.  Nyelvoktatási  
és  nyelvtanulási  szempontból  a  hasonlóságok  ugyanolyan  fontosak,  mint  a  különb-
ségek.  Az anyanyelv  és  az  idegen  nyelv  hasonló jelenségei  megkönnyítik  az  idegen  
nyelv  oktatását  és tanulását,  a két nyelv  közötti  különbségek  általában  a hibák forrá-
sát  jelentik  a  nyelvtanulási  folyamatban.  Jóllehet,  magyar  anyanyelvű  számára  a  
névelő mint  nyelvi  eszköz  ismert  kategória,  de alkalmazása  nyelvünkben  nem  olyan  
szisztematikus,  mint  a  franciában  vagy  a  németben.  Egy  franciául  tanuló  magyar  
leggyakoribb  hibája  a  névelőtévesztés  (a  magyarban  nincs  grammatikai  nem)  és  a  
névelő elhagyása.  Mindkét  hibajelenség az anyanyelv  interferenciájának a  következ-
ménye, amelyre különös figyelmet kell fordítani a nyelvoktatás  folyamatában.  
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UND MANCHMAL HÖRTE UND SAH MAN ...  
(Das abstrahierende man) 

PETRA  SZATMÁRI  

1.  Hauptsächlich  zwei  beschreibungsmethodische  Ansätze  stehen  einander  bei  der  
Beschreibung  vieler  grammatischer  und  lexikalischer  Erscheinungen  -  so  auch  bei  
der  des  Pronomens  man  -  gegenüber:  der  bedeutungsminimalistische1  (vgl.  CANI-
SIUS  1994;  ZiFONUN 2000)  bzw.  der  bedeutungsmaximal istische2  Ansatz  (vgl.  Dl-
MOWA  1981a, b;  HELBIG/BUSCHA"'  1994).  

Meiner  Meinung  nach  können  zwar  sehr  abstrakte  Grundbedeutungen  die  Be-
schreibung  erleichtern,  aber  auf  deren  Grundlage  sollten  unbedingt  anhand  empiri-
schen  Materials präzisierende  Beschreibungen  vorgenommenen  werden.  

Solche  abstrakten  Grundbedeutungen  werden  z.B.  durch  die  Feststellung  erfasst,  
dass  im  Ungarischen  die  generische  Lesart  von  man  durch  az  ember  (=  ,der  
Mensch')  und  die  partikuläre  Verwendung  durch  die  Personalendung  der  3.  Person  
Plural  des  Verbs  zum  Ausdruck  gebracht  wird.  Ein  Vergleich  von  Originaltexten  in  
deutscher  Sprache  mit  ihren  ungarischen  Übersetzungen  zeigt,  dass  die  Vielfalt  der  
ungarischen  Entsprechungen  weitaus größer  ist; vgl. 

1  Dabei  wird  davon  ausgegangen,  dass es ausreiche,  für das  Pronomen  man  zwei  Bedeutugen  
anzunehmen:  (a)  die  generische  Verwendung,  bei  der  man  bedeutungserhaltend  durch  jeder  
(der  hier  überhaupt  in  Frage  kommt% jedermann,  alle  substituiert  werden  kann,  und  (b)  die  
partikuläre Verwendung,  bei der man bedeutungserhaltend  durch jemand,  irgendjemand  
ersetzt werden  kann.  
2  DIMOWA  (1981a,  b) ermittelt  mithilfe der konfrontativen Ermittlungsmethode  neun  Sememe  
von  man,  die  vier semantischen  Untergruppen  zugeordnet  werden:  (1) Das generelle  man,  (2)  
das anonyme  man,  (3) das pronominale  man,  (4) das abstrahierende  man.  



(1) 

Der deutsche  /wúw-Satz  Die ungarische  Entsprechung  
Sie  finden  die  Lehrer  nicht  komisch,  sie  
machen  keine  Verse  und  denken  nur  
Dinge,  die  man  eben  denkt  und  die  man  
laut aussprechen  kann. (Mann  18)  

Ok  bezzeg  nem  nevetik  ki  a  tanáraikat,  
nem  faragnak  verseket,  és  nem  gondol-
nak  olyan  dolgokra,  amelyekre  ha  már  
gondol  az  ember,  nem  mondhatja  ki  
hangosan. 

Man würde vielleicht einmal  aufhören zu 
lachen! (Mann  50)  

Egyszer  majd csak  abbahagyjak  a neve-
tést! 

Aber  Tonio  war  Konsul  Krögers  Sohn,  
deásen  Getreidesäcke  mit  dem  breiten  
schwarzen  Firmendruck  man Tag für Tag 
durch  die  Straßen  kutschieren  sah;  ...  
(Mann  8)  

Tonio  pedig  Kröger  konzul  fia  volt,  aki-
nek  gabonás  zsákjait  a széles  fekete cég-
nyomással  nap  nap  után  lehetett  látni,  
amint az utcán fuvarozzák őket; 

Daraus  kann  man  auch  den  Schluß  zie-
hen,  daß die  Familie  nicht  mehr  geeignet  
ist,  die  Reproduktion  der Gesellschaft  zu  
sichern,...  (N 20) 

Ebből  az  a  következtetés  is  levonható,  
hogy  a család  alkalmatlanná  vált  a  társa-
dalmi  reprodukció  biztosítására,  ...  (N  
72) 

Aufgrund  dessen  kann  man  jetzt  die  
Frage  stellen,  was  für  einen  Ruf  Ungarn  
in der  Welt hat. (N  57)  

Mindezek  alapján  feltehetjük  a  kérdést:  
milyen  a hírünk  a világban? (N  105)  

...  und  manchmal  hörte  man  den  Eis-
bären  und  den  Tiger,  die  unter  dem  See-
gang litten,...  (Mann  146)  

...  néha  hallatszott,  amint  a  belsejében  
elbődült  a  víz  színe  alatt  gyötrődő  két  
vadállat,.... 

Besonders  aus  der  Sicht  eines  DaF-Lerners,  der  sich  der  fremden  Sprache  bis  zu  
einem  gewissen  Grad  der  Sprachbeherrschung ja  von  der  Muttersprache  her  nähert,  
sind  präzisierende  Detailbeschreibungen  notwendig.  Lernende  brauchen  Hinweise  
darüber,  welche  semantischen  Nuancen  mithilfe  welcher  sprachlichen  Mittel  reali-
siert  werden  können.  Unter  diesem  Aspekt  möchte  ich  hier  einige  Überlegungen  
zum  sog. abstrahierenden  man  vortragen.  

2.  Mit  dem  Terminus  „abstrahierendes  man"  bezieht  sich  DIMOWA  (1981a,  b)  auf  
den  Umstand,  dass  in  bestimmten  Konstruktionen  man  vom  „konkreten  Agens  ab-
strahiert"  (DIMOWA  1981b:  40).  Seine  Aktualisierung  sei  an  einen  bestimmten  
sprachlich  satzinternen  Kontext  -  an  die  Kombination  des  Subjektes  man  mit  be-
stimmten  Verben -  gebunden,  so an 

(a) Verben der Sinneswahrnehmung  {sehen, hören, spüren  ...)  
(b) Verben des Findens (finden,  begegnen,  treffen  ...)  
(c) Verben der Fortbewegung  bzw. des Zielerreichens  (gehen,  gelangen  ...)  
(d) Verben der Einschätzung  im Konjunktiv (halten,  meinen  ...).  
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Derartige  Konstruktionen  drücken  Feststellungen  objektiver Tatsachen  der  außer-
sprachlichen  Wirklichkeit  subjektiv,  d.h.  als  durch  den  Menschen  wahrgenommen,  
aus.  Nach  DIMOWA  (1981a,  b)  stellen  sie  eine  Opposition  zu  Sätzen  dar,  die  diese  
Sachverhalte  objektiv  wiedergeben:  Werden  nämlich  man  und  das  Verb  obiger  se-
mantischer  Verbgruppen  eliminiert,  entstehen  Sätze, die keine subjektivierende  Wir-
kung mehr  haben.  Sie enthalten  entweder  es gibt,  Verben  der  Existenz (z.B.  existie-
ren,  vorkommen,  auftreten  ...) oder  Verben,  die  wahrnehmbare  (z.B.  sichtbare,  hör-
bare)  Prozesse  bzw.  Handlungen  zum  Ausdruck  bringen  (z.B.  singen,  lachen  ...);  
vgl. 

(2) 

objektive  Darstellung  subjektive  Darstellung  
Auf der Straße gibt es viele  Menschen.  

Er  lacht.  
Diese Blumen gibt es nur  hier.  
Bis dahin  ist eine Stunde  Fahrt.  
Sie sieht wie ein junges  Mädchen  aus.  

Auf  der  Straße  sieht  man  viele  Men-
schen. 
Man hört  ihn  lachen.  
Diese  Blumen findet man  nur hier. 
Bis dahin  fährt man eine  Stunde.  
Man  hätte  sie  für  ein  junges  Mädchen  
gehalten. 

In  meinem  Kleinkorpus  finden  sich  überwiegend  Belege  für die  Verba  sentiendi  
(vgl.  (3),  aus  diesem  Grunde  möchte  ich  mich  im  Rahmen  dieses  Vortrages  auf  
derartige  Konstruktionen  beschränken:  

(3) 

Der deutsche  man-Satz  Die ungarische  Entsprechung  
...  und  manchmal  hörte  man  den  Eis-
bären  und  den  Tiger,  die  unter  dem  See-
gang litten,...  (Mann  146)  

... néha hallatszott,  amint  a belsejében  el-
bődült  a víz színe  alatt  gyötrődő  két  vad-
állat,  ....  

Uberall  in  den  Staaten  sah  man  mit  
Transparenten  herumfuchtelnde  Massen  
vorden  Kinos...  (N  13)  

Az  Államok  egész  területén  transzpa-
rensekkel  hadonászó  tömegeket  látni  a  
mozik előtt... (N 66) 

Aber  Tonio  war  Konsul  Krögers  Sohn,  
dessen  Getreidesäcke  mit  dem  breiten  
schwarzen  Firmendruck  man  Tag  für  
Tag  durch  die  Straßen  kutschieren  sah;  
(Mann  8)  

Tonio  pedig  Kröger  konzul  fia  volt,  
akinek  gabonás  zsákjait  a  széles  fekete  
cégnyomással  nap nap után  lehetett  látni,  
amint az utcán fuvarozzák őket; 

...  in  allen  Stellungen,  die  man  in  Wirk-
lichkeit  gar  nicht  zu  sehen  bekommt,  ...  
(Mann  22-24)  

...  mindenféle  helyzetben,  úgy,  ahogyan  
a valóságban  nem lehet  látni,...  



Alle  Hofmänner  sind  fürchterlich  betre-
ten,  und  es  geht  in  einem  durch  und  
durch,  denn  es  ist  ein  schrecklich  starrer  
und  strenger  König.  Aber  man  begreift  
es so gut,....  (Mann 24)  

Valamennyi  udvaronc  szörnyen  megdöb-
ben,  és  az  emberen  végigfut  a  hideg,  
mert  a  király  rettentően  rideg  és  szigorú  
volt.  De úgy meg lehet érteni,... 

...  Bau  ...,  ohne  daß  man  ihm  etwas  
Großartiges  hätte  absprechen  können.  
(Dürrenmatt  58)  

...,  miközben  nem  lehetett  elvitatni  tőle  
bizonyos nagyszerűséget  sem.  

2.1.  Sätze  mit  Verba  sentiendi  heben  das  sichtbar  Wahrzunehmende  hervor.  In  die-
sen  Sätzen  wird  der  Wahrnehmende  -  syntaktisch  durch  das  Subjekt  man  aus-
gedrückt -  perspektiviert.  Wie  DIMOWA  betont, enthalten  solche  Sätze außerdem  das  
modale  Moment  der  Möglichkeit,  auch  explizit  durch  das  Modalverb  (MV)  können  
realisierbar.  Da  sich  bei  Eliminierung  des  Modalverbs  aber  die  Gesamtbedeutung  
der  Konstruktion  nicht  verändert,  sei  dies  nur als  Pleonasmus  (vgl.  DIMOWA  1981a:  
64)  zu  werten  und  dem  MV  komme  lediglich  strukturelle  Bedeutung  zu:  Es  diene  
zur Bildung des  Satzrahmens.  

In  meinem  Kleinkorpus  lassen  sich  nur  die  Verba  sentiendi  sehen  und  hören  
belegen: 

(4)  (a)  Überall  in  den  Staaten  sah  man  mit  Transparenten  herumfuchtelnde  
Massen  vor den Kinos  ... (N  13)  

(b)  Az  Államok  egész  területén  transzparensekkel  hadonászó  tömegeket  látni  a  
mozik előtt...  (N 66)  

(5)  (a)  Aber  Tonio  war  Konsul  Krögers  Sohn,  dessen  Getreidesäcke  mit  dem  
breiten  schwarzen  Firmendruck  man  Tag für  Tag  durch  die  Straßen  kutschieren  
sah;  ...  (Mann  8)  

(b)  Tonio  pedig  Kröger  konzul  fia  volt,  akinek  gabonás  zsákjait  a  széles  fekete  
cégnyomással  nap nap után  lehetett  látni, amint az utcán fuvarozzák őket;... 

(6)  (a)  ...  in  allen  Stellungen,  die  man  in  Wirklichkeit  gar  nicht  zu  sehen  be-
kommt,  ... (Mann  22-24)  

(b)...  mindenféle helyzetben,  úgy, ahogyan  a valóságban  nem  lehet  látni,...  
(7) (a)...  über das Dach tanzten,  welches  man von innen sah,  ...  (Dürrenmatt 40) 
(b).. .  s a falakon és a belülről  látható tető fölött vad árnyalakok  ugrándoztak,...  
(8) (a) Man  kann  deutlich  den  Felsen  sehen,  Granit  wie es scheint.  (Dürrenmatt  

242) 
(b) Világosan  látható a szikla, gránitból  van úgy tűnik. 
(9)  (a)  Im  grellen  Licht  des  Speisewagens  sah  man  Menschen,  die  einander  

zutranken,  ...  (Dürrenmatt  248)  
(b) Az étkezőkocsi éles fényében egymással  koccintó emberek tűntek fel,... 



(10) (a)...  im Rechteck  der  offenen  Türe, durch  die man  die  hellerleuchteten,  hin  
und her schwankenden  Scheiben  der Zugmaschine  sah.  (Dürrenmatt  248).  

(b)  ...  a  nyitott  ajtó  négyszögében,  melyen  át  a  mozdony  fényesen  kivilágított,  
ide-oda ugráló ablakaira  lehetett  látni.  

(11) (a)...  und manchmal  hörte  man  den  Eisbären  und  den  Tiger, die  unter  dem  
Seegang  litten,  ... (Mann  146)  

(b)...  néha  hallatszott,  amint  a  belsejében  elbődült  a  víz  színe  alatt  gyötrődő  két  
vadállat,... 

Man  lässt  sich demzufolge verschiedenartig  mit  Verba sentiendi  kombinieren:  (a)  
man  +  Verba  sentiendi  ohne  explizit  ausgedrückten  Modalfaktor,  vgl.  (4),(10)  und  
(II);  (b)  man  +  Verba  sentiendi  mit  explizit  ausgedrücktem  Modalfaktor,  vgl.  (8);  
(c)  man +  Verba sentiendi  als Acl-Verb,  vgl. (5); (d) man  +  Verba sentiendi  in  spe-
zifischen Konstruktionen,  vgl. (6). 

Obige  Beispiele  belegen,  dass  in  den  ungarischen  Entsprechungen  auch  dort,  wo  
der Modalfaktor  im Deutschen  nicht explizit  ausgedrückt  ist,  in der  Regel  eine  Form  
gewählt  wird,  die  den  Modalfaktor  zum  Ausdruck  zu  bringen  vermag,  z.B.  das  
unpersönliche  Verb  lehet,  Suffigierung mit -ható.  Wenn  man  also  vom  Ungarischen  
ausgeht,  scheint es eher notwendig  zu sein, die  Möglichkeit  der Wahrnehmung  durch  
zusätzliche  sprachliche  Mittel  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Im  Deutschen  dagegen  
wurde  nur  bei jeweils  einem  Beleg  der  Modalfaktor  explizit  über  das  MV  können  
ausgedrückt3  bzw. man  mit einer solchen  Konstruktion  kombiniert,  die die  Modalität  
der  Möglichkeit  impliziert  (vgl.  bekommen  + zu  + Infinitiv  I4  in (6a)).  Ich nehme  an,  
dass es sich  dabei  um eine Spezifizierung der  Modalität  handelt.  Sätze,  in denen  ex-
plizit über  lexikalische oder zusätzliche grammatische  Mittel die Modalität  der  Mög-
lichkeit  einer  Wahrnehmung betont wird, engen  den  Personenkreis,  der dieser  Wahr-
nehmung  fähig  ist,  gewissermaßen  ein  -  auf  Personen  nämlich,  die  eine  gewisse  
Feinfühligkeit/Bereitschaft entwickelt  haben, spezifische Dinge, die einem  nicht  von  
vornherein  zugänglich  sind,  wahrzunehmen.  M.a.W.  die  Personen  müssen  offen für 
derartige  Wahrnehmungen  sein.  Durch  die  Setzung  des  Modalverbs  z.B.  in  (8a)  
fordert der Textproduzent  eine solche offene Haltung ein.  Dabei schwingt  immer der 
Aspekt mit: „Wenn man  es  wahrnehmen  will, dann  ist es  möglich".  Die subjektivie-
rende  Wirkung  der  Sätze  wird  so  eigentlich  intensiviert.  Da  durch  man  der  Wahr-
nehmende/der  Erfahrende jedoch  anonymisiert  wird,  ist  Jeder  Mensch"  mit  einer  
solchen  „Offenheit" ausgestattet.  In (6a) geht  es  um  Personen,  die  sich  in einer  „be-
vorzugten"  Situation  befinden:  Ihnen  wird  sozusagen  aufgrund  der  Umstände  die  

3  Bei  DIMOWA  (1981a, b) finden sich  leider keine Angaben  darüber,  in wie vielen  ihrer  Belege  
explicit das Modalverb können  aufschien.  
4  HELBIG/BUSCHA  ( , Л 1 9 9 4 :  1 2 6 - 1 2 7 )  ordnen  bekommen  + zu  +  Infinitiv einer  den  Hilfsverben  
nahe  stehenden  Zwischengruppe  zu.  Charakteristisch  ist  für diese  Verbgruppe,  dass  sie  eine  
den  Modalverben  ähnliche  Bedeutung  haben,  vgl.  Ich  bekam  ihn  nicht  zu  sehen.  (=  Es  war  
nicht möglich,  ihn  zu  sehen.)  



Möglichkeit  zuteil,  bestimmte  Erscheinungen  der  außersprachlichen  Welt  wahrzu-
nehmen. 

Im Gegensatz zum  Ungarischen  wird  also  in deutschen  Sätzen  der  Wahrnehmung  
ohne  spezifizierten  Wahrnehmenden  (=  man)  die  Modalität  der  Möglichkeit  kaum  
explizit  zum  Ausdruck  gebracht.  Will  der  Textproduzent  spezifische  Personengrup-
pen,  die  bestimmten  Wahrnehmungen  zugänglich  sind,  bzw.  Umstände,  die  be-
stimmte  Wahrnehmungen  zulassen,  hervorheben,  geschieht  dies  über  eine  zusätz-
liche Kennzeichnung der  Modalität.  

2 . 2 .  DIMOWA  ( 1 9 8 1 B :  6 4 )  stellt  pauschal  fest, dass  Sätze mit  man  +  Verba  sentiendi  
Synonyme der Konstruktion  ,sein  + zu  + Infinitiv'  seien. Eine Transformation  obiger  
Sätze  zeigt,  dass  /иял-Sätze  +  Verba  sentiendi  nicht  unbedingt  als  Synonyme  der  
Konstruktion  betrachtet  werden  sollten;  vgl.  

(4)  (C)  Überall  in  den  Staaten  waren  mit  Transparenten  herumfuchtelnde  
Massen  vor  den  Kinos  zu sehen  ...  

(5)  (e)  *Aber  Tonio  war  Konsul  Krögers  Sohn,  dessen  Gelreidesäcke  mit  dem  
breiten  schwarzen  Firmendruck  Tag für  Tag  durch  die  Straßen  kutschieren  zu  
sehen  waren;...  

(6)  (c)...  in allen  Stellungen,  die  in  Wirklichkeit  gar  nicht  zu sehen  sind,  ...  
(7)  (c) . . .  über  das  Dach  tanzten.  welches  von  innen  zu sehen  war,  ...  
(8)  (c) Der  Felsen  ist  deutlich  zu sehen,  Granit  wie es  scheint.  
(9)  (c)  Im grellen  Licht  des  Speisewagens  waren  Menschen  zu  sehen,  die  ein-

ander  zutranken,  ...  
(10)  (c)...  im Rechteck  der  offenen  Türe,  durch  die  die  hellerleuchteten,  hin  und  

her schwankenden  Scheiben  der  Zugmaschine  zu sehen  waren.  
(11)  (c)  ...  und  manchmal  waren  der  Eisbär  und  der  Tiger,  die  unter  dem  See-

gang  litten,  zu hören  ...  

Eine  Umformung  ist entweder  (a)  nicht  möglich  (nämlich  dann,  wenn  das  Wahr-
nehmungsverb  als Acl-Verb  fungiert, vgl.  (5c))  oder  führt (b)  zu  einer  Veränderung  
der  Perspektivierung5  (die  Sätze  in  (4a)-(l la))  perspektivieren  neben  dem  Vorgang  
auch  die  wahrnehmende  Person  sowie  gegebenenfalls  bestimmte  außersprachliche  
Begleitumstände  der  Wahrnehmung;  die  Sätze  unter (c) dagegen  perspektivieren  auf  
das,  was  wahrgenommen  werden  kann).  Die  Umformung  bringt  mehr  oder  minder  
die Opposition  subjektive vs. objektive Darstellung eines  Sachverhaltes -  wenn  auch  
mit veränderter  Perspektivierung -  wieder  zum  Vorschein.  

5  In  Anlehnung  an  DÜRSCHEID  (1997)  verstehe  ich  unter  Perspektivierung,  dass  durch  die  
Wahl  des sprachlichen  Mittels der Textproduzent  bestimmte  am Sachverhalt  beteiligte  Rollen  
zentriert oder ausblendet.  



3.  In (1 la) verändert  sich die Lesart von  hören.  Die vom  Verb regierte  Leerstelle für 
den  Erstaktanten  erfährt  eine  Anonymisierung,  zugleich  wird jedoch  die  Wahrneh-
mung perspektiviert. Zwar bleibt das Merkmal  [+hum] für den  Erstaktanten  erhalten,  
das  Verb  verliert jedoch  seine  „aktivische"  Komponente:  Es  nähert  sich  den  media-
len  Verben.  Dieser  Umstand  finden  in  der  ungarischen  Entsprechung  eindeutig  
seinen  Ausdruck  darin, dass ein  mediales Verb (vgl.  hallatszott  -  hallatszik)  verwen-
det  wird.  E.  ABAFFY (1978)  verweist  in  ihrer  Klassifizierung  auf  eine  Gruppe  me-
dialer  Verben  (u.a.  mit  den  Flexiven  -и/,  -ül,  -ik),  die  einen  Zustand  beschreibt,  der  
die  Folge  der  Wirkung  eines  kausativen  Subjektes  ist  (z.B.  A  zene  hallik.).  Die  me-
dialen  Verben  ordnen  ihrem  Subjekt  eine  Eigenschaft  zu,  ohne  dass  sie  im  Satz  ex-
plizit genannt  wird (vgl. A zene  hallik  (hallható),  ezért  Péter  hallja.).  

Diese Eigenschaftslesart scheint  auch  man  zu  bewirken.  

4.  Wenn  auch  im  Rahmen  dieses  Kurzvortrages  eine  genauere  Analyse  nicht  mög-
lich  ist,  hoffe  ich  doch,  auf  einige  für  die  Interpretation  von  /иал-Sätzen  wichtige  
Aspekte aufmerksam gemacht  zu  haben.  
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LÉTEZIK-E JÖVÖ IDŐ A LATIN ÉS A MAGYAR 
IGERAGOZÁS  RENDSZERÉBEN?  

Nyelvtörténeti  áttekintés és gyakorlati  kérdések  
a  középiskolai  nyelv(tan)oktatásban  

SZENTGYÖRGYI  RUDOLF  KRISTÓF  

Titus  Livius nagyszabású  történelmi  munkájában1 említ egy  azóta elhíresült jóslatot, 
melyet  Tarquinius  Superbus,  az  utolsó  római  király  kért  Delphoitól,  miután  trónját  
illetően  balsejtelmek gyötörték.  Az uralkodó Apolló jósdájához- másban  nem  bízva  
-  saját  fiait  küldte,  akiket  „Brutus"  melléknevet2  viselő  unokatestvérük  kísért  el.  A 
kapott jóslat  így  hangzik:  Jmperium  summum  Romae  habebit,  qui  vestrum  primus,  
о  iuvenes,  osculum  matri  tulerit."3  Azaz:  „Róma fölött  a  legfőbb  hatalom  azé  lesz,  
aki közületek,  ifjak, elsőnek  csókolja  meg az  anyját"*  

Amikor  a  latin  szöveg  olvasása  során  eljutunk  eddig  a mondatig,  a diákokkal  vé-
gigvesszük  a  vonatkozói  mellékmondat  fordításának  valamennyi  lehetőségét:  „...  
aki  (majd)  elsőként  csókolta5  meg  anyját  „...  aki  elsőként  csókolja6  meg  anyját  
„...  aki  elsőként  fogja  megcsókolni7  anyját."  A  tanulók  rendszerint  igen  elcsodál-
koznak  azon,  hogy  miféle  latin  igeidő  az,  amelyet  magyarra  tetszés  szerint  múlttal,  
jelennel,  vagy  akár jövő  idővel  is  visszaadhatunk.  Az  pedig  igencsak  megütközést  
kelt,  hogy  miközben  futurumnak  hívjuk,  az  esetek  többségében  nem  jövő  idővel  
fordítjuk. 

Ezzel az igeidővel  azonban  nem csupán  latinosok  küszködnek a magyarra fordítás 
során.  Gyakran  anyanyelvi  használóként  is elbizonytalanodunk  a mellékmondati  jö-
vő idő esetén.  Egy órán elkobzott  levélkén  a következő  olvasható8:  

2. kéz:  fogok  jönni  
1. kéz:  "Mielőtt órára jövök,  készíteni fogok  egy puskát. " 

A  társa  írását  Javító"  diák  egyfajta  grammatikai  következetesség  nevében  (hi-
szen  világos,  hogy  mindkét  cselekvés  a jövőben  történik)  ügyetlenebb  változatot ja-

1  Ab  urbe  condita  (Magyarul:  Livius,  A  római  nép  története  a  város  alapításától,  I-IV.  
Európa,  Budapest,  1982  
2 Jelentése: együgyű,  bárgyú.  
3  l.m.  Liber  1. 56. (A magyar  kiadásban:  1. kötet, 90.) 
4  Ford.:  Kiss  Ferencné 
5 A nyelvtankönyvek  ezzel az alakkal  feleltetik meg a latin fut.  perf-  ot.  
6  A műfordítás ezt választja, valóban,  itt a jelen  idö a leginkább magyaros fordítás. 
7  Ebben  a fordításban tükröződik,  hogy futurum  alakkal  van  dolgunk.  
8  Fehér Bence, Nevelők  és neveletlenek.  Kirké, Budapest, 2000, 41. 



vasol az eredeti,  szerencsésebb  megoldás helyett.  A körülményesség,  az  erőltetettség  
érzése  mellett  még  a  segédige  ismétlésének  stílustalansága  is  terheli  a  Javított"  
mondatot.  Bár  bevezető  példáink futurum  exactumoX  kínálnak,  második  mondatunk  
már előrevetíti  a futurum  imperfectum  magyar használatának  nehézségeit  is, hiszen  a  
magyar nyelv  nem  különbözteti  meg a befejezett és a folyamatos jövő  időt.  

1. Az előadás címe eldöntendő kérdésként  áll  előttünk:  Létezik-e  a jövő  idő...  Az  el-
döntendő  kérdésre  igen  vagy  nem  választ  várunk.  Azonnal  leszögezhetjük:  mindkét  
válasz helyes. Nyelvtankönyvek  vagy rendszerező grammatikák  nyelvtani  táblázatait  
elővéve  könnyen  megbizonyosodhatunk  arról,  hogy  létezik  a jövő  idő,  mint  az  ige  
paradigmájának  része:  

/.  táblázat  
A latin  futurumok  

Imperfectum, Imperfectum, Perfectum Olatin  PerfectunT  
I-II. conjugatio III-IV. conjugation 

i-b-) (-a-/-e-) (-Г-) (-S-/-SS-) 
vidé-b-ö can-a-m ßc-er-ö faxö  (fac-s-ö)  
vidë-b-is can-ë-s ßc-er-is faxis  (fac-s-is)  
vidë-b-it can-e-t ßc-er-it faxit  (fac-s-it)  

etc. etc. etc. etc. 

9  Eredetileg  imperfectum  alakok,  imperfectum  tőből: dixo, amass о. capso,  liber ass о, inv itass is 
etc. 



2.  táblázat  
A magyar jövő  idők10  

Jelöletlen" 
(a jelen  idővel  
azonos alak) 

-amodZ-emed 
képzővel 

Segédigés 
szerkezet12  kezd/fog  

+ inf. 

-andó/-endő 
+  létige13  

„(halalnec  halaláál)  
hoI3" HB. 
„(qui  fumha nym) 
hyul" ÓMS. 

„(ki  nopun)  em-
dul"14  HB.  
„el  viuend";  „hal-
landia"  MvS.  
„ölelendlek" 
CzechK. 44. 
„követendi 
(gyász)"  Petőfi:  A  
tintásüveg 

„gyc3ewlkewdny 
ke3denek"15  JókK.  
125. 
„c3udalny fogya"16  

JókK. 43. 

„hallandoc 
vattok"17  MünchK.  
29vb. 
„(a kelhet kit én) 
yándo vagoc"18  

MünchK. 46vb.  
„(Jefus) megh 
halandó vala"19  

JordK. 668. 
Jelen, valamint a 
biztosra vett jövő 

Esetleges, 
feltételhez kötött20 

Inchoativ jelentés, 
majd pusztán jövő 
időt fejez ki 

Alt. a coniug.  peri-
phrastica fordítá-
sára 

Másfelöl  teljesen  világos,  hogy  nyelvtörténeti  szemmel  nézve  eredetileg  sem  a  
magyar,  sem a latin  nyelvben  nem  létezik  külön jövő  idö:  

10  A táblázatba  nem  vettem  fel  a  létigét: jövő  ideje  a  lesz  'válik  valamivé'  ige jelen 
idejéből  kölcsönződött,  az  eredeti  walyon  (FestK.  401)  /  wallyon  (PéldK.  79)  /  vál-

jon  (CornK. 53r.)  H  vajon] helyett.  Vö. TESz.  lesz szócikk  (II.  k. 759);  BENKÖ Lo-
ránd (főszerk.): A magyar  nyelv  történeti  nyelvtana  /., Akad.  Kiadó, Budapest,  1991,  
155. 
11 "Nyelvünknek  ősi tulajdonsága, hogy a jövő  idő jelölésére  a jelen  idővel  azonos,  
jelöletlen  alakot használja." (A magyar  nyelv  történeti  alaktana,  I.  111)  
12 Az  inchoativ  -nd  képzőhöz  hasonló  funkcióban: a  kezd  és  a fog  igékkel.  Kezdet-
ben  tárgyas  szintagma,  az  alaptag  eredeti jelentésével,  majd  ez  a jelentés  fokozato-
san  elhalványul.  
13 Csak  fordításokban, a beszélt nyelvben  nem terjedt el. 
14 Már érvényesül  a  HORGER-törvény (kétnyíltszótagos  tendencia).  
15 A  latin gloriabuntur  visszaadására.  
16 Itt már tiszta jövő  idő jelentésben. 
17 Az audituri  estis  fordítására. 
18 "Quern ego bibo"  : jelen  időre!  
19 M oritur us erat. 
20 Gyakorlati lag futurum  exactum  szerepben.  



3.  táblázat:  
A latin futurumok eredete 

Imperfectum, 
I-II.  declinatio 

(-b-) 

Imperfectum, 
III-IV. declinatio 

(-a-/-e-) 

Perfectum 

(-Г-) 

Olatin 
Perfectum21 

(-S-/-SS-) 
Imperfectum jele, 
későbbi, csak  a  
latin-faliscusi ág-
ban és az  írben.  

Coniunctivus  (ere-
detileg  desiderati-
vus), az akarás,  kí-
vánság es. megen-
gedés kifejezésére. 

Perfectum jelévé 
vált, eredetileg az 
ólatin  -s-  képző 
rotacizálódott. 

Aoristos  (inchoativ  
jelentésű) képzője 
vagy -se-/-so-  desi-
derativum, es. co-
niunctivus  aoristi.22  

Lásd: praet.  
impf.23: 

vidë-ba-m 
vidè-ba-s 

etc. 

Lásd: coniunct.  
praes.  impf.  

can-a-m  etc.  
narr-e-m24  etc.  

Lásd: praet. perf.: 
ßc-er-am 
ßc-er-as 

etc. 

-andó/-endő  +  
létige25 

4.  táblázat:  

A magyar jövő  idők eredete  

Jelöletlen 
(a jelen  idővel  
azonos  alak)  

-amod/-emëd 
képzővel 

Segédigés 
szerkezet: 

kezd/fog  + inf. 

-andóZ-endő + 
létige25 

Eredetileg jelen  (ill.  
közös jelen-jövő) 
idejű alak. 

Eredetileg  momen-
tán és  inchoativ  
képző. 

Eredetileg tárgyas  
szintagma,  konkrét,  
majd  inchoativ  
jelentéssel.26 

A körülírt  ige-
ragozás kifejezé-
sére,  latin  tükör-
fordítás. 

21  Eredetileg  imperfectum  alakok:  dixo,  amasso,  caps о,  liberasso,  invitassis  etc.,  
perfectumként  Plautusnál: capsimus (R. 304) 'ceperimus'/w/.  perf  
22  SZIDAROVSZKY,  A  görög  és  a  latin  nyelv  hang-  és  alaktana.  MTA  Budapest,  
1932,354-5. 
23 Csak a kötőhangzó tér el. Vö.  i.m. 350-351. A faliscusiban: pipafo  'bibam',  carefo  
'carebo1. 
24  Eredetileg  az E/l.  alak  is  -e-  kötőhangzós  coniunctivus  lehetett:  accipiem,  sinem,  
experier,faciem  gyakori  Plautusnál, faciem  még Cicerónál  is (Legg.  III. 20.49). 
25 Csak fordításokban, a beszélt nyelvben  nem terjedt el. 
26 Sylvester  Grammaticájában  (1539) még nem veszi fel paradigmaként,  bár példa-
anyagában  és Biblia-fordításában gyakran  használja mint jövő  időt kifejező segéd-
igés szerkezetet. 



A  képzőjelentés  átminősít lésével  létrejött jövő  idő  már  nincs  meg  a  mai  magyar  
nyelvben,  a  körülírt  igeragozás  fordítására  kialakított  szerkezetes jövő  pedig  a  be-
szélt  nyelvben  soha  nem  is  kapott  polgárjogot.  Az  önálló  igeidőként  megmaradt  
egyetlen jövő  idő  is -  úgy  tűnik  -  lassan  kikopik  a  mai  magyar  nyelvhasználatból,  
hiszen  -  főképp a  fiatalabb nemzedék  körében  -  már  alig  hallunk  efféle  megnyilat-
kozásokat:  „Holnap vidékre  fogok  utazni."  Helyette:  „Holnap  vidékre  utazom";  „A  
hétvégén  kifogom  takarítani  a  lakást"  Inkább:  „A hétvégén  kitakarítom  a  lakást"  
(Az  igekötő  különválása  a  közbeékelődő  segédige  miatt  nehézkes,  körülményes  
szerkezetet  eredményez.);  „Délután  nem  leszek  itthon,  el fogok  menni  bevásárolni"  
Ehelyett:  „Délután  nem  leszek  (egyre  inkább:  nem  vagyok)  itthon,  elmegyek  bevásá-
rolni"  (A újabb főnévi  igenév,  mint célhatározói  bővítmény esetlenné és rossz hang-
zásúvá teszi az  igei  szerkezetet.)  

2.  A jövő  idő megléte  vagy  hiánya  kérdésének  igazi  mélysége  nem  a jövő  idő feno-
menológiai  vizsgálatában  rejlik,  hanem  a jelenében.  Mert  valójában jelen  idő  nincs.  
A jelen  filozófiai  értelemben  egyetlen,  kiterjedés  nélküli  pont  az  időkoordinátán,  
vagy -  BERGSONt idézve -  kvázipillanatkép:  „Kvázipillanatképeket készítünk  a  múló  
valóságról  (...),  így  működik  általában  az  érzékelés,  a  megértés  és  a  nyelv"11  Az  
igét28  -  akár  cselekvést,  történést,  létezést  vagy  állapotot  fejez ki  -  jelentését  tekint-
ve (időbeli)  kiterjedés jellemzi.  Ezért  egy  kiterjedés nélküli  pontba  kiterjedéssel  ren-
delkező  tartalmat  gyömöszölni:  filozófiai  nonszensz.  Könnyen  belátható,  hogy  a  
grammatikai jelen  idő elméletileg  nem  létezik,  illetve  nincs  rá szükség.  Ha azt  mon-
dom: „ M o s o g a t o k -  ez  a  megnyilatkozás  elsősorban  a jövőre  irányul,  azaz  a  ki-
mondás  pillanatától  (jelen?) nézve  időben  előre  mutat.  Másfelől  utalhat  a múltra,  hi-
szen  a  folyamatos  cselekvés  feltehetően  nem  most  kezdődött  (ellenkező  esetben  -
aoristosi-inchoatív  jelentésű  körülírással  -  így  hangzott  volna:  „Elkezdtem/Kezdek  
mosogatni"29).  Ebben  a múltból  induló, jelenen  átívelő, jövőbe  tartó  időfolyamatban  
természetesen  ott  van  a kiterjedés nélküli jelen  pillanat,  de  a cselekvés  egésze  szem-
pontjából  nincs  kitüntetett  szerepe.  Arról  nem  is beszélve,  hogy  a beszélő  és  a  hall-
gató számára  nem  is ugyanaz a pillanat  a Jelen". 

A jelen  pillanat  kiemelésének  feleslegessége  még  inkább  kirajzolódik,  ha  kilé-
pünk  a  kijelentő  módból.  A  hagyományos  leíró  nyelvészeti  meghatározás  szerint:  
„Jövő  idejű  alaksor  csak  a  kijelentő  módban  van.  Jelentése  szerint  vagy  valóban  a  
beszélés  után  végbemenő (jövő) folyamatra utal,  vagy olyanra,  amely  csak  a  beszélő  

27  BERGSON,  Henri,  Évolution  créatrice.  Paris,  Éd.  Alcan.,  753.  (Magyarul  DlENES  
Valéria fordításában:  Teremtő fejlődés.  Budapest, Akadémiai  Kiadó,  1930,278.  
28  Állítmányi  értelemben  is.  A  latinban  csak  ragozott  ige  lehet  állítmány,  így  a  ma-
gyar  összetett  állítmánynak  csak  az  igei  részét  tekintjük  tényleges  állítmánynak,  a  
névszói  állítmány  esetén  pedig  egy  ki  nem  tett  létigei  (tehát  szintén  igei)  állítmányt  
tartunk  szem  előtt.  
29 Bár ez esetekben  sem feltétlenül a jelen  időpontban  veszi kezdetét  a cselekvés. 



(beszédbeli  szereplő)  álláspontjához  képest  ilyen."30  Nos,  a  megnézném,  elmonda-
nám,  illetve az  add föl,  gyere  el  feltételes és  felszólító alakok  sokkal  inkább  a  „be-
szélés  után  végbemenő  folyamatra"  utalnak,  mintsem  az  ún. jelenre.  Tehát  inkább  
tekinthetők  jővő  idejű  alakoknak,  mint  jelen  idejűeknek.  Természetesen,  részben  
igazuk  van  azoknak  is,  akik  a  beszélő óhajának, vágyának jelen  idejét  látják a fenti 
alakokban  kifejeződni.  Emiatt  talán  jelen-jövő  időről  beszélhetnénk  a  feltételes  és  
felszólító módban.  Másfelől ebből  az időviszonybeli  összemosódásból  érthető,  miért  
nem mutatkozott  maradandó,  komoly  igény31  egyik  nyelvben  sem arra, hogy a jelen-
nek  tartott  igeidő  mellé  feltételes és  felszólító módban  (illetve  coniunctivus,  optati-
vus, hortativus,  imperativus módokban) jövő  idő is kifejlődjön. 

Az  idézett definíció még valamire figyelmeztet. Az efféle kijelentő mondatokban:  
„Délután kimegyek  a kertbe."  -  a kimegyek  állítmány  szintén  inkább jövő  idejű, mint 
jelen,  hiszen  ugyancsak  a  „beszélés  után  végbemenő  folyamatra  utal".  Úgy  tűnik,  
hogy  a kijelentő módban  is van  létjogosultsága jelen-jövő  időről  beszélni,  figyelmen 
kívül  nem hagyva,  hogy az ómagyar nyelvben  és a mai magyar nyelvben  is általában 
ez  az  igeidő  fejezte és  fejezi  ki  mindkét  idöviszonyt,  másfelől,  hogy  a  fog  (és  át-
menetileg  a  kezd)  segédigékkel  körülírt  ,Jövö  idő"  esetenként  sokkal  inkább  jelen  
idejű32, aoristosi-inchoatív jelentésű. 

3.  Úgy  tűnik,  hogy  a  vizsgált  nyelvek  mélyén  nem  egy  időbeli  hármas  felosztás fi-
gyelhető  meg,  sokkal  inkább  egy  kettős  tagolás,  melyet  -  igeidőnek  érzékelve  -
múltnak  és  (kissé  kényszeredetten) jelen-jövőnek  minősítettünk.  Valójában  ez  nem  
az  igeidő,  hanem  az  igeállapot  (actio),  mely  az  igeidő  köntösében jelenik  meg  előt-
tünk. 

A  történelmi  holt  nyelvek  egy  részéből  -  így  például  a  biblikus  héberből,  az  
arámból  stb.  -  hiányoznak  az  igeidők.  Az  ige paradigmája  két  részre  tagolódik:  kü-
lön ragozási  sora a folyamatos és a befejezett igeállapotnak  van.  Erre a tényre  vezet-
hető vissza,  hogy  a  legelterjedtebb  latin  Biblia-fordítás, a  Szent Jeromos-féle  Vulga-
ta  a folyamatos  igeállapotot  mechanikusan,  gyakran  a szöveg  értelmét  is feláldozva 
futurum  imperfectummeX  adja  vissza,  pedig  a jelen  idő  általában  alkalmasabb  lett  

3 0  T O M P A  József  (szerk.):  A  mai  magyar  nyelv  rendszere  /.  (Leíró  nyelvtan).  Akad.  
Kiadó,  Budapest,  1961. 445-446. 
31  A  latin  II.  imperativus  (imperativus  futurus)  elsősorban  törvények,  életszabályok  
stb. jellemző  állítmánya,  ezért  a futurus  elnevezés  nem  egészen  pontos,  sokkal  in-
kább  gnomicus  jelentésű.  A  magyar  nyelv  pedig  a  feltételes  mód jövő  idejét  alakí-
totta  ki:  -nd  +  a  felt.  mód  jele:  haualamely  3egen  baratt  yutandana  (JókK.  86.).  
Később  az  összetett  alakból  kiindulva: fogna  +  főnévi  igenév: fogna  Jobna/c  thett-
сЗепу  (MNy.  16:18.; fogna  tőle  Isten  fia  születni  (Rimay);  с от is fogna  lenni  (Cso-
konay);  nem fogna  kiveszni  (Vörösmarty); fogna  is piroslani  (Garay);  szeretni  fogna  
még  (Tompa);  s mi terjedt fogna  lenni  (Arany);  fogna  csodálkozni  rajta  (Petőfi) stb. 
Egyik  utolsó  irodalmi előfordulása: hogy ezután  ne fogna  lenni  (Babits).  
32  Pl. az efféle kijelentésekben:  (most már)  figyelni  fogok.  



volna.  Jeromos  valószínűleg  nem  volt  tisztában  azzal  a  nyelvi  ténnyel,  hogy  az  ó-
héberben  hiányoznak  az  igeidők.  így -  mivel  a  latinban  a  Kr. u.  III-IV. századra  az  
állapot  elsődlegességével  szemben  az  igeidő-központú  nyelvszemlélet  érvényesült33  

-  a folyamatos paradigmát  egyszerűen futurumndk  tekintette,  s -  szent szövegről  lé-
vén szó -  akkor sem változtatott  ezen a meggyőződésén,  ha a szöveg értelme csorbát 
szenvedett.34 

A korai  latin  nyelvben  is elsődleges volt az állapot (actio). Olyannyira, hogy  a fo-
lyamatos  és  befejezett  állapotú  igéket jelentésükben  egymástól  független  lexémák-
nak érezték.  Ennek emlékét az alapszókincs  őrzi:  

Utóbb  világossá  vált,  hogy  nem  eltérő jelentésű  igékről  van  szó,  csak  állapotuk-
ban  különböznek.  Ezért  a  később  kialakult  igei  lexémák  folyamatos  és  befejezett  
alakjai35  már  egymásból  levezethetők:  laudo-laudavi,  video-vidi;  timeo-timui,  
cano-cecini;  tero-trivi  stb.  Az  igeidők  (állapoton  belüli)  kialakulása  későbbi  fejle-
mény,  ezért van nagyobb különbség az actiók  képzése,  mint az egyes  igeidők alakjai 
között.  (Láttuk,  hogy  az egyes  állapotokon  belül  gyakran  ugyanannak  a  képzőnek  a  
változata jelzi  a  múlt  vagy  a jövő  időt.)  Ebből  pedig  az következik,  hogy  az  igeidőt  
eredetileg  nem  a beszélő jelenéhez  viszonyították,  hanem  az  igei  cselekvések,  törté-
nések  egymáshoz  való viszonyát jelölték  vele.  

A magyar  nyelvben  az  igeragozás  során  nem jelenik  meg  ilyen  eklatáns  módon  a  
két  igeállapot, de az  igeidők meghatározta  rendszer mélyén,  mint egyfajta egyetemes 
örökség,  megsejthető nyelvi  univerzálé, jelen  van,  és elbizonytalanítja  a  paradigma-
rendszert.  Mindez a jövő  idő kérdésessé  válásában  mutatkozik  meg  leginkább  (noha  
a jelen  idő léte az  igazán  kérdéses,  és a jelennek  nevezett  paradigmarészletek  inkább  
jövőnek  tekintendők),  s  ezzel  a ténnyel  a  nyelv(tan)tanítás  során  némiképp  szembe  
kell  néznünk.  

33  Erre  vezethető  vissza  a  part.  impf.  pass,  utóidejűvé  alakulása  (inst.  pass.).  Vö.  
TÖTTÖSSY  Csaba: A latin gerundivum.  -  In: Ant. Tan. XVI. (1969),  205-208.  
34  "in  Domino  sperans  non  infirmabo"  (Ps.  25,  1.);  "Benedicam  Dominum  in  omni  
tempore  (Ps.  33,  2.);  "Confitebimur  tibi,  Domine,  confitebimur,  et  invocabimus  no-
men  tuum"  (Ps.  74,  2.)  -  pedig  világos,  hogy  ez  utóbbi jelen  idejű,  hiszen  perfor-
matív  értékű!  
35  Az  instans  állapot  későbbi  fejlemény,  gyakorlatilag  az  imperfectum  variációja,  
amikor erőteljesebbé válik  a viszonyított  időszemlélet.  

Folyamatos: 
sum,  esse  
fero, ferre 
tollo,  tollere  

Befejezett: 
fui 
tuli  (latum)  
sustuli  (a suffero  igétől  kölcsönvéve)  



4.  Milyen  praktikus  következtetések  vonhatók  le  a  nyelv(tan)tanításra  vonatkozóan  
az  actióközpontú  paradigmaszemléletből?  A  teljesség  igénye  nélkül  következzék  
néhány gyakorlati  szempont:  

a)  A  latin  nyelv tanítása során -  leginkább a futurum  perfectum  értelmezésében  -
megkönnyíti  munkánkat  a  folyamatos-befejezett  igeállapot  világos  értelmezése.  Ér-
demes  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy  ezekben  az  esetekben  a tanulók  ne  igeidőket  
fordítsanak,  hanem  érzékeltessék  (ahogyan  magyarul  a  legfrappánsabbnak  érzik)  a  
megelőző  cselekvés  befejezettségét,  (esetleg  állapotszerű  hatását)  az  újabb  (jelen  
esetben fut.  impf-ban  álló) cselekvés  megkezdése  előtt.  így  könnyedén  és  rutinosan  
fogják eltalálni  a magyar fordításban  legalkalmasabb  igeidőt.  

b)  Ha ószövetségi  szentírási  szöveget  adunk a tanulók elé, feltétlenül tisztázni  kell  
az óhéber  nyelv  grammatikai  sajátosságait,  hogy  a tanulók  ne önmagában  értelmez-
zék  a  latin  szöveget,  hiszen  ezen  ismeretek  nélkül  a fordítás számukra  felesleges ne-
hézségeket  fog jelenteni.36 

c) Az állapot  elsődlegessége  megengedi,  hogy  kevésbé  mechanikusan  fordítsunk.  
A futurumban  álló  igéket  az  actiókkal  tisztában  lévő  tanulók  gyakran  adják  vissza  
jelen  időben, főképpen, ha a  latin  mondat gnomicus  jellegű.  A híres ovidiusi  senten-
tia  fordítása  is  szebbnek,  örökérvényűbbnek  tűnik,  ha  nem jövő  időben  ültetjük  át  
magyarra: 

„Donee er is fel ix, multos  numerabis  amicos,  
tempóra  sifuerint  nubila solus  er is."37 

„Л/zg szerencsés  vagy, sok  barátot  számlálsz,  
De ha borús  idő köszönt  rád,  egyedül  maradsz"  

d)  A magyarról  latinra  történő  fordításnál  számolni  kell  azzal,  hogy  a  magyar je-
len  idő gyakran  egyértelműen jövőt jelent.  Ha ez a magyar  nyelvtan  órákon  nem  vá-
lik világossá,  komoly  nehézséget jelenthet  az idegen  nyelv  tanóráin.  

e)  A  nyelvtanórán  a jelen  jövőként  történő  használatának  tudatossá  tétele  igen  
fontos.  Az  általános  iskolai  tanulók jó  része  úgy  tudja,  hogy  a jövő  idő  kizárólag  a  
fog  + főnévi  igenév kapcsolatával  képezhető.  Ugyanakkor -  természetes gesztussal  -
használják  a jelent jövőként.  Akkor jönnek  zavarba -  megtörtént  eset - ,  ha tanítójuk 
azt  kéri  tőlük:  írjanak  fogalmazást jövő  időben  (pl.  arról,  hogy  milyen  lesz  a  világ  
50-100  év  múlva).  A  grammatikai  precizitásra  törekvő  gyermek  lelki  szemei  előtt  
megjelenik  a jövő  idő  táblázata,  és  elkezd  izzadva  küszködni  a  megoldhatatlan  fel-
adattal:  a fog  segédige  ismételgetése  okozta  stílustalansággal.  (A tanító,  sajnos, még 
ekkor  sem magyarázta  el, hogy a jövő  időt másképpen  is ki  lehet magyarul fejezni.) 

36  Ehhez  hasonló  а  "э"  prepozíció  értelmezése:  Jeromos  következetesen  />?-nel adja 
vissza, akkor  is, ha az eredeti szövegben  сит-ox jelent. 
37 Ovidius,  Tristia,  1. 9. 5-6. 



0  Nehézséget jelenthet továbbá  az előidejű jövő  idő használata  mellékmondatok-
ban  (lásd  a bevezető  példát).  Ezt  is szokni,  tanulni  kell,  és sokat  segít  az  ige  állapo-
tának  tisztánlátása.  

5. Záró kérdésként jogosan  fogalmazódik meg, hogy kihalásra van-e  ítélve a magyar 
nyelv paradigmarendszeréből  a jövő  idő. A kérdés  igen  komplex.  

Mindenekelőtt  nem  azt  kérdezzük,  hogy  a fog  +  főnévi  igeneves  szerkezet  feles-
legessé  válása  következtében38  ki  fog-e veszni  általában  a  magyar  nyelvből.  Ezen  a  
téren  megmaradásának  esélye, ha a szerkezetes jövő  idő egyfajta megoszlás  eredmé-
nyeképpen  egy  sajátos jelentésárnyalatot  vesz  fel  a jelen  idővel  kifejezett jövőhöz 
képest.  Ennek  a folyamata megfigyelhető a magyar  nyelvben.  Míg az ómagyarban  a  
jelen  idővel  kifejezett jövő a biztosan  megvalósuló  cselekvést jelentette,  addig a mai 
nyelvhasználatban  ez a forma lett a bizonytalanabb.  A kezd  és még inkább a fog  igék  
alkotta  tárgyas  szintagmákból  később  kialakult  szerkezetes jövő  idő kezdeti  inchoa-
tiv,  a  folytatást  tekintve  igencsak  bizonytalan  megvalósulást jelző jelentése  szintén  
módosult,  s  ma  ezt  a formát érezzük  a biztosabb  kimenetelű jövő  időnek.  A  holnap  
meglátogatlak  esetlegességéhez  képest  biztatóbb  a  holnap  meg foglak  látogatni  bi-
zonyossága.  A bizonytalanságot  kifejező módosítószók  is gyakrabban  állnak  a jelen 
idejű  alak  mellett:  Talán felugrók  hozzá.  Sokkal  ritkábbak  a  szerkezetes jövő  mel-
lett:  Talán fel fogok  ugrani  hozzá.  Nem  véletlen,  hogy éppen  ezzel  a szerkezettel  fe-
jezhető  ki a legerősebb imperatívusz:  Márpedig  ezt meg fogod  tenni.  De  itt említhető 
a  legnyomatékosabb  fenyegető kérdés:  Fogsz  még  hazudni?3<J  Az efféle kifejezések 
is  megerősítik  életben  maradásának  esélyeit:  Lenin  élt,  Lenin  él,  Lenin  élni  fog.  
Avagy  kissé  „korszerűbb"  példán:  Eddig  is  szerettem,  most  is  szeretem,  ezután  is  
szeretni fogom.40  Ezen  megnyilatkozásokból  kihagyni  vagy  pótolni  a szerkezetes jö-
vőt aligha  lehet stílustörés  nélkül.  

Az  igazi  kérdés  az,  hogy  szükség  van-e  a  magyar  ige paradigmájában  a jövő  idő  
rubrikájára.  A feltételes és  a felszólító módban  ez ma már  nem  kérdés.  A vitás  pont  
egyedül  a kijelentő mód. A mai nyelvtanok  ebben  a kérdésben  megoszlanak.  

A  magyar  nyelv  könyvéu  a  hagyományos  igeragozási  táblázatot  kínálja,  azaz  a  
jövő  idő helyén kizárólag a fog  + főnévi igeneves szerkezetet  tünteti fel. 

Egyfajta átmenetet  képez  A  mai  magyar  nyelv  c.  tankönyv42,  mely  ugyanígy jár  
el,  de  az  igeragozási  rendszert  egy  megjegyzéssel  kommentálja43:  „Jelen  alakú  ige-
alak  különösen  a  mozzanatos  jelentésű  igék  esetében  vonatkozik  a jövőre..."  Né-
hány  sorral  lejjebb azonban  a jövő  időnél  már  csak  az  írni fogsz  alakot  említi. Majd 

38  Ezt a kérdést  megnyugtatóan  válaszolja  meg  LŐRINCZE  Lajos  Megfogom  magya-
rázni...  c. cikkében (Magyar  Hírlap,  1973. dec. 22. Hétvégi melléklet,  III.)  
39  i.h.  
40  i.h.  
41  A. JÁSZÓ  Anna (főszerk.), Trezor, Budapest,  1991,255.  
42  RÁCZ Endre (szerk.), Tankönyvkiadó,  Budapest,  [8. kiadás]  1991,  174-180.  
43  i.m.  174.  



ismét tovább: „a felszólító módnak  pedig csak jelen  ideje van...  a jelen  azonban  leg-
többszörjövő értelmű, mert a felszólítás csak beálló cselekvésre  vonatkozhat."  

Radikálisan  újat  az  Új magyar  nyelvtan"  hozott,  amely  már  nem  számol  a jövő 
idővel  a magyar  igeragozási  paradigmában:  „Az  igét  a magyarban  az alábbi  kategó-
riák  szerint  ragozzuk: jelen  idő,  múlt  idő,  kijelentő  mód,  feltételes  mód,  felszólító  
mód. A jövő  idő a magyarban  nem morfológiai kategória:  a fog  (...)  a segédigék  egy  
sajátos  kategóriájába  tartozik45  (vele  egy  osztályba  tartozik  például  az  akar  és  a  
szokott).  A fog  szintaktikai  viselkedését  is  egyértelműen  igazolja,  hogy  a fog  +V  
nem  morfológiai  szó:  el fog  utazni,  elutazni  ő sohasem fog,  nem fog  elutazni.  A  fog  
helyébe az akar  vagy a szokott  is állhatna!46 

A nyelv élő valóság, a nyelvi változásokat és ezek következményeként  a gramma-
tikai  rendszerezés  szükségszerű  normaváltozásait  -  főként  hosszú  távú  előrejelzés-
ként -  megjósolni  nem egyszerű  feladat. Mindenesetre  úgy tűnik, amíg sajátos funk-
ciót, sajátos jelentést  hordoz a szerkezetes jövő  idő, szükség  lesz rá.  Másfelől az  ige-
ragozási  rendszerből  a feltételes és a  felszólító mód  mintájára a kijelentő módban  is  
távozni  látszik.  Arra  azonban  mindenképpen  szükség van, hogy -  ha nem  is szüntet-
jük  meg  ezt  a  kategóriát  -  a paradigmában  a jövő  idő  rubrikájában  a jövőt  kifejező  
jelen  időt  is  feltüntessük,  és  a  nyelvtan  és  az  idegen  nyelvek  tanítása  során  tudato-
sítsuk. 

4 4  É .  Kiss  Katalin -  KIEFER  Ferenc -  SLPTÁR  Péter, Osiris, Budapest,  1999  
45  A  kérdéshez  Id.  a  Magyar  Nyelvőr  1999  (123.)  1.  számának  hasábjain  kialakult  
vitát  (UZONYI  KISS  Judit -  TUBA  Márta:  Hány segédigénk  van?,  ill.  LENGYEL  Klára:  
A  segédigék  kérdéséhez.  Válasz  Uzonyi  Kiss  Judit  és  Tuba  Márta  cikkére),  ill.  a  
vonatkozó  szakirodalmat.  
4 6  É .  Kiss -  KIEFER  -  SIPTÁR, 2 1 0 .  A  volna  segédszót azonban -  kellő indoklással  és  
példák  felsorakoztatásával -  morfológiai szónak tekinti.  



KVANTITATÍV KONTRASZT -  KVALITATÍV  KONTRASZT  

B. SZÉKELY GÁBOR 

A  kontrasztív  nyelvészet  hagyományosan  két  nyelv  valamilyen  részrendszerének  
összevetésével  foglalkozik  a  nyelvek  közötti  különbségének  megállapítására  (BA-
LÁZS  1972 ,  NICKEL  1973 ,  RINGBOM  1 9 9 4 ) .  Az előadásban  azt  vizsgáljuk, hogy  mi-
lyen  módszereket  lehetne követni  abban  az esetben,  ha kettőnél  több nyelvet  vetünk  
egybe.  A nyelvek  számának  emelkedésével  kapcsolatosan  bevezethetjük  a  kvantita-
tív  kontraszt  fogalmát, amely  azt jelenti,  hogy egy adott  nyelvi paraméter  szempont-
jából  milyen  számarányos  megoszlást  mutatnak  a  nyelvek  attól  függően,  hogy  
megvan-e  bennük  a  vizsgált  jelenség  vagy  nincs.  Egy  hosszabb  dolgozatban  10  
észak-szibériai  nyelv  egyeztetéssel  kapcsolatos  jelenségeit  vizsgáltam  meg  a  ma-
gyarral  összevetve.  Ezek a nyelvek  a nyelvrokonság  szempontjából 4 csoportra  oszt-
hatók.  A  magyar  a  vogullal  és  az  osztjákkal  az  ugor  nyelvek,  míg  a  nyenyec,  az  
enyec, a nganaszan, a szölkup és a kamassz a szamojéd  nyelvek  csoportjába tartozik, 
és  együtt  más  finnugor  nyelvekkel  az  uráli  nyelvcsalád  nyelveit  alkotják  (JARCEVA  
1993) ,  amint  ezt  a  klasszikus  finnugor  összehasonlító  nyelvészet  bebizonyította.  A  
ket  és a jukagír  rokontalan  nyelvszigetek,  paleoszibériai  nyelveknek  is nevezik  őket  
(VOLODIN  1997) ,  az  evenki  vagy  régi  nevén  tunguz  altáji  nyelv  (BENZING  1995) .  
Összeköti  őket  az a tulajdonság, hogy  -  a magyar  kivételével  -  egy  földrajzi  terüle-
ten  élnek,  valamint  az,  hogy  tipológiai  szempontból  agglutináló  nyelvek.  A  közös  
vonások  ellenére  mégis  több  egyeztetési  (LEHMANN  1 9 9 3 )  paraméterben  különböz-
nek  egymástól  ezek  a  nyelvek.  Az  uráli  nyelvektől  elvárhatnánk,  hogy  azonosak  
egymással  és különböznek  a többi  három  szibériai  nyelvtől, de váratlan  azonosságok  
is  előkerültek  a  kontraszív  elemzés  során.  Kontrasztnak  értelmeztem  a  nem  rokon  
nyelvek  közötti  azonosságot  is azon  az alapon,  hogy a nyelvrokonság  ellentett fogal-
máról  van  szó,  és  az  azonosság  oka  átvétel,  egymás  mellett  élés  vagy  univerzális  
sajátosság is lehet.  

1.  Kvantitatív  kontraszt.  A  vizsgált  11  nyelvet  2  csoportba  lehet  osztani  abból  a  
szempontból,  hogy  egy  adott  paraméter  (például  Nembeli  egyeztetés  az  alannyal)  
hány  nyelvben  van  meg.  A  két  szélső  számarány  (0|11:  kontraszthiány  és  felező  
kontraszt:  5 | 6 ~ 6 | 5 )  között átmeneti  kontrasztokat  lehet megkülönböztetni.  Magányos  
kontrasztban  áll  1  nyelv a többi  10-zel, ha csak abban az  1 nyelvben  van  meg a para-
méterben  megadott jelenség,  az összes  többiből  hiányzik  (1|10).  Ezzel  a  módszerrel  
még  a következő  arányszámok  állíthatók  fel: 2|9:  ötödölő  kontraszt,  3|8:  negyedelő  
kontraszt,  4|7:  harmadoló  kontraszt.  Kontrasztív  szempontból  a  magányos  kontraszt  
és  az  ötödölő  kontraszt  ad  éles  elkülönülést  a  többi  nyelvtől.  A  vizsgált  anyagban  



magányos  kontraszt  volt  a  ket  főnév nembeli  egyeztetése  az alannyal  (Lábra),  de  a  
magyar  implicativus  is ilyen volt.  

van  nembeli  1 к  10  nincs 
egyeztetés nembeli 

egyeztetés 
ket m 

vog 
osztj 

nyeny 
eny 

ngan 
szölk 
kam 
ev 

juk 
1. ábra 

Ötödölő  kontrasztot  mutatott  például  a  magyar  és az evenki  azzal  a  paraméterrel,  
hogy  a mutató névmást egyeztetik  esetben  a főnévvel (2.  ábra).  

van  esetbeli  2  к 9 nincs 
egyeztetés esetbeli 

egyeztetés 
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2.  ábra  

A további  kvantitatív  kontrasztok  már  gyengülő  kontrasztot,  egyenletes  eloszlást  
mutattak  és számuk  is kevesebb volt, mint az előző kettőé.  Ha nem  lépnénk tovább a 
kvantitatív  kontraszt javasolt  módszerénél,  akkor most  meg  kellene állni, de a  kvali-
tatív kontraszt  módszerével  további  megállapítások  tehetők.  



2.  Kvalitatív  kontraszt.  A kontrasztok  magyarázatára vonatkozóan javasolni  lehet a 
kvalitatív  (minősített)  kontraszt  fogalmának  alkalmazását.  Ha a genetikai  rokonság-
ban álló nyelvek kapcsolatát természetes azonosságnak nevezzük  (ТА), akkor a vizs-
gált  nem  rokon  nyelvek  különbségének  az  a  magyarázata,  hogy  természetes  kont-
rasztban  (TK)  vannak.  Rokon  nyelvek  között  is  előfordul,  hogy  különböznek  egy-
mástól  az adott  paraméter  vonatkozásában,  ezt  neveztük  nem  természetes  kontraszt-
nak  (NTK),  és  egymással  nem  rokon  nyelvek  is  mutathatnak  azonosságot,  ennek  a  
nem természetes azonosság (NTA) nevet adtuk  (3.  ábra).  

kontraszt  (K)  azonosság (A) 
természetes (T) TK ТА 

nem  természetes  (NT) NTK NTA 
3.  ábra  

Természetes  kontrasztban  állnak  egymással  az  uráli  |  nem  uráli  nyelvek,  hiszen  
nem  rokon  nyelvekről  van  szó,  természetüknél  (eredetüknél)  fogva  különböznek  
egymástól.  Ilyen  például  az  a  3.  személyü  igealak,  amelyik  csak  számbeli  egyezte-
tést  mutat  az alannyal,  és nincs rajta személyjel  (4. ábra).  A TK  szempontját  tovább 
lehet  finomítani,  ha  csak  2  szibériai  nyelv  áll  kontrasztban,  vagy  ha  csak  1 az  uráli  
nyelvekkel.  A  szibériai  nyelvek  egymást  közt  is ezt  a  kontrasztot  mutatják, de  álta-
lában  nem  kizárólagosan,  mert  az túl  erős  lenne,  hanem  csoportosan,  például  evenki  
I  ket -  jukagír.  

nem  csak TK csak 
számbeli számbeli 

egyeztetés a 
3. 

egyeztetés a 
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4.  ábra 

A  nem  természetes  kontraszt  fogalma azt  fejezi  ki,  hogy  a  rokon  (uráli)  nyelvek  
váratlanul,  több  paraméterben  kontrasztban  állnak  egymással,  jóllehet  ez  a  nyelv-
rokonságból  nem  következhetne.  A  legerősebb  kontraszt  azokra  a  nyelvekre  vonat-
kozott,  amelyek  magányosan  álltak  szemben  rokon  nyelveikkel,  például  a  'két'  je-
lentésű  számnév  után  a  vizsgált  rokon  nyelvekben  egyeztetés  van,  a  magyarban  



nincs (.5.ábra),  vagy a nganaszanban  a melléknév egyeztetve  van a határozóraggal,  a  
többiben  ilyen egyeztetés nincs (6.  ábra).  

nincs NTK van 
egyeztetés a egyeztetés a 

'két'  számnév 'két'  számnév 
után után 
m vog 

osztj 
nyeny 

eny 
ngan 
szölk 
kam 

5.  ábra  

van NTK nincs 
egyeztetés a egyeztetés a 

Cx-szel Cx-szel 
ngan m 

vog 
osztj 

nyeny 
eny 

szölk 
kam 

6.  ábra  

Már  gyengébb  kontrasztot  mutatnak  azok  a  nyelvek,  ahol  2  rokon  nyelv  van  
kontrasztban  a  másik  6-tal,  például  a  magyarban  és  a  nganaszanban  van  számbeli  
egyeztetés a mutató névmással  (7.  ábra). 

van  számbeli  NTK nincs 
egyeztetés számbeli 

egyeztetés 
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ngan osztj 
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7.  ábra 



A  nem  természetes  azonosság  (NTA)  a  nyelvrokonság  (TK)  fogalmának  kont-
rasztja,  mivel  a  nem  rokon  nyelvek  között  is  vannak  hasonlóságok,  ez  azt  jelenti,  
hogy az uráli  nyelvek  és a szibériai  nyelvek, továbbá a szibériai  nyelvek  maguk  közt  
is mutatnak  azonosságot,  de ez  nem természetes,  mivel  nem  rokon  nyelvek.  Például  
a  szölkup  és  a  ket  a  határozóragok  kiválasztását  a  főnév  nemétől  teszi  függővé (8.  
ábra\  vagy  a  tárgy  számával  nincs  egyeztetés  a  magyarban,  a  szölkupban,  a  ka-
masszban  és a jukagírban  (9.ábra).  

van 
nembeli 

egyeztetés a 
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NTA 
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8.  ábra  
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9.  ábra  

Ez  utóbbi  paramétert  ha  rávetítjük  egy  erősen  leegyszerűsített  areális  ábrára  (10.  
ábra),  akkor  azt  láthatjuk,  hogy  egyrészről  az  egymás  mellett  lévő  nyelvek  kifej-
leszthetnek  azonosságokat  (meghatározhatatlan  irányú  kölcsönzés),  ez  az  areális  
nyelvészet  klasszikus  esete  és  a  hozzá  tartozó  magyarázat,  másrészről  a  nem  egy  
földrajzi  területen  lévő  nyelvek  közötti  azonosság  a  nyelvek  univerzális  sajátossá-
gával (belső fejlődéssel) magyarázható. 

nyeny eny ngan juk 

m vog osztj szölk ket ev 
kam 

10. ábra 



Az  általános  (nem  konkrét)  kontrasztív  nyelvészet  (JAMES  1980:  142)  LÖTZ  által  
javasolt  változata  olyan  általános  szintre  emeli  az összevetést,  hogy  amit  eddig  ösz-
szehasonlító  nyelvészeten  értettünk  és  a  nyelvrokonság  vizsgálatánál  alkalmaztunk,  
az tulajdonképpen  az összevető  nyelvészet  mint  nagyobb fogalom csoportjába tarto-
zik  (LÖTZ  1976:  326 . ) .  Annak  vizsgálata  pedig,  hogy  a  rokon  nyelvek  különböznek  
egymástól  és  nem  csak  azonosságot  mutatnak,  újabban  kibontakozó  irány,  amely  
elvezet  a  nyelvek  tipológiai  (WHALEY  1997) és  areális  vizsgálatához  is  a  különbsé-
gek hangsúlyozásával  (NICHOLS  1992,  HAJDÚ  1 9 8 0 , 1 9 9 4 , 1 9 9 5 ) .  
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TEMATIKUS ÉS REMATIKUS  NÉVMÁSOK.  
ÖSSZEHASONLÍTÁS 

SZILVÁSI  ZSUZSANNA  

Előadásomban  a  névmáshasználat  egyik  legjelentősebb  területével,  a  tematikus  és  
rematikus  névmások  használatával  foglalkozom.  Fontos  kérdésről  van  szó,  és  úgy  
gondolom,  hogy  e  téma  vizsgálata  különösen  érdekes  több  nyelvben.  Ezáltal  nem  
csak  az  egyes  nyelvek jellemzőit  ismerjük  meg,  hanem  szempontunk  alapján  a  vá-
lasztott  nyelveket  össze  is vethetjük. Az előadás címe  is jelzi,  hogy  összehasonlítás-
ról  lesz  szó,  mégpedig  a  tematikus  és  rematikus  névmások  német,  holland,  magyar  
és finn nyelvben való használatának  kontrasztív  vizsgálatáról.  

Először a névmások  lényegéről, előfordulási  lehetőségeiről  és funkcióiról, aztán  a  
négy  nyelv névmásai  közötti  hasonlóságokról  és különbségekről  beszélek, majd a te-
matikus és rematikus névmások  használatát elemzem  példamondatok  segítségével.  

I.  A névmások  lényege  és  funkcióik  

Ha az elnevezésből  (pronomen)  indulunk  ki,  felvetődhet a kérdés,  hogy  a  névmások  
csak egy névszó helyett állhatnak, csak egy névszóra  utalhatnak-e.  

Nézzünk  néhány  példát:  
A mellettünk  lakó asszony  sokat  dolgozik.  0  Minden  nap későn jön  haza.  
Die Frau neben  uns arbeitet  viel. Sie kommt jeden  Tag spät  nach  Hause.  
Ezekben  a  mondatokban  a  névmás  nem  csak  egy  névszót  (főnevet)  helyettesít,  

hanem  egy egész  szócsoportot.  

Sikerült  a felvételi  vizsgám.  Annak  nagyon  örülök.  
Die Aufnahmeprüfung  ist mir gelungen.  Das freut  mich  sehr.  
Ezekben  a példákban  pedig a névmás az egész előtte álló mondat tartalmára  utal.  

A névmások  két fő funkcióját különböztethetjük  meg:  
1. szubsztitúció, 
2. deixis. 
A szubsztitúción  belül  beszélhetünk  paradigmatikus  és szintagmatikus  szubsztitú-

cióról.  Ez  utóbbin  belül  -  az  utalás  irányának  megfelelően  -  létezik  anaforikus  és  
kataforikus utalás, azaz vissza- és elöreutalás. 

Deiktikus szerepben  elsősorban  a mutató névmások  tűnnek  fel. A személyes  név-
mások  1.  és  2.  személyű  alakjai  deiktikus,  a  3.  személyűek  pedig  vagy  deiktikus  
vagy anaforikus funkcióban lépnek fel. 



A  tematikus  és  rematikus  névmások  használata  a  szintagmatikus  szubsztitúció,  
azon  belül  is  az  anaforikus  utalás  kategóriába  sorolható.  E  funkciójuk miatt  a  név-
másoknak  nagyon nagyjelentőségűk  van szövegekben,  azok pontos  értelmezésében.  

Mivel  a választott  téma  vizsgálatában  a személyes  és  mutató  névmások játszanak 
fontos szerepet, tekintsük  át ezen névmások tulajdonságait, formáit. 

A  németben  mind  a  személyes,  mind  a  mutató  névmásnak  egyes  szám  3.  sze-
mélyben,  a nemeknek  megfelelő alakjai vannak  (er,  sie,  es,  ill. der,  die,  das  /  dieser,  
diese,  dieses  és jener,  jene,  jenes).  

A  hollandban  a  személyes  névmás  egyes  szám  3.  személyben  rendelkezik  a  há-
rom  nemet  megkülönböztető  alakkal  (hij,  zij,  het),  a  mutató  névmásoknál  azonban  
csak  két forma  létezik,  az egyik  a /rcl-névelös,  a másik  a ^-névelős  szavak  számára  
(dit,  deze  és dat,  die).  

A  magyarban  a  személyes  névmások  és  a  mutató  névmások  sem  nem-specifiku-
sak (nincsenek  nyelvtani  nemek).  

A  magyar  nyelvhez  hasonlóan  a  finnben  sincsenek  külön  nemeket jelölő  alakok  
egyes szám  3. személyben  (hán  a személyes,  a tárná és tuo  ! sea  mutató  névmások).  

A személyes  névmások  használatában  a  magyar  eltér  a  némettől,  de  a  hollandtól  
és  a  finntől  is,  mivel  a  magyar  nyelvben  a  személyes  névmásokat  sok  esetben  el-
hagyhatjuk. 

2.  Tematikus  és rematikus  névmások  

Harald  WEINRICH tematikus és rematikus pronom inal izációt  különböztet  meg  (1993:  
373).  A  pronominalizáció  (a  magyarban  névmásítás  is)  névszók,  szerkezetek  vagy  
akár mondatok  helyettesítése  a megfelelő névmás által.  A névmásnak  azonban  szám-
ban,  személyben  és  bizonyos  nyelvekben  nemben  is meg  kell  egyeznie  a  helyettesí-
tett szóval,  kifejezéssel, koreferensnek  kell  lennie.  

Először  tisztázzuk  a tematikus  pronominalizáció  fogalmát.  Egy  szövegben  az  in-
formáció  az  ismerttől  az  ismeretlen  felé  halad.  Az  ismert  vagy  információtartalmát  
tekintve  kevésbé  fontos egységet  témának  nevezzük.  A tematikus  névmások  tehát  az  
előttük álló  mondat téma egységére  vonatkoznak.  A németben  (elsősorban)  a  szemé-
lyes névmások  a tematikus  névmások.  

Rémának  nevezzük  a szövegben  az  új, még  ismeretlen,  tartalmilag  fontosabb  in-
formációt.  A rematikus  névmások  az  őket  megelőző  mondat  rematikus  részére  utal-
nak.  Ezek  a névmások  a német nyelvben  a mutató  névmások.  

A következőkben  megnézzük,  hogy  az  említett  névmásokat  hogyan  használjuk  a  
németben,  valamint  a holland,  a magyar  és  a  finn  nyelvben.  Az elemzésnél  felhasz-
nált  példamondatok  egy  részét  PLÉH  Csaba  /  RADICS  Katalin  ( 1 9 7 6 )  tanulmányából  
vettem.  Ezeket  a  magyar  mondatokat  és  az  azoknak  megfelelő  német,  holland  és  
finn fordításokat  vizsgálom  a már  említett  szempont  alapján.  Én  a német  mondatok-
ból  indultam  ki  és  azokkal  vetettem  össze  a  másik  három  nyelv  mondatait.  Meg-



vizsgáltam, hogy a némethez hasonlóan  a másik három nyelvben  is a személyes név-
mások-e a tematikus, a mutató névmások pedig a rematikus  névmások.  

Nézzük meg a példákat. 

1.  Der kleine Junge  erblickte  den alten  Mann.  Er ging  auf  ihn zu. 
De kleine jongen  zag de oude man.  Hij ging  op hem  af.  
A kisfiú  meglátta  a bácsit.  0  Odament  hozzá.  
Poika huomasi  sedän.  Hän meni tämän  luokse.  

A második  mondat  elején  egyes  szám  3.  személyű  személyes  névmás  áll,  amely  
az első  mondat  alanyára  vonatkozik.  A két  mondat  alanya tehát  azonos.  A német  és  
a  holland  mondatban  a  nemnek  megfelelő  személyes  névmási  alak  szerepel,  a  ma-
gyarban  ebben  az esetben  a személyes  névmás elhagyható,  mivel  alanyazonosságról  
van  szó.  A finnben kötelező  a  3.  személyű  személyes  névmás  megjelenése, az  nem  
hagyható el, mint a magyarban. 

Az első  mondatban  van  egy  tárgy  is -  réma  pozícióban - ,  amely  helyett  a  máso-
dik  mondatban  a megfelelő névmás áll.  Ez a névmás  a németben,  a  hollandban  és  a  
magyarban  is  a  személyes  névmás.  A  finnben  azonban  a  mutató  névmás  szerepel  
(rémára utalva, feltételezéseinknek tulajdonképpen teljesen megfelelően). 

2.  Stefan  ging  auf  Franz zu.  Der wollte  ihn nicht  bemerken.  
Stephan  ging  op Frans af.  Die wilde hem niet  bemerken.  
István  odament  Ferihez.  Az nem akarta  észrevenni  őt.  
István  meni  Ferin  luo.  Tämä ei halunnut  huomata  häntä.  

Az  első  mondatban  rémaként  szereplő  egység  helyett  a  második  mondatban  ala-
nyi funkciót betöltő mutató névmás áll. Az első mondat  alanya a következő  mondat-
ban  az  egyeztetett  személyes  névmás  formájában jelenik  meg  mind  a  négy  vizsgált  
nyelvben. 

3.  Die Kinder gingen  kampieren.  Am Sonntag  besuchen  wir sie. 
De kinderen  zijn gaan  kamperen.  Op zondag  gaan  we hen  opzoeken.  
A gyerekek  elmentek  táborozni.  Vasárnap meglátogatjuk  őket.  
Lapset  lähtivät  leirille.  Sunnuntaina  käymme  katsomassa  heitä.  

Ebben  az esetben az első mondatban  az alany többes  számú  és a téma helyet fog-
lalja el, ennek  megfelelően az ezt  követő mondatban,  ahol  egyébként  tárgyként jele-
nik  meg,  a többes  szám  3.  személyű  (tárgy  esetben  álló)  személyes  névmás  helyet-
tesíti. 



4.  Der Dichter  hat eine neue Freundin.  Er schreibt  ihr jeden  Tag einen  Brief.  
De  dichter  heeft  een  nieuwe  vriendin.  Hij  schrijft  elke  dag  een  brief  aan  
haar. 
A költőnek  van egy új barátnője.  0  Minden  nap  ír neki egy  levelet.  
Runoilijalla  on uusi ystävätär.  Joka päivä  hän kirjoittaa  tälle  kirjeen.  

5.  Der  Dichter  hat  einen  neuen  Freund.  Der  schreibt  ihm jeden  tag  einen  
Brief. 
De dichter  heeft  een nieuwe vriend.  Die schrijft  elke dag een brief aan  hem.  
A költőnek  van egy új barátja.  Az minden  nap  ír neki  egy  levelet.  
Runoilijalla  on uusi ystävä.  Joka päivä  tämä kirjoittaa  hänelle  kirjeen.  

Ezeken  a mondatokon  nagyon jól  látható a tematikus  és rematikus  névmások  he-
lyes használatának  illetve értelmezésének  fontossága. A 4. példában  a második  mon-
datot  kezdő  személyes  névmás  az előző  mondat  témájára  utal.  Ez  egyben  azt  is je-
lenti, hogy  a két mondat alanya azonos (így a magyarban  az egyes szám 3.  személyű  
személyes  névmás  elhagyható).  Az  eine  neue  Freundin  /  een  nieuwe  vriendin  /  egy  
új  barátnője  /  uusi ystävätär  az első  mondatban  réma  helyzetű,  a  második  mondat-
ban  azonban  ilyen  esetben  is személyes  névmás  áll  a helyén.  A négy  vizsgált  nyelv  
közül egyedül  a finn mondatban  helyettesíti  a rémát  mutató névmás. (Ez a kijelentés 
mindegyik  bemutatott  mondatra  igaz.) A másik (5) példánknak  ezzel szemben -  ahol  
mutató  névmás vezeti  be a második  mondatot  -  egészen  más a jelentése.  A  második  
mondat  alanya  -  amelyet  mutató  névmás jelenít  meg  -  az  előző  mondat  rematikus  
mondatrésze. 

6.  Die  Frau  wartete  beim  Wagen  auf  den  Jungen.  Sie  brachte  ihm  einen  
Schüler.  Der Junge  öffnete die  Tür undfing  an zu  sprechen.  
De vrouw  wachte  op de jongen  bij de auto.  Zij  bracht  hem  een  leerling.  De  
jongen  maakte  de deur  open en zei  iets.  
A nő a kocsinál  várta a fiút. 0  Egy tanítványt  hozott  neki.  A fiú kinyitotta  az  
ajtót  és  megszólalt.  
Nainen  odotti poikaa  autón  luona.  Hän toi  tälle  oppilaan.  Poika avasi  oven  
ja  alkoi  puhua.  

7.  Die  Frau  wartete  beim  Wagen  auf  den  Jungen.  Der  brachte  ihr  einen  
Schüler.  Er öffnete  die  Tür und fing an zu  sprechen.  
De  vrouw  wachte  op  de jongen  bij  de  auto.  Die  bracht  haar  een  leerling.  
Hij maakte  de deur  open en zei  iets.  
A  nő  a kocsinál  várta  a  fiút.  Az  egy  tanítványt  hozott  neki.  0  Kinyitotta  az  
ajtót  és  megszólalt.  
Nainen  odotti  poikaa  autón  luona.  Tämä  toi  hänelle  oppilaan.  Hän  avasi  
oven ja  alkoi  puhua.  



Az  utolsó  két  példa  3-3 mondatból  áll.  A 6.  példa  első  mondatában  a téma  a  die  
Frau /de  vrouw/a  по/nainen,  ezért  azt  a második  mondatban  a megfelelő szemé-
lyes névmás  helyettesíti.  Az első  két  mondat  alanya  megegyezik.  A  harmadik  mon-
dat alanya viszont  a der Junge  /  de jongen  /  a  fiú/  poika  lesz,  s mivel  az előző  mon-
datokban  más  volt  az  alany,  a  harmadik  mondatban  ki  kell  írni  a  megfelelő kifeje-
zést, az nem helyettesíthető  sem személyes,  sem pedig mutató névmással  (személyes  
névmással  semmiképp  nem  lehet azt helyettesíteni,  a mutató névmás  pedig nem  len-
ne  egyértelmű,  az  vonatkozhatna  az  einen  Schüler  /  een  leerling  /  egy  tanítványt  /  
oppilaan  kifejezésre is.) A 7. példánk  második  mondatában  mutató névmás áll,  mert  
ott  az  első  mondat  rematikus  részének  pronominalizációja  történik.  Az  utolsó  mon-
datot  kezdhetjük az egyes  szám  3.  személyű  személyes  névmással,  mert  az az  előző  
mondat elején névmással  kifejezett alany helyett  áll.  

3.  Összegzés  

Abból  indultam  ki, hogy a németben  a tematikus névmások a személyes,  a rematikus 
névmások  pedig  a  mutató  névmások.  Ezt  a  megállapítást  alapul  véve  fogalmaztam  
meg  a  hipotézist,  mely  szerint  a  holland,  a  magyar  és  a  finn  nyelvben  is  tematikus  
névmásként  a  személyes,  rematikus  névmásként  pedig  a  mutató  névmások  funkcio-
nálnak. A németre vonatkozó állítást és a másik  három  itt vizsgált  nyelvre megfogal-
mazott  feltevést jól  igazolták  a bemutatott  példák.  

Megerősítették  illetve  bebizonyították,  hogy  a bemutatott  négy  nyelvben  valóban  
a  tematikusként  használtak  a  személyes,  a  Tematikusként  szereplők  pedig  a  mutató  
névmások.  Ez általánosan  kijelenthető valamennyi  általam  vizsgált  nyelvről.  

Az  őket  megelőző  mondat  téma  részére  utaló  névmások,  amikor  azok  az  alany  
vagy  bármely  más mondatrész  szerepét  töltik  be,  valamennyi  bemutatott  esetben  és  
mind  a  négy  nyelvben  a  megfelelő személyes  névmások.  Ezek  a  személyes  névmá-
sok  a  magyarban  egyes  szám  3.  személyben,  alany  esetben  mindig  elhagyhatók,  
törlődnek.  A német,  a  holland  és  a  finn  nyelvben  a  3.  személyű  személyes  névmás  
ilyen esetben  sem törölhető.  

Névmások,  amelyek  az  előttük  álló  mondat  réma  egységére  vonatkoznak  és  az  
alany  funkcióját  töltik  be,  minden  esetben  és  valamennyi  vizsgált  nyelvben  az  
egyeztetett  mutató  névmások.  

Rematikus  mondatrészt  helyettesítő,  de  nem  alanyként  szereplő  névmások  hasz-
nálatában  már  találkozhatunk  jelentősebb  eltérésekkel  a  négy  nyelvben.  Míg  a  né-
met,  a  holland  és a magyar  példákban  az említett  helyzetben  a megfelelő alakú  sze-
mélyes, addig a finnben valamennyi  elemzett példánkban  mutató névmások  állnak.  

Mindemellett  vizsgáltam  a tematikus és rematikus  névmások  előfordulását  össze-
függő szövegben  is.  A  vizsgálatot  Franz  Kafka  In  der  Strafkolonie  című  elbeszélé-
sének  egy  részében  végeztem.  Ezen  szöveg  és  a  bemutatott  mondatok  elemzése  
alapján  arra  a megállapításra jutottam,  hogy  a  vizsgált  névmások  használatában  -  a  



valamint  az),  а  finn  és  а  német  pedig  а  közelre  mutató  alakokat  részesíti  előnyben  
(tämä  valamint dieser  /  der).  
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ZUM  ARTIKELGEBRAUCH  
IM DEUTSCHEN  UND IM  UNGARISCHEN  

SZOBOSZLAI  ILDIKÓ  

0.  Im  vorliegenden  Beitrag  werden  die  Schwierigkeiten  des  deutschen  Artikel-
gebrauchs  im  Vergleich  zum  Ungarischen  untersucht.  Die  Wichtigkeit  des  Themas  
möchten  wir  mit  einigen  Gedanken  von  H.-J.  GRIMM  unterstützen,  der einer  der  be-
kanntesten  Forscher der deutschen  Artikel  ist:  "Auf den ersten  Blick  ist der  deutsche  
Artikelgebrauch  doch  eigentlich  eine ziemlich  einfache Sache.  [...]  Aber  leider  geht  
es  auch  mit  den  kleinen  Artikelwörtchen  [...]  gar  nicht  immer  sehr  geradlinig  oder  
gar  "logisch" zu. Vielleicht  haben  Sie sich  auch  schon  einmal  gefragt, ob  Sie ein  un-
gelöstes  Problem  zu  gegebener  Zeit  oder  lieber  zur  gegebenen  Zeit  noch  einmal  
überdenken  sollten.  Haben  Sie  sich  kürzlich  einen  Pullover  mit  einem  Rollkragen  
oder  bloß  einen  Pullover  mit  Rollkragen  gekauft?  [...]  Jemand  hat  seit  Oktober  
einen  neuen  Wirkungskreis,  also  seit  dem  Herbst,  keinesfalls  seit  Herbst,  durchaus  
aber seit  vergangenem  Herbst  oder seit  dem  vergangenen  Herbst"  (GRIMM  1992:  9).  
Im Ungarischen:  október  óta,  ősz  óta,  aber:  az  elmúlt  ősz  óta.  Die deutschen  Mutter-
sprachler  entscheiden  sich  ohne  großes  Nachdenken  für  den  richtigen  Artikel-
gebrauch.  Seit  ihrer  Kindheit  haben  sie  viele  Erfahrungen  gesammelt  und  sie  haben  
ja  ihr  Sprachgefühl.  Aber  konkrete  Erklärungen  bekommt  man  von  ihnen  nicht  im-
mer  auf  solche  Fragen,  warum  sie  etwas  mit  der  Post  schicken  oder  aber  per  Post,  
warum  sie zum  Weihnachtsfest  oder zu  Weihnachten  Geschenke kaufen. Die  Schwie-
rigkeiten  der  ungarischen  Muttersprachler  sind  leicht  zu  verstehen,  wenn  einige  
deutschen  Belege mit  ihren  ungarischen  Äquivalenten  verglichen  werden:  

die  Katze  im Sack  kaufen  = zsákba  macskát  vesz  
Geld stinkt  nicht.  = A  pénznek  nincs  szaga.  

Eine  kontrastive  Analyse  in  diesem  Bereich  gilt  also  u.E.  auch  immer  noch  als  
sehr aktuell, obwohl  das Thema  im Germanistenkreis  nicht  neu und unerforscht  ist.  

1.  Es wird  von  der  Hypothese  ausgegangen,  dass  im  deutschen  und  im  ungarischen  
Artikelgebrauch  sowohl  Ähnlichkeiten  als auch  Unterschiede  zu  finden sind.  In  bei-
den  Sprachen  gibt  es  bestimmte  und  unbestimmte  Artikel.  Außerdem  unterscheidet  
man  im  Deutschen  den  Nullartikel.  Obwohl  die  ungarische  Grammatik  den  Termi-
nus  Nullartikel  nicht  verwendet,  wird  die  Unbestimmtheit  auch  im  Ungarischen  oft  
durch  Artikellosigkeit  ausgedrückt.  Im weiteren  wird  in diesem  Beitrag  auch für die 
ungarische  Artikellosigkeit  der Terminus Nullartikel  verwendet.  In  beiden  Sprachen  
bildete  sich  der  bestimmte  Artikel  aus  dem  Demonstrativpronomen  und  der  un-



bestimmte  aus  dem  Numerale  (ein  = egy)  heraus  (HENTSCHEL/WEYDT  1990:  2 0 2 ,  
BENCÉDY  1988:  70) .  

In der ungarischen  beschreibenden  Grammatik  ist der Artikel unter die  Relations-
wörter  als  eine  Wortart  eingeordnet,  die  im  Satz  immer  nur  zusammen  mit  einem  
Substantiv auftreten kann  (BENCÉDY  1988:  7 0 - 7 6 ) .  

2.  Es soll  noch  das  Problem  der  Eingliederung  von  Artikeln  in  das  deutsche  Wort-
artensystem  erwähnt  werden.  In  den  verschiedenen  deutschen  Grammatiken  wird  
der  Begriff des  Artikels  sehr  weit  aufgefasst. Auch  die  Einordnung  des  Artikels  in  
das  grammatische  System  ist  grundsätzlich  voneinander  abweichend.  Laut  einiger  
Germanisten  sei  der  Artikel  eine  selbständige  Wortart  (ADMONI  1982) .  Auf  Grund  
der  systematischen  Einteilung  besteht  auch  eine  andere  Möglichkeit,  den  Artikel  
nicht  als  selbständige  Wortart  zu  betrachten,  sondern  in  eine  andere  Wortart  einzu-
gliedern.  SCHMIDT  hat  den  Artikel  als  Begleiter  und  Stellvertreter  des  Substantivs  
zugeordnet  und  behandelt  ihn  in unmittelbarem  Zusammenhang  mit  dem  Substantiv  
(SCHMIDT  1983) .  FLÄMIG  hat  eine  ähnliche  Vorgehensweise,  als  er  feststellt,  dass  
der  Artikel  zum  Formensystem  des  Substantivs  gerechnet  wird,  und  "an  dessen  
Wortklassencharakteristik  er  beteiligt  ist"  (FLÄMIG  1991:  473).  Weitere  wichtige  
Frage  ist,  wie  umfangreich  der  Kreis  von  Wörtern  ist,  die  in  den  traditionellen  
Grammatiken  als Artikel  betrachtet  werden.  EISENBERG  spricht  davon, dass die  Pro-
nomina  "als  Artikel"  benutzt  werden  können.  Pronomina  werden  bei  ihm  also  ent-
weder  selbständig,  d.h.  substantivisch  oder  als  Artikel  benutzt  (EISENBERG  1986:  
190).  HELBIG  und  BUSCHA  arbeiten  mit  dem  Terminus  "Artikelwörter",  worunter  
außer  den  Artikeln  die  adjektivisch gebrauchten  Demonstrativ-,  Possessiv-,  Interro-
gativ« und  Indefinitpronomina fallen (HELBIG/BUSCHA  1999:  3 5 7 ,  1.  Aufl.  1970) .  In  
den  neuesten  Grammatiken  wird  der  Begriff  Determinative  statt  des  Terminus  Arti-
kelwörter  verwendet  (ENGEL  1992:  5 2 3 - 5 5 5 ,  ZLFONUN  1997:  3 3 - 3 7 ) ,  und  darunter  
werden  alle  Begleiter  des  Nomens  verstanden.  Diese  Auffassung  ist  u.E.  besser,  
sonst  wären  wir  gezwungen,  auch  bei  der  Beschreibung  von  artikellosen  Sprachen  
über Artikelwörter  zu  sprechen.  

Im  Gegensatz  zu  der  weiten  Auffassung,  beschränken  HENTSCHEL  und  WEYDT  
den  Begriff  Artikel  im  engeren  Sinne  auf  drei  Arten:  auf  den  bestimmten  und  un-
bestimmten  Artikel  und  auf den  Nullartikel.  Sie argumentieren  damit,  "daß sich  Ar-
tikel  und  Pronomina  gegenseitig  ausschließen:  *der  dieser,  *ein  mein  Buch"  
(HENTSCHEL/WEYDT  1990:  2 0 3 ) .  Dies gilt zwar für die ungarische  Sprache nicht  (ez  
a  könyv,  kinek  a háza),  trotzdem  beschränken  wir uns hier auf die Untersuchung  des  
Gebrauchs von bestimmten  und unbestimmten  Artikeln, sowie auf den Gebrauch  des  
Nullartikels  und  stellen  nur  fest, dass  die  Funktion  des Artikels  im  Deutschen  auch  
von  anderen  Determinativen,  darunter  von  adjektivisch  gebrauchten  Pronomina,  
übernommen  werden kann, wodurch der Artikel überflüssig wird. 

3.  Die Artikel  haben grammatische  und semantische Funktionen.  Was die  grammati-
schen  Funktionen  betrifft,  gibt  es  einen  großen  Unterschied  zwischen  den  beiden  



Sprachen.  Im  Deutschen  hat  der  Artikel  die  Funktion,  Genus,  Kasus  und  Numerus  
des  Substantivs  zu  markieren,  und  da das deutsche  Substantiv  flexionsarm  ist,  wird  
der Artikel  flektiert.  Im  Ungarischen  verändern  die Artikel  ihre  Formen  nie.  Außer-
dem  kennt  das  Ungarische  kein  grammatisches  Geschlecht,  deshalb  erscheint  das  
Problem  der  richtigen  Verwendung  von  der,  die,  das  schon  auf  der Anfängerstufe.  
Mit  den  Fragen  des  Unterrichts  und  Erwerbs  der  deutschen  bestimmten  Artikel  be-
schäftigen wir  uns  in diesem  Beitrag  nicht.  Große  Aufmerksamkeit  wird  aber  ihren  
semantischen  Funktionen  gewidmet.  Die wichtigste  semantische  Funktion  der  Arti-
kel  in beiden  Sprachen  ist der Ausdruck der Determiniertheit  bzw.  Indeterminiertheit  
eines  Substantivs  durch  einen  Artikel.  Der  bestimmte  Artikel  drückt  immer  Deter-
miniertheit  aus.  Er  zeigt  immer  bestimmte  und  konkret  identifizierte  Objekte  an.  
Diese Objekte können  Vertreter einer Gruppe oder  Verallgemeinerungen,  Verkörpe-
rungen  einer  Klasse  sein.  WEINRICH  nennt  den  bestimmten  Artikel  anaphorischen  
Artikel.  Den  Terminus  übernehmen  wir  nicht,  aber  wird  auch  von  uns  festgestellt,  
dass  der  bestimmte  Artikel  sowohl  in  einem  deutschen,  als  auch  in  einem  ungari-
schen  Text  anaphorisch,  der  unbestimmte  kataphorisch  verwendet  wird  (WEINRICH  
1993:406-420): 

z.B.  Evas  Vater hat  ein  neues  Autos.  Das  Auto  kostete  viel.  = Éva  apjának  van  
egy  új autója/Éva  apjának  új autója  van. Az autó sokba  került.  

Der  unbestimmte  Artikel  signalisiert  die  Indeterminiertheit  der  Objekte,  die  un-
bestimmt  und  nicht  näher  charakterisiert  sind.  Sowohl  der  bestimmte  als  auch  der  
unbestimmte  Artikel  können  auch  Generalisierung  ausdrücken:  Ein  Baum  ist  eine  
Pflanze /Der  Baum  ist eine  Pflanze.  = A fa  növény.  Der Nullartikel  kann  etwas  Un-
umgrenztes,  Ungegliedertes  (z.B.  Stoffhamen, abstrakte  Begriffe) bezeichnen,  aber  
kann  auch  als  Ersatzform für den  Artikel  dienen.  Dementsprechend  kann  durch  den  
Nullartikel  sowohl  Individualisierung  {Im  Garten  stehen  Bäume.  = A  kertben  fák  
vannak.)  als auch  Generalisierung  {Bäume  sind  Pflanzen./Die  Bäume  sind  Pflanzen.  
= A fák  növények.)  ausgedrückt  werden  (DUDEN-Grammatik  1984: 215).  Die Arti-
kel  haben  in  den  Artikelsprachen,  so auch  im  Deutschen  und  im  Ungarischen  ähnli-
che  semantische  Funktionen.  Wie  aber  diese  Funktionen  verwirklicht  werden  kön-
nen,  ist oft unterschiedlich.  Im weiteren  werden  Belege  vor  allem  zur  Veranschauli-
chung dieser Unterschiede angeführt. 

4. Abweichungen  im Ausdruck  der  Determiniertheit  und  Individualisierung  

4.1.  Vor  Eigennamen  braucht  man  zum  Ausdruck  der  Determiniertheit  und  Indivi-
dualisierung  in der  Regel  sowohl  im Deutschen  als auch  im Ungarischen  keinen  Ar-
tikel.  Es gibt aber  im Deutschen einige  Ausnahmen:  
4.1.1.  Vor  den  pluralischen  Ländernamen  und  vor  Ländernamen  männlichen  und  
weiblichen Geschlechts  steht der bestimmte  Artikel:  



Der  Ministerpräsident  besuchte  in  den  vergangenen  Monaten  dieses  Jahres  die  
Schweiz,  die  Niederlande,  Deutschland  und  den  Fernen  Osten.  (Pressemonitor  
25/95:  14)  

A miniszterelnök  az  idén  az  elmúlt  hónapokban  járt  Svájcban,  Németalföl-
dön,  ...  

Es gibt  aber  Ländernamen  männlichen  Geschlechts,  bei  denen  der  Gebrauch  des  
Artikels  schwankt.  Die  häufigsten  sind:  (der)  Iran,  (der)  Irak,  (der)  Jemen,  (der)  
Kongo,  (der)  Libanon,  (der)  Senegal,  (der)  Sudan  und  (der)  Tschad.  

Der  Verwaltungsorgan  des  Internationalen  Währungsfonds  (IWF)  hat  beschlos-
sen,  Sudan  keine  weiteren  Kredite  zu  gewähren  ...  Im  Sudan  waren  die  Auflagen  
des  IWF  ...  auf  Ablehnung  gestoßen.  (Leipziger  Volkszeitung  0 7 . 0 2 . 1 9 7 6 ,  zit.  nach  
GRIMM  1 9 8 9 : 1 7 ) .  

Im Ungarischen:  Szudánnak,  Szudánban.  

Auch  der  Name  von  Kosovo  ist  in  deutschen  Zeitungen  mit  verschiedenen  Arti-
keln  zu  lesen: in/im  Kosovo  (FÖLDES  1999: 303-315),  auf ungarisch:  Koszovóban.  

4.1.2.  Vor dem  Namen  einiger  Landschaften weiblichen  und  sächlichen  Geschlechts  
steht  im  Deutschen  ebenfalls  der  bestimmte  Artikel,  im  Ungarischen  aber  der  Null-
artikel: 

Am  7.  Oktober  verließ  die  Delegation  die  Normandie  und  flog  in  die  Provence.  
(Pressemonitor  24/95:  13)  

Wegen  seiner  geopolitischen  Lage  war  das  Elsaß  seit  Jahrzehnten  ein  Puffer-
gebiet. 

(Normandiát,  Provence-ba,  Elzász)  

4.1.3. Vor  Personennamen,  wenn  sie bekannte  Schauspielerrollen  bezeichnen:  

Wer spielt  in dieser  Saison  den  Faust?  
Kijátssza  ebben  az évadban  Faustot?  

Man  hat  ihr die  Rolle  der  Eboli  übertragen.  (SCHULZ/GRIESBACH  1990: 230) 
Ö kapta  meg  Eboli  szerepét.  

4.1.4.  Vornamen  stehen  in  beiden  Sprachen  standardsprachlich  ohne  Artikel.  "In  
süddeutscher  und  teilweise  in  mitteldeutscher  Umgangssprache  werden  Vornamen,  
Anrede  ausgenommen,  mit  definitem  Artikel  gebraucht:  der  Willi,  die  Gisela  ...  In  
Österreich  werden  Vornamen  gelegentlich  mit  definitem  Artikel  und  dem  Zusatz  
Frau  (selten),  Fräulein,  Herr  gebraucht:  das  Fräulein  Franziska,  der  Herr  Karl  
(ZlFONUN  1997:  1932), vgl.  Franciska  kisasszony,  Károly  úr.  



4.1.5. Vor  fremden Namen  steht der bestimmte  Artikel  im  Deutschen, wenn  der  Ge-
nitiv formal nicht erkennbar  ist:  

die  Taten des Herkules  = Herkules  tettei  
das  Ei des Kolumbus  = Kolumbusz  tojása.  

4.1.6.  Der  bestimmte  Artikel  steht  auch  vor  Familiennamen,  wenn  eine  Distanzie-
rung ausgedrückt werden  soll:  

Mit den  Müllers  haben  wir ständig  Ärger.  (GRIMM  1992: 33) 
Müllerék  állandóan  bosszantanak  bennünket.  

4.1.7.  Wenn  den  Familiennamen  Berufs- oder  Tätigkeitsbezeichnungen  vorangehen,  
werden diese Bezeichnungen  im Deutschen  mit dem bestimmten  Artikel  verwendet:  

Dort kommt  die Schauspielerin  Monika  Meyer.  
Ott jön  Monika  Meyer  színésznő.  

Das  Buch  bringt  uns  die  Märchensammler  Jacob  und  Wilhelm  Grimm  nahe.  
(GRIMM  1992:  68)  

A könyv  közel  hozza  hozzánk Jacob  és  Wilhelm Grimm  mesegyűjtőket.  

Werden  aber  die  Berufs-  und  Tätigkeitsbezeichnungen  titelartig  gebraucht,  steht  
der Nullartikel  in beiden  Sprachen.  

Dort kommt  Kollegin  Meier.  
Ott jön  Meier  kolléganő.  

4.1.8.  Herrschernamen  mit  einem  Beinamen  stehen  im  Deutschen  mit  dem  Nullarti-
kel,  der  Beiname  erhält  den  bestimmten  Artikel.  Die  ungarischen  Äquivalente  sind  
keine Appositionen  und haben  keinen  Artikel.  

Peter der Große,  August  der Starke,  Friedrich  II. (der  Zweite)  
Nagy  Péter,  Erős Ágost,  IL  Frigyes  

4.2.  Abstrakta  mit  Nullartikel  werden  im  Genitiv  oder  Dativ  mit  dem  bestimmten  
Artikel  verwendet:  

Der  Patient  bedarf  der  Ruhe.  (Aber:  Ruhe  ist für  den  Patienten  am  wichtigsten.  /  
Der Patient  braucht  Ruhe.)  

A betegnek pihenésre  van  szüksége.  



4.3.  In  den  deutschen  Temporalbestimmungen,  besonders  vor  den  Namen  der  Jah-
reszeiten,  Monate,  Tageszeiten  und  im  Datum  steht  der  bestimmte  Artikel,  in  den  
ungarischen  Entsprechungen  immer der Nullartikel: 

Im Oktober  hat er seinen  Vater an einem Autounfall  verloren.  
Am  Dienstagmorgen  war  das  Verschwinden  des  Kindes  aus  dem  Säuglings-

zimmer  entdeckt  worden.  
Am Donnerstag,  dem  19.  April fand  kein  Unterricht  statt.  
Heute ist der 22.  April.  
Er ist am 25.  Februar  1970  geboren.  

(vgl. októberben,  kedd reggel,  csütörtökön,  április  19-én, április  22.,  1970.  
február  25-én).  

4.4.  Bei  distributivem  Gebrauch  von  einigen  Konstruktionen  mit  Maß-  bzw.  Men-
genbezeichnungen  steht  im Deutschen der bestimmte  Artikel:  

Diese schönen  roten Äpfel  kosten  nur 2 Mark das  Kilo.  
Als  ich den  LKW bemerkte, fuhren  wir noch  120 Kilometer  die  Stunde,  

(vgl.  kilója  2 márkába  kerül,  120 km/h sebességgel  mentünk).  

4.5.  In einigen  Funktionsverbgefügen  steht  im  Deutschen  der  bestimmte  Artikel,  in  
den  ungarischen  Äquivalenten  der Nullartikel:  

zum Ausdruck  bringen:  kifejezésre  juttat  
den  Tod finden:  halálát  leli  

5.  Abweichungen  im  Ausdruck  von  Identifizierungen,  Individualisierungen  und  
Generalisierungen 

Hier  werden  Belege angeführt,  in denen  der  unbestimmte  Artikel  im  Deutschen  die-
se  Funktion  erfüllt,  im Ungarischen  aber der Nullartikel.  

5.1.  Vor  Substantiven,  die  einen  einzelnen  von  mehreren  möglichen  Gegenständen  
bezeichnen,  ohne  dass  dieser  Gegenstand  eindeutig  identifiziert  wird,  und  die  Iden-
tifizierung erfolgt durch  ein Attribut oder einen  Nebensatz:  

Wir haben  einen  größeren  Garten  als ihr.  
Nekünk  nagyobb  kertünk  van mint  nektek.  

Er spricht  mit einer  Schnelligkeit,  dass  man ihm kaum folgen  kann.  
Olyan gyorsan  beszél,  hogy alig  lehet  követni.  



5.2.  Vor einem  Substantiv,  das eine  Klasse  von  Gegenständen  bezeichnet,  in die  ein  
einzelner Gegenstand eingeordnet  wird:  

Die  Tanne ist ein  Nadelbaum.  
A fenyő  tűlevelű  fa.  

Das  Wort Tisch ist ein  Substantiv.  
Az asztal szó  főnév.  

5.3.  Wenn  Berufsbezeichnungen  im übertragenen  Sinne gebraucht  werden:  

Er ist ja  manchmal  ein richtiger  Schauspieler.  Du bist ja  ein großer  Künstler!  
Hiszen néha  igazi színész.  Te aztán nagy  művész  vagy!  

Aber: Er ist (von Beruf) Schauspieler.  Er ist  Künstler.  
Ő (foglalkozását tekintve) színész. Ő művész.  

5.4.  In  einigen  haben-Konstruktionen  wird  der  unbestimmte  Artikel  verwendet,  
wenn die Konstruktionen  körperliche oder seelische Eigenschaften  ausdrücken:  

Er hat eine  hohe  Stirn.  
Magas  homloka  van.  

Sie  hat ein gutes  Herz.  
Jó szíve  van.  

Du hast ein gutes  Sprachgefühl.  
Jó  nyelvérzéked  van.  

5.5.  Vor  Substantiven,  die  in  einer  bestimmten  /raóen-Konstruktion  eine  Fläche,  
Größe,  Höhe, Tiefe oder einen  Umfang bezeichnen: 

Die  Hausarbeit,  die  am  Montag  abgegeben  werden  muss,  hat  einen  Umfang  von  
5  Seiten.  

A házidolgozat,  amit hétfőn  kell leadni,  5 oldal terjedelmű/5  oldalas.  
Der Schornstein  der Gaswerke  hat eine  Höhe von 35  Metern.  

A gázművek  kéménye  35 méter  magas.  

5.6.  In einer  Reihe von  Funktionsverbgefügen steht  der unbestimmte  Artikel,  in den 
ungarischen  Äquivalenten  der Nullartikel: 

Die Polizei hat den Einbrüchen  ein  Ende  gesetzt.  
A rendőrség  véget  vetett  a  betöréseknek.  

Ebenfalls: 
ein Ende machen:  véget  vet  
einen  Vorwurf machen:  szemrehányást  tesz  
eine  Vorstellung von jm/etw.  haben:  vkiről/vmiről  van  elképzelése  



einen  unverwarteten  Verlauf nehmen:  váratlan fordulatot  vesz  

5.7.  In  einigen  deutschen  phraseologischen  Wendungen  und  Sprichwörtern  steht  der  
unbestimmte  Artikel,  in  den  ungarischen  Äquivalenten  der  Nullartikel  oder  der  be-
stimmte  Artikel:  

Er macht  aus  einer  Mücke  einen  Elefanten.  
Bolhából  csinál  elefántot.  /А  bolhából  is elefántot  csinál.  

Sie fühlen  sich  wohl  wie  ein  Fisch  im  Wasser.  
Olyan jól  érzik  magukat,  mint  hal a  vízben.  

Ein  Unglück  kommt  selten  allein.  
A  baj  nem jár  egyedül.  

6.  Abweichend  vom  Ungarischen,  wo  der  bestimmte  Artikel  benutzt  wird,  steht  im  
Deutschen  der  Nullartikel:  

6.1. Nach  den  Pronomen  dessen,  deren  und  wessen:  

Mit  wessen  Auto fahren  sie  nach  München?  
Kinek  az  autójával  utaznak  Münchenbe?  

Der  Dichter,  dessen  Gedichte  ich lese,  ist sehr  bekannt.  
A költő,  akinek  a  verseit  olvasom,  nagyon  híres.  

Wenn man  durch  die  Altstadt  bummelt,  sieht  man  viele  alte  Häuser,  deren  Fassa-
de mittelalterlich  aussieht.  

...,  melyeknek  a  homlokzata  középkori  kinézetű.  

6.2. Nach  den  Demonstrativpronomina  dieser  Jener  

Wünschen  Sie  diese  gelbe  Rose  oder jene  rote?  
Ezt  a sárga  rózsát  óhajtja,  vagy  azt  a  pirosat?  

Ich nehme  diese fünf  Ansichtskarten.  
Ezt  az  öt képeslapot  kérem.  

6.3.  Bei  exemplarischen  Generalisierungen,  wo  das  Substantiv  im  Plural,  als  reprä-
sentativ für die ganze Gattung  steht:  

Zigeunern  liegt  die  Musik  im  Blut.  
A  cigányoknak  vérében  van a  zene.  

Wale sind  Säugetiere.  
A  bálnák  emlősök.  

LKW'S  sind  Transportmittel.  
A  teherautók  szállítóeszközök.  



6.4. Vor dem  Elativ  

Unser Betrieb  verfügt  über modernste  Maschinen.  
Üzemünk a legeslegmodernebb  gépekkel  van  felszerelve.  

6.5.  Wenn dem  Substantiv  eine unflektierte Kardinalzahl folgt: 

Bitte schlagen  Sie  Seite  44 auf  und lesen  sie  nach,  was  in Paragraph  3  festgelegt  
ist. 

Kérem nyissa  ki a 44. oldalon  és olvassa  el, mi van a 3.  paragrafusban.  
Wir wohnen  in der Nähe, Schillerstraße  5.  

A közelben  lakunk,  a Schiller  utca  5-ben.  

6.6.  In einigen  Sprichwörtern:  

Hunger  ist der  beste  Koch.  
Az éhség  a legjobb  szakács.  

Zeit  ist  Geld. 
Az  idő  pénz.  

Ende gut,  alles  gut.  
Minden jó,  ha jó  a  vége.  
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AZ ASPEKTUALITÁS NYELVI  KIFEJEZŐESZKÖZEI  
A FRANCIA  MŰFORDÍTÁSOKBAN  

VERES FERENC 

A  magyar  nyelv  oktatásában  az  aspektualitás  kérdése  általában  elsikkad,  ebből  kö-
vetkezik,  hogy az  idegen  nyelv oktatásában  kétszeres  nehézséget jelent  egy  legalább  
szemantikai  értelmezésű  aspektualitással  foglalkozni. Az aspektualitás  magyar  nyel-
vi  kifejezőeszközeinek  tudatosítása  megkönnyítheti  az  idegen  nyelv  oktatását.  Fon-
tos  ez  a  francia  nyelv  esetében,  mivel  az  aspektusoppozíció(k)  igeidőket  osztó  té-
nyezőik).  A fordítási gyakorlatoktól  a műfordítások elemzésén  át a kontrasztív fordí-
tás-stilisztikai  elemzésekig  mindenütt  szükséges  az aspektualitás  kérdéskörére  kitér-

Dolgozatomban  magyar szépirodalmi  müvek  francia fordításaiból  kiemelt  példák-
kal  igyekszem  rámutatni  a két  nyelv  aspektuskategóriájának  hasonló  vagy eltérő jel-
legére,  áttekintve  az  aspektualitás  három  legfontosabb  eszközét:  a)  az  igetövek  és  
igekötők  aspektuális  összértékét,  b)  az  igék  és  különböző  bővítmények  aspektuális  
összértékét  valamint c) mondatok,  mondatformák  igéinek aspektuális jegyeit. 

I. Az  igetövek  és igekötők  aspektuális  összértéke  

Ha  oktatási  céllal  akarunk  egy  irodalmi  példát  használni  az  igei  aspektus  kérdés-
körének  tanításakor,  már a  leírás elején tisztázni  kell  az aspektusérték  és az  aspektu-
ális (össz)érték  közötti  különbséget.  Előbbi az adott  igés-szerkezeti  aspektushoz  való  
tartozást jelenti,  míg  utóbbi  ennél  tágabb:  minden  olyan  kombinációt  jelent,  amely  
az aspektualitás  körébe sorolható,  így például  a tulajdonképpeni  aspektust,  az  akció-
minőséget,  a  kötőszók  különböző  tulajdonságait,  a  külső  tényezők  (határozószók,  
módosítószók,  tagadószók,  stb.) aspektusalakító  viselkedését.  Fontos ez azért,  mert a 
francia  nyelv  vonatkozásában  elsőrendű  nehézséget  az  aspektus  tanítása  szokott  
okozni,  mivel  a  magyar  anyanyelvű  hallgatókank  nincsenek  "aspektus-tapasztala-
taik",  a magyar  igeidőrendszer franciához viszonyított  mássága  miatt.  

Az  igekötő aspektuális szempontból  olyan nyelvi  eszköze a magyarnak,  amihez a 
prefixumos  igeképzés  is  csak  elvétve  hasonlít  a  franciában  (écrire  -  préserire,  
souscrire),  nem  véletlen,  hogy  a  francia elsajátítását  az  anyanyelv  megfelelő  rész-
rendszerének  szemantikai  mozzanatokat  is tartalmazó  áttekintésével  kell  előkészíte-
nünk.  Csak  ezután  magyarázhatjuk  meg, a műfordításokból  kiragadt  példák  segítsé-
gével,  milyen  szemantikai  különbségeket  eredményez(het)nek  az  azonos  szótőből  
származtatott  igei  példák  eltérő  igekötős  változatai  a francia fordításokban.  így  lesz  
a  magyar  igekötő  az  aspektualitás  egyik  eszköze  (pl.  hord  -  lehord,  porter,  emme-
ner,  trainer  -  transporter  de  haut,  emporter,  raser,  semoncer,  gourmander,  



ramasser,  gronder,  tancer,  vagy  megy  -  elmegy,  aller  -  partir,  sortir,  quitter,  
passer).  Természetesen  a fordítás során  a kontextus  illetve adekvátság  követelménye  
lesz döntő a megfelelő variáns  kiválasztásában.  

A  francia  igeidő  (vö.  GUILLAUME  1 9 8 4 ,  1 2 9 - 1 3 0 . )  formája  is  aspektushordozó  
jellegű,  az  egyszerű  igeidők  a  folyamatosságot,  az  összetettek  a  befejezettséget fe-
jezik  ki,  természetesen  a passé  simple  ebben  a  tekintetben  az  írott  nyelv  befejezett  
jellegű  múltjának tekintendő.  (Ha a cselekvés  még konkrét tárggyal  is kiegészül,  as-
pektuális jegyei  konkretizálódnak):  az alábbi  francia-magyar orientációjú műfordítá-
sokban  nyomon követhető ez a  megállapítás:  

„...la  bohémienne  lui  lança  un  regard  de  profond  mépris,  ...elle  choisit  une  
orange,  la pela  et se mit à la manger(P.  Mérimée:  Carmen)  

"A  cigánylány  most  mély  megvetéssel  tekintett  rá,  elővett  egy  narancsot,  
meghámozta,  és majszolni  kezdte"  (ford. Sztrókay  K.)  

" Végül  a  cigánylány  mélységesen  megvető  pillantást  mért  rá,  kiválasztott  
egy narancsot,  meghámozta  és majszolni  kezdte"  (ford. Réz Ádám.) 

"Ekkor  ez  megvető  tekintettel  végigmérte  őt,  elővett  egy  narancsot,  meg-
hámozta  és enni  kezdett"  (ford. Komlós A.) 

A  befejezettség  a  közvetlen  előidejűség  esetén  hangsúlyozottabb  szerepet  kap  a  
francia  egyszerű-összetett  igeidőpárok  (passé  simple  -  passé  antérieur)  alkalmazá-
sával. A magyar fordításokban az igekötő használata  elkerülhetetlen:  

„ Dès que j'en  eus compris  la nature, je  me levai(P.  Mérimée:  Carmen)  
"Amint  észrevettem,  hogy  mitől  van, felkeltem."  (ford. Sztrókay  К.)  
"Amint  tisztába jöttem  a helyzettel, felkeltem."  (ford. Komlós A.) 
"Amint  megértettem,  miről  van szó, felkeltem."  (ford. Réz Ádám) 

Stilisztikai  szempontból  az  sem  mindegy,  milyen  igekötőt  választunk  a  fordítá-
sokban.  Az  alábbi  példákban  megfigyelhetjük, hogy  az elkövetett  cselekedet  mérté-,  
ke  ill.  milyensége  mennyire  megváltozik  az  eltérő  igekötő-használat  során.  Bár  as-
pektuális  szempontból  nincs különbség,  az  igekötőválasztás  szemantikailag  befolyá-
solja az esemény  emotiv  hangulatát.  Arról  nem  is szólva,  hogy  szokatlan  igekötővel  
félszeg lesz a fordítás: 

„Bandit  ou  non,  que  m'importe?  répondis-je;  il  ne  nous  a pas  volé."  (P.  Méri-
mée:  Carmen)  

"Bandita  vagy  más,  mit  törődöm  vele! feleltem.  Minket  nem  rabolt  meg."  
(ford. Sztrókay  K.)  

"Bánom  is  én,  hogy  bandita-e  vagy  sem,  nem  rabolt  ki  bennünket."  (ford.  
Komlós A.)  

"Bánom  is  én,  hogy  bandita  vagy  nem  -  feleltem.  Bennünket  nem  lopott  
meg." (ford. Réz Á.) 



Magyar-francia  irányú  műfordításokban  ugyancsak  nyomon  követhető az  igeidő  
formájának és az  igei  aspektusnak  összefüggése. Míg az  imparfait jellegzetes  folya-
matjelölő egyszerű  igeidő, az  írott  nyelvbeli passé  simple  a befejezettség hordozója. 
A  magyar  igés-szerkezeti  aspektust  az  igekötő  nélküli,  létige-jellegü,  folyamatos  
vagy állandó állapotot kifejező ige jelöli,  illetve azzal oppozícióban  az igekötős  ige  a  
pillanatnyi  vagy mozzanatos  cselekvést:  

"Átellenben  az  ággyal  a  tükör függött,  mely  dúlt  arcát  mutatá:  megállt  előtte,  
üvegesedő  szemekkel  nézve  a saját  énjét -  azután  egyszerre fölordított,  fölemelte  ök-
lét,  odarohant  és  oly retteneteset  ütött  rá,  hogy  millió  darabra  zúzódva  pergett  szét  
üvegje  " (Mikszáth:  Tót  atyafiak)  

,Jl y  avait  en face  du  lit  un miroir  où  il  vit  son  visage  ravagé  :  il  s'arrêta  
devant,  ses  yeux  vitreux  fixés  sur  sa  propre  image,  puis  il  poussa  soudain  un  
hurlement  en  levant  le  poing,  se  précipita  sur  la  glace  et  lui  asséna  un  coup  si  
violent  qu'elle  se  brisa  en  mille  morceaux  qui  tombèrent  en  cliquetant(ford.  
Philipe  Chantal)  

2. Az  igék és különböző  bővítmények  aspektuális  összértéke  

Az igék,  igetövek  és különféle bővítményeik  aspektuális összértékének  bemutatására  
sokkal  több  lehetőség  nyílik,  mivel  a  bővítmények  kategóriái  (tárgy,  határozók)  és  
alkategóriái  (határozott  és  határozatlan  tárgy,  céltárgy,  iránytárgy  stb,)  egész  rend-
szert  alkotnak.  Amikor  a  francia mondat  szórendjét  vizsgáljuk,  elsődlegesen  a  sza-
vak  kötött  rendjére  figyelünk  fel,  szemben  a  magyarral,  ahol  a  szórend  (bizonyos  
célzatosság  kivételével)  nem  mondható  mereven  kötöttnek,  sőt,  a  franciához  viszo-
nyítva  egyenesen  szabad.  Az  igekötős  igék  azonban,  a  bővítmény  kijelölt  helyének  
vagy  határozott-határozatlan  voltának  függvényében  elválnak  az  igekötőtől  (ige  +  
igekötő  vagy  ige  + bővítmény  +  igekötő),  ilyenkor  módosul  az  igés-szerkezeti  as-
pektus: 

"A börtönben  igen szomorúan  teltek  el az első napjaim."  (ford. Sztrókay  K.)  
"Első napjaim  igen szomorúan  teltek  a börtönben  " (ford. Komlós A.)  

Amint  a  példák  is  mutatják,  a  folyamatos-nem  folyamatos  (szinoptikus)  oppozí-
ciót  a tárgy  helye  úgy  befolyásolja, hogy  az  igekötős  illetve  igekötö  nélküli  ige  lesz  
az aspektuális érték hordozója a különben  folyamatos aspektusú  francia  igének:  

„Mes premiers jours  de prison  passèrent  fort  tristement."  (P. Mérimée:  Carmen)  

A tárgyas  szószerkezet  tagadása  a  magyar  változatban  módosítja  az  igekötő  he-
lyét  is,  ilyenkor  az  igekötő az  ige mögött  áll, aspektuális  szempontból  e kettős  hatás  
eredményeként  megváltozik:  



„Les Bohémiens  nfont  conservé  aucune  tradition  sur  leur  origine."  (P.  Mérimée:  
Carmen) 

"A cigányok  semmiféle  hagyományt  nem  őrizlek  meg  származásukra  vonat-
kozólag."  (ford. Komlós A.)  

A gyakoriság kifejezője (iteratív aspektus) nemcsak a gyakorító képző lehet a ma-
gyarban, hanem a franciához hasonlóan  a határozó  is:  

L'idée  me  vint  trois  ou  quatre  fois  d'entrer  dans  le  spatio."  (P.  Mérimée:  
Carmen) 

"Háromszor  vagy  négyszer  is gondoltam  rá,  hogy..."  (ford. Sztrókay  К.)  
"Gondoltam háromszor  vagy  négyszer  is arra,  hogy..."  (ford. Komlós A.) 

Közvetett  módon (tárggyal)  is alkothatunk  határozót  az olyan  tárgyas  szerkezetek  
fordításával,  mint  a faire  quelque  pas,  ugyanis  a  számszerűen  kifejezhető tárgy  im-
plicit  idöhatározővá  alakul  át.  Aspektuális  szempontból  azonban  nem  közömbös,  
hogy  a  konkrét  tárgy,  vagy  az általa jelölt  huzamos  időintervallum  vagy  a  kiválasz-
tott  ige alakítja-e az igei  aspektust:  

„Nous fîmes  environs  deux  cents  pas  dans  le plus  profond  silence(P.  Mérimée:  
Carmen) 

"Mélyen  hallgatva  mentünk  vagy  kétszáz  lépést."  (ford. Sztrókay  K.)  
" Vagy kétszáz  lépést  teljesen  csendben  haladtunk."  (ford. Komlós A.) 
"Mintegy  kétszáz  lépést  tettünk  meg  szótlanul."  (ford. Réz Á.) 

A  francia passé  composé  nem  alkalmas  folyamatos  vagy  ismétlődő  cselekvés  ki-
fejezésére. Azonban  használata  mégsem  zárja  ki  sem  az állandó jelleget,  sem  az  is-
métlődést,  ha  az  ige  mellett  a  konkrét  időpontot,  esetleg  idöhatározóval  az  ismétlő-
dés gyakoriságát jelöljük: 

"Az akkori  emberekből  és  az  utánok  valókból  is por  lett,  a porból fű  lett,  a  fűből,  
tudja  isten,  mi  lett,  de  ő,  az  én  ismerősöm,  mindig  élt,  mindig  volt  és  mindig  lesz. " 
(Mikszáth  K: Szent  Péter  esernyője)  

„Les  gens  d'alors  et  ceux  qui  les  ont  suivis  sont  devenus  poussière,  la  
poussière  est  devenue  herbe  et  l'herbe,  Dieu  sait  quoi,  mai  lui  que je  connais,  il  a 
toujours  été et  il sera  toujours(ford.  Kelemen  Imre)  

A  halad  ige  esetében  inkább  valószínűsíthető  a  tárgyas  szerkezet  időhatározői  
használata,  így aspektusa  is közelebb  áll  a folyamat jelöléséhez,  mint például  az ige-
kötős  megtenni  néhány  lépést  szerkezet  igéje esetében,  ahol  a perfektiv vonás  hang-
súlyozottabb. 



Névutós  szerkezettel  is  utalhatunk  a cselekvés  pillanatnyiságára  vagy  befejezett-
ségére.  Az  igekötő  és  névutó  rokonsága jól  megragadható  ezekben  az  esetekben.  A  
francia mondatban  a prepozíciós szerkezet  abszolút helyhatározóként funkcionál:  

"Csutkás  úr  kivette  burnótszelencéjét,  maga  elé  tevé  az  asztalra,  és  a jobb  keze  
mutató  és  hüvelykujját  reá  nyugosztá,  hogy  annál  ünnepélyesebb  színben  tűnjék  fel  
mindaz,  amit mondani  kíván"  (Mikszáth:  Tót  atyafiak)  

„M  Csutkás  sortit  sa  tabatière,  la mit sur  la table  devant  lui  et posa  dessus  
le pouce  et  l'index  de sa  main  droite,  comme pour  souligner  la solennité  de ce  qu'il  
s'apprêtait  à dire."  (ford. Philipe Chantal)  

3. Mondatok,  mondatformák jelentésszerkezete  az  igék aspektuális jegyeinek  függvé-
nyében 

A több  igés szerkezetet  tartalmazó  mondatokban  azonos  mondatformák jelentésbeli  
különbségei  tanúskodnak  a  bennük  szereplő  igés  szerkezetek  aspektuális  értékének  
különbözőségéről.  A folyamatos (egyszerű) múlt valamint az időhatározóval  bővített  
összetett  múlt ugyanazon  ige (mentir)  esetében -  éppen  a határozóval  bővített  aspek-
tuális  értékmódosulás  következtében  -  jelentésváltozást  eredményez.  Az  egyszeri  
befejezett  cselekvés  és  az  állandó  morális  tulajdonság  szembenállását  figyelhetjük  
meg a következő  példában:  

„Elle mentait,  Monsieur,  elle a toujours  menti"  (P. Mérimée:  Carmen)  
"Hazudott, uram, mindig  is hazudott"  (ford. Réz Ádám) 

Ebben  az  esetben  a  szerkezetek  aspektusértékének  különbségeit  az  igék  formai  
azonosságával  nem  igazolhatjuk,  azonban  a  második  határozós  szószerkezet  /s-sel  
nyomatékosított  bővítménye  minőségi  különbséget  eredményez:  mintha  azt  monda-
nánk:  Most  is  hazudott,  mert  ő  hazudós  (vagy  mert  ő  ilyen,  vagy  mert  ő  szava-
hihetetlen,  vagy  mert  ő  soha  nem  mond  igazat  stb.)  Minden  egyes  szerkezet  a  fel-
sorolt  lehetségesek  közül  az  igés-szerkezeti  aspektus  szempontjából  formaalkotó té-
nyező  lehet(ne).  A  tagadó  alakú  tárgyas  szószerkezet  jelentése  (ő  soha  nem  mond  
igazat)  formai különbségén  túl  kétségtelen  az aspektuális érték különbsége  is.  

Az akcióminőség  szempontjából  is eltérőek  lehetnek  egy  francia mondat  magyar  
célnyelvi  változatai,  ha  aspektuális  igei  körülírások  fordítására  vállalkozunk.  A  se  
préparer  à  + infinitivus  típusú  körülírásos  formulák  igeidőtől  függetlenül  perfekti-
váló jelleget  kölcsönöznek  a  cselekvést jelölő  igés  szerkezetnek  és  megszakítják  az  
összetett  mondat  folyamatát  azáltal,  hogy  csak  akarati  szinten  vetítik  előre  a  követ-
kező cselekvést:  

Antonio  Tavait  débarassé  en  un  clin  d'oeil  des  guenilles  dont  il  lui  avait  en-
veloppé  les pieds:  il se préparait  à enfourcher  sa monture."  (P. Mérimée:  Carmen)  



"Antonio  egy  pillanat  alatt  leoldotta  a  ló  lábáról  a  rongyokat  s fel  akart  
ülni  a hátára."  (ford. Sztrókay  K.)  

"Antonio  egy  szempillantás  alatt  leoldotta  a  rongyokat  a patákról  és  azon  
voit, hogy  nyeregbe  szálljon." (ford. Réz Á.) 

Megfigyelhető,  hogy  az  alárendelő  szerkezet  egy  egész  tagmondattal  bővíti  a  
gondolatsort  a  második  példában,  lehetővé  téve,  hogy  a  képes  célhatározó,  mint  a  
beálló cselekvés akarati  kinyilatkozása  hangsúlyt kapjon. 

Összegezve az elmondottakat,  rá kell  mutatnunk  az igés-szerkezeti  aspektus  leírá-
sára  tett  kísérlet  nehézségeire.  Arra  például,  hogy  a  leírás  kezdetén  nem  állapítható  
meg előre a kategória minden  egyes speciális jelentése,  nem mondható  ki például  az,  
hogy  mi tekinthető egyértelműen  múlt  időnek az aspektus szempontjából (a  múlt  idő  
jele  például  nem  befejezettség-  vagy  perfektivitásjelző tényező).  A  mondat  szintjén  
az  időviszonyok  a tagmondatok  közti  intervallumból  állapíthatóak  meg,  de  ez  nem  
mindig  azonos  a  beszéd  pillanatával,  tehát  csak  tartalmi  jegyekre  szorítkozhatunk.  
Vagyis  a tartalom  és forma egymásra  épülő,  kölcsönös  "interakciója"  csak  kiinduló-
pont  egy  leírandó rendszerhez,  segíthet  egy tipológiai,  akár jelentéstani  osztályozás-
ban. 
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