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Előszó  
 

Az utóbbi évtizedek meghatározó irányzata a nyelvészeti kutatásokban a funkcionális 

nyelvészet volt, amely a formalista szemlélet ellentételezéseként vizsgálati tárgyát nem a 

nyelvi jelenségek rendszerközpontú leírásában, hanem a mindennapi nyelvhasználat 

tanulmányozásában látta. Noha ez a paradigmaváltás számos nyelvészeti ágban jelentkezett, a 

nyelvtörténet eddig mégis némileg kivételt képezett ez alól, ugyanis a kognitív nyelvészet 

eredményei csak jóval később kerültek itt alkalmazásra. Amíg a külföldi szakirodalomban 

számos nyelvész foglalkozott már ezzel a témával a ’80-as évektől kezdődően, addig a 

magyarországi kutatások jelentősen elmaradtak tőlük. Jelen dolgozatban a magyar 

határozóragok egy speciális körének, a BENNE és a RAJTA helyzetek jelölésében résztvevő 

irányhármassági határozóragoknak a szemantikai leírását, rendszerezését, szintaktikai 

kapcsolódási mechanizmusait és jelentésváltozásait kívánom bemutatni a kognitív szemantika 

nézőpontjából. 

 

A disszertáció elméleti bevezetője felvázolja a funkcionális nyelvészet legfontosabb 

jellemzőit, külön kitérve a holista kognitív szemantikára, s mellette bemutatja a téri orientáció 

és a nyelv kapcsolatát érintő legfontosabb megállapításokat, illetve a témához kapcsolódó, 

kognitív jelentéstörténeti kutatások eredményeit. A második fejezetben a magyar 

határozóragok általános történeti áttekintése történik, amelyet egy toldalékszemantikai rész 

követ, ahol olyan kérdések kerülnek megvitatásra, hogy például rendelkezik-e egy toldalék 

jelentéssel, és ha igen, milyen természetű ez a jelentés, hogyan lehet a toldalékokat 

szemantikailag csoportosítani, illetve a szóból toldalékká válás folyamata hogyan hat az adott 

nyelvi elem jelentésére. A negyedik fejezet a határozóragok sematikusságával foglalkozik, 

azokat a perceptuális képi sémákat veszi sorra, amelyek előfordulhatnak a határozóragok 

jelentésszerkezetében. Ezek után az ötödik fejezetben a RAJTA (-ba/-be, -n/-on/-en/-ön, -ból/ 

-ből) és a BENNE (-ba/-be, -ban/-ben, -ból/-ből) helyzet jellemzőinek, azok észlelési 

feltételeinek bemutatása következik, a hozzájuk határozóragokkal együtt, ahol a ragok 

szemantikai jellemzőit térbeli, időbeli és entitásbeli viszonyokban vizsgálva tárgyalom. Ezt a 

hatodik fejezetben a magyar határozóragok szintaktikai funkcióinak és a jelentésszerkezetben 

való működésüknek rövid, kognitív szemantikai bemutatása követi. A hetedik fejezet végül a 

vonzatként megjelenő határozóragok jelentésváltozásainak témakörében vizsgálódva néhány 

vonzatváltozási eset elemzésével hívja fel a figyelmet a terület kutatási igényére.  
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A dolgozat nyelvi anyagául a Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz., Váradi 1998–2006) 

szolgált. A nyelvtörténeti kérdésekhez, különösen a vonzatváltozások tanulmányozásához 

azonban szükség volt egy kiegészítő korpuszra is, ami nyelvtörténeti forrásként a lehető 

leghívebb módon tükrözi a spontán beszéd nyelvhasználati jelenségeit. Erre a 

legalkalmasabbnak a boszorkányperek iratainak magyar nyelvű tanúvallomásokat tartalmazó 

részei bizonyultak, tekintettel arra, hogy a szó szerinti lejegyzésnek és a hivatali 

dokumentumkezelés szabályainak köszönhetően ezek a nyelvtörténeti források voltak a 

legkevésbé kitéve az idegen nyelvből való fordítás hatásainak vagy a lejegyző személy 

dialektusának, szövegformáló szándékainak. Ehhez a célkitűzéshez remekül igazodott a 

Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (MBO, Komáromy 1910), amelynek bőséges 

nyelvi anyaga különösen jól használható volt a határozóragok szemantikai változásainak 

vizsgálatában. 

A disszertáció funkcionális-kognitív nyelvészeti keretben kognitív szemantikai és 

jelentéstörténeti elemzéseket tartalmaz a magyar határozóragok köréből, mely vizsgálatokhoz 

kiegészítésképpen etimológiai és egyéb nyelvtörténeti eredmények és források is 

felhasználásra kerültek. A célom ugyanis az volt, hogy egy olyan szemantikai perspektívából 

írjam le a magyar határozóragok jelentését, ahol a szinkrón és a diakrón szemlélet nem válik 

el egymástól, hanem egységes módon jelenik meg az elemzések során. Ezt a speciális 

nézőpontot hivatott jelezni a disszertáció címe is: Kognitív jelentéstörténeti vizsgálatok a 

magyar határozóragok körében, ahol a kognitív jelentéstörténeti jelző arra utal, hogy az 

értekezésem témáját jelentéstörténeti ismeretekkel kiegészített, kognitív szemantikai 

nézőpontból közelítem meg. Ennek jegyében az egyes határozóragok szemantikai 

jellemzésekor fontosnak tartottam az adott rag mai nyelvhasználatban való vizsgálatát, 

amelyhez összefüggéseket keresve hívtam segítségül a rag keletkezési körülményeivel 

kapcsolatos grammatikalizációs és egyéb nyelvtörténeti, etimológiai ismereteket. Ez a 

vizsgálati mód tette lehetővé azt, hogy átfogó képet kaphassak az elemzett toldalékok 

szemantikai változásairól, működéséről. 
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I. Funkcionális-kognitív nyelvészeti bevezet ő 

 

A nyelvi jelenségek közötti összefüggések és magyarázatok szemléletbeli különbségeket 

generálnak már régóta a kutatók körében, mégis kirajzolódik két csapásirány, amely mentén 

haladnak a nyelvészeti vizsgálatok. Ezek alapján léteznek olyanok, amelyeknél a nyelv 

önálló, és a használattól független rendszerként jelenik meg, ezek az ún. formalista 

irányzatok. Ezzel szemben vannak olyanok is, melyeknél a nyelv nem független az elmében 

tárolt kognitív képességektől, nyelven kívüli tényezőktől, hanem azokhoz tartozóan szerves 

egységet alkot velük. Ezek az ún. funkcionális irányzatok, amelyek előtérbe helyezik a nyelv 

használati alapon történő vizsgálatát, s egy sor olyan kérdést vetnek fel, amelyek azelőtt nem 

fértek bele a strukturális szemléletű, formalista kutatások keretei közé. Ilyen téma volt például 

a nyelvi változások és a grammatikalizáció kérdésköre, különös tekintettel annak szemantikai 

oldalára, vagy a nyelvelsajátítás, amelyen belül pszicholingvisztikai és kognitív 

idegtudományi eredmények is alapját képezték a kutatásoknak.  

A formalista és a funkcionalista szemlélet nagymértékben eltér egymástól, hiszen amíg a 

strukturalisták a nyelvet önálló és független rendszerként tekintik, egy idealizált 

beszélő/hallgató grammatikai kompetenciájaként, addig a funkcionalisták távolabbi fókuszból 

vizsgálják a nyelvet, ahol a nyelv a használatban, a mindennapi kommunikációnkban 

vizsgálandó. 

1. A funkcionális-kognitív nyelvészet főbb jellemzői 

A funkcionalisták a nyelvet társadalmi jelenségként és tudásként vizsgálják, amely szoros 

összefüggésben van más, világról alkotott tudásunkkal. Mindegyik tudástípusnak azonban van 

egy közös kiindulópontja, ez pedig az észlelés és a megismerés. Számos, nyelven kívüli 

tényező befolyásolhatja az észlelést. Így például környezeti tényezők (pl. időjárás, évszakok 

vagy napszakok változásai, a lakóhely földrajzi adottságai), a biológiai tényezők (pl. 

anatómiai felépítés, perceptuális tulajdonságok), melyek meghatározzák a mentális 

képességeket, vagy akár a beszédhangok létrehozásának feltételeit. De idesorolhatók a 

pszichológiai tényezők és a szociokulturális tényezők is, mely utóbbinál a nyelv a 

beszélőközösség sajátjaként kulturális funkciót is betölt (Ladányi–Tolcsvai 2008).  

A funkcionalista nyelvészet nagymértékben támaszkodik megismeréstudományi, 

viselkedéstudományi és egyéb pszichológiai ismeretekre, melyek szerint a mentális 
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műveletek, az észlelés, a megismerés komoly szerepet játszik nemcsak a nyelv 

használatában, hanem a nyelvi struktúrák létrejöttében is.  

A mentális műveletek elsődleges funkciója a meglévő tudáselemekből új tudáselemet 

létrehozni (Nagy 2003: 3). A konvertáló képesség a meglévő tudás átalakításában játszik 

szerepet (pl. térbeli forgatás), a logikai képesség bizonyos fogalmi információk rendezése 

által teszi lehetővé új ismeretek létrehozását (pl. analógia működése a nyelvben). A 

kombinatív képesség a rendelkezésre álló ismeretek alapján lehetséges összetételeket állít elő 

(pl. a variálás készsége), míg a rendszerező képesség a dolgok és viszonyaik, valamint a 

meglévő tudáselemek és viszonyaik felismerésével, elrendezésével teszi lehetővé új 

tudáselem létrehozását. Ide sorolható a halmazba sorolás- és a sorképzés készsége, valamint a 

viszonyítás és az összehasonlítás. (Nagy 1990). Az alkalmazkodó képességről is szólnunk 

kell, hiszen megjelenik például perspektiválásban, amikor a térbeli objektumok eltérő 

pozícióiból is képesek vagyunk észlelni a köztük fennálló relációt. Meghatározó lehet a rövid- 

és hosszútávú memória kapacitása, amit redundáns nyelvi jelenségek okaként tartanak számon 

a kognitív nyelvészek, s amely a strukturalistáknál a nyelvi ökonómiaként került leírásra. A 

sematizáló, absztraháló képesség szintén ide kapcsolódik, hiszen a jelentésszerkezetek 

létrehozásánál kiemelt jelentőségű, így például a metaforánál, ahol a konkrét jelentést képesek 

vagyunk absztrakt szintre emelni, és elvont dolgokat is megérteni. Szemléletes példa lehet a 

sematizációs képességre az, ahogyan az események, folyamatok „forgatókönyvét” képesek 

vagyunk megragadni és sémaként utána más helyzetekre vetítve használni.  

 

Mindennapi életünk során az alapvető helyzeteket, szituációkat, folyamatokat egységes, 

univerzális struktúra jellemzi, melyet más néven eseményszerkezetnek is nevezünk. Az 

eseményszerkezet a világról alkotott ismereteink, pragmatikus tudásunk része, mely 

részeseményekből felépülve tartalmazza a részek sorrendiségi szabályát, időbeli viszonyait 

(Kiefer 2000). Például a valaki birtokol valamit/ valakinek van valamije eseményszerkezet 

magában foglalja az adott objektum birtoklása előtti fázist (f1) a birtokba kerülés folyamatáig, 

a birtoklási viszony létrejöttének pillanatát (p1), a birtoklási viszony fenntartását (f2), a 

birtoklási viszony megszűnésének pillanatát (p2), és végül azt a fázist, amely a birtoklási 

viszony megszűnése utáni pillanattól indul, jelezve azt, hogy az adott objektum már nincs a 

birtokos tulajdonában (f3). Az eseményszerkezet időbelisége sematikus formában tartalmazza 

a fenti információkat, és az alábbi módon jeleníthető meg: 



 11 

 

1. A valaki birtokol valamit/ valakinek van valamije kifejezés eseményszerkezete 

 

Az 1. ábrán bemutatott eseményszerkezet kétféle időegységet tartalmaz: pillanatnyi 

mozzanatokat (p), illetve több mozzanatot felölelő fázisokat (f). Ezek váltakozó egymásra 

következése adja az eseményszerkezet időbeli sémáját. 

 

1.1. Észlelés, felismerés a térben 

 

A határozóragok a dolgok/objektumok közti relációk kifejezésére szolgálnak, ezért jelentésük 

tanulmányozásakor először szükséges megvizsgálni azt, hogy az objektumok térbeli észlelése 

és a köztük lévő relációk felismerése miképpen zajlik. Az nyilvánvaló, hogy az állatvilág és 

az ember túlélésének alapvető feltétele a dolgok és viszonyaik felismerése a térben és időben, 

ami öröklött adottságként specifikus perceptuális felismerő mechanizmusok, ún. rutinok által 

nyilvánul meg, és az ember esetében kiegészül egy verbális, fogalmi szinttel is (Nagy 2003: 

3–4). Két komponens különböztethető meg a térbeli felismerés rendszerében: a felismerő 

mechanizmus és az érdekeltségi motívum. A felismerő mechanizmus az, amely alapján 

megszületik egy adott dologról vagy helyzetről az eredmény, hogy az ismert, netán 

bizonytalan, vagy nem ismert a számunkra, míg az érdekeltségi motívum esetében egy adott 

dolog vagy szituáció tartalmának megítélése történik az előnyös/ közömbös/ hátrányos 

választási lehetőségek mentén (Cziko 1995). A felismerés jelenségével több tudományág is 

foglalkozik, de amíg a filozófiában ezt a képzet szóval jelölik, addig a kognitív 

pszichológiában a mintázat (pattern) megnevezéssel, az etológia a mechanizmussal, a 

sémaelmélet pedig a séma fogalmával azonosítja (Nagy 2003: 5). A legújabb kutatások szerint 

a felismerés az ún. PDP-modell (Paralell Distributed Processing) alapján történik, ahol az 

információfelvétel és az információfeldolgozás párhuzamosan megosztva zajlik (McClelland–

Rummelhart 1986, Smolensky 1996, Clark 1996, Pléh 1997), melyet nem tudunk 

szándékosan működtetni vagy befolyásolni, a működése rutinszerű. A folyamathoz egy tanult 

és egy szabad felismerő-információfeldolgozó hálózat is szükséges, mely összefoglaló néven 

a kognitív rutin. Ezen belül megkülönböztethető az egyesítő és a viszonyító kognitív rutin, 

 
… 

 
 … 

f1 

p1 

f2 

p2 

f3 



 12 

amelyek két feladatkört látnak el: egyrészt egységkonstruáló és egységfelismerő, másrészt a 

viszonykonstruáló és viszonyfelismerő funkciót. Az egységfelismerés a PDP-modellben úgy 

működik, hogy a felismerési jellemzőkről párhuzamosan, de elkülönülten beáramló 

információkötegek aktiválják a megfelelő neurális hálózatot, ami ezért ’ismert’ érzetet kelt, 

vagy ’ismeretlent’ jelez akkor, ha a memóriában nincs az észleletnek megfelelő képzet. 

Bizonytalanság esetén pedig ’bizonytalan’ érzet jelentkezik. A viszonyfelismerés 

bonyolultabban zajlik, ám a térbeli viszonyok nyelvi konstruálásában nagy jelentőséggel bír. 

A viszonyítás általánosságban nem tud pontos képet adni a viszonyított dolgok minőségéről, 

jellegéről, csupán azt tudja megválaszolni, hogy két dolog azonos, hasonló vagy különböző. 

Ennek megítélése ugyanis az ún. felismerő rutinnal történik, ahol még nem kapunk választ 

arra, hogy miben, mi szerint azonosak, hasonlóak vagy különbözőek a dolgok. A 

viszonyításban résztvevő objektumok pontosítására a viszonyító rutin szolgál, s működésének 

a feltétele az, hogy mindkét dolog rendelkezzen a viszonyítás alapját képező tulajdonsággal. 

Ez azt jelenti, hogy először az egységfelismerő rutin segítségével tisztázásra kerül, hogy a 

viszonyítási szempontnak vélt tulajdonsággal rendelkezik-e az adott dolog, és e tulajdonság 

szempontjából hasonló vagy különböző-e a másikhoz képest. A viszonyító rutin a tér, az idő, 

a mérték és a számosság szerinti különbség felismerését teszi lehetővé, választási lehetőségek 

mentén. Ha például egy ragadozó állat több prédát ismer fel/ észlel a térben, akkor általában 

távolság szerinti különbség alapján választ közülük. Ebben az esetben a közös viszonyító 

sajátság a távolság, a viszonyfelismerés eredménye pedig, hogy melyik préda van közelebb, 

és melyik van távolabb (Nagy 2003: 5–8). A perceptuális viszonyfelismerés tehát örökölt 

képesség, amely a túlélést szolgálja, s mint ösztönös és automatikusan működő kognitív 

folyamat a nyelvi észlelésre és a nyelvi struktúrák kiépülésére is kihatással van. Innen nézve a 

szavak mint pszichikus komponensek valójában nem mások, mint auditív felismerő és 

artikulációs kivitelező rutinok, amelyek a PDP-modell alapján szerveződnek és működnek, 

hasonlóan a fent említett perceptuális rutinokhoz.  

A viszonyfelismerés ún. felismerési rutinok segítségével történik, ezek közül a nyelvre 

vonatkozóan szükséges megemlíteni a vizuális és auditív felismerő rutinokat, melyek öröklött 

módon össze vannak kapcsolva egymással (vö. veszélyhelyzet észlelése: a vizuális 

információt azonnali vészkiáltás kíséri). E kapcsolat révén, amikor egy vizuális felismerő 

rutin (képzet) összekapcsolódik egy szó auditív felismerő rutinjával, akkor egymást aktiváló 

egységgé válnak, mely maga az elemi fogalomképzés. Ezáltal a szó mint hangsor 

szimbólummá, a képzet pedig a szó jelentésévé válik. Az így létrejövő, egymás aktiválására 

alkalmas egység a perceptuális elemi fogalom (Nagy 2003: 9). Amikor az anyanyelv-
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elsajátítás során a kisgyerek, előzetesen már számos vizuális képzettel rendelkezve, hallja a 

látott dolog nevét, akkor automatikusan összekapcsolja a két perceptuális felismerő rutint (a 

vizuálist az auditívval). Az ilyen szavak perceptuális fogalomaktiváló, felismerő, megnevező 

rutinok (Gopnik 1997). A szavak auditív vagy vizuális észlelése egyidejűleg előhívja a 

hozzájuk kapcsolódó képzeteket és szórutinokat, ez a nyelvi felismerési folyamat a 

fogalomaktiválás, ami fogalmak egész hálózatát aktiválja. A fogalmak rendszerezése egy 

lényeges mechanizmus, mely a kategorizációs képesség által valósul meg, és arra vonatkozik, 

hogy a világban észlelt dolgokat képesek vagyunk hasonlóságuk alapján csoportokba 

rendezni. A funkcionalisták szerint a kategorizáció az ún. prototípus-elv (Rosch 1977, Lakoff 

1987) alapján történik, ahol a hasonlóság bizonyos tulajdonságok megléte esetén érvényes. A 

tulajdonságok, akár egy családban, a családtagok egymáshoz való hasonlatossága alapján 

történik, de nem egyezést vagy azonosságot jelöl a kategória tagjai között, hanem az összes, 

kritériumként felállítható tulajdonságok egy részének meglétét az adott kategóriaelem 

esetében. 

1.2. A jelentés els őbbsége 

A funkcionalista irányzatok kiindulópontja a jelentés, amely minden nyelvi jelenséget 

meghatároz. Szerintük nemcsak a szavak rendelkezhetnek jelentéssel, hanem akár a 

toldalékok is, vagy akár olyan összetett és absztraktabb nyelvi jelenségek, mint a mondatbeli 

szórend vagy az igenem. Minden nyelvi elem rendelkezik tehát jelentéssel, azonban ennek 

kidolgozottsága eltérő lehet, így például az alapszófajok jelentésszerkezete jóval 

kidolgozottabb, mint akár a toldalékoké, amelyeknek sematikussága saját kategóriájukon 

belül szintén különbségeket mutat (vö. Langacker 2007: 435). De ahogyan a fent említett 

kategóriák határai nem élesek, úgy a kidolgozottsági fok sem szigorúan egyforma az elemek 

esetében, és leginkább egy sematikussági skála mentén képzelhető el az egyes elemek 

jelentésszerkezetének kidolgozottsága, ahol a pólus egyik végén az erősen sematikus, míg a 

másik végén az erősen kidolgozott jelentésszerkezetű nyelvi elemek állnak. 

 

 
2. A nyelvi elemek jelentésszerkezetének sematikussági skálája 

 

A skála egyik végpontja az erősen kidolgozott, a másik végpontja a teljesen sematikus 

jelentésszerkezet, amely mentén helyezkednek el a szavak és a toldalékok. A szavak esetében, 

Kidolgozott Sematikus   Szavak Toldalékok 
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különösen az igék és a főnevek jelentésszerkezeténél feltételezhető a kidolgozottság 

magasabb foka, míg például a névmások kevésbé kidolgozottak, a klitikumok pedig valahol a 

skála közepén, a szavak és a toldalékok metszetében helyezkedhetnek el.  

A jelentés sematizáltságán túl szólnunk kell azonban még annak szinkróniától és 

diakróniától független megközelítési módjáról is. Ugyanis a funkcionális elméletek nem 

választják el e két nézőpontot élesen egymástól, hanem a nyelvi jelenségeket, így a jelentést 

is, annak változásaival együtt egy egységesített, szinkrón-diakrón perspektívából közelítik 

meg (Sándor 1998). 

2. A holista kognitív szemantika irányzata és főbb kutatási területei, 

eredményei 

A holista kognitív szemantika szinkrón kutatásai igen meggyőző eredményeket mutattak fel 

az utóbbi időben, ezért joggal merülhet fel bevonásuk nyelvtörténeti kutatásokba is. Maga az 

irányzat az 1970-es években indult, egyfajta reakcióként a generatív nyelvészettel, valamint 

az igazságfeltétel-szemantikával szemben. Ez utóbbi létjogosultságát a jelentésre irányuló 

vizsgálatokban számos kritika érte, Eve Sweetser például úgy vélekedett, hogy az 

igazságfeltétel-szemantika nemhogy hozzájárulna a jelentés leírásához, mely egyben a szavak 

és a világ kölcsönhatását is jelenti, hanem egyenesen ellehetetleníti azáltal, hogy kihagyja a 

kognitív szerveződés lehetőségeit a nyelvi rendszerből (Sweetser 1990). Ennek a 

kijelentésnek az állhatott a hátterében, hogy a kognitív szemantika követői szerint a nyelvi 

jelentés valójában nem más, mint egyfajta manifesztációja a konceptuális struktúrának 

(Evans–Green 2006), ami összecseng Leonard Talmy azon kijelentésével, hogy a kognitív 

szemantika nem más, mint a konceptuális tartalmak és azok szerveződésének vizsgálata a 

nyelvben (Talmy 2000). Ennek azért van komoly jelentősége, hiszen amíg korábban a 

generatív szemlélet igyekezett a nyelvtudást és a nyelvi elemeket autonómként leírni, addig a 

funkcionális elméletek – és így a kognitív szemantika – alapvető tényként fogadták el azt, 

hogy a nyelv és a nyelvi képesség egy komplex ismeret- és készségrendszer koherens része 

(Dressler 1995, Tomasello 1998, Tomasello 2000, Barlow-Kemmer 2000, Bybee 2006.)  

A holista kognitív szemantika, amely a jelentést fogalmi alapon közelíti meg, 

feltételezi, hogy a jelentés az emberi agy percepciós folyamataiban, vagyis a világ dolgainak 

észlelésében és felfogásában központi szerepet játszik. Az, hogy a nyelvi jelentés szorosan 

összefügg a megismeréssel, vagyis azzal, ahogyan a minket körülvevő világot észleljük és 
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értelmezzük, arra is következtetni enged, hogy a jelentés az észleléssel is szoros kapcsolatban 

van. Ennek illusztrálására az alábbi mondatok szolgálhatnak: 

 

  a) A macska a ház előtt ül. 

  b) A ház a macska mögött áll. 

 

Grammatikai és logikai szempontból mindkét kijelentés helyes, a b) mondatot azonban 

nemigen hallhatnánk egy anyanyelvi beszélőtől. A grammatikai „jólformáltság” és a logikai 

egyenértékűség tehát még nem feltétlenül biztosítja azt, hogy a nyelvhasználatban is 

elfogadható legyen az adott mondat. Ennek oka pedig az észlelés sajátosságában keresendő, 

ami pedig pszichológiai alapozottságú. A helyviszonyok észlelésekor ugyanis mindig a 

nagyobb, perceptuálisan szembetűnőbb, mozdulatlan(abb) tárgyhoz viszonyítva érzékeljük a 

kisebb, kevésbé feltűnő tárgyakat. Ennek alapján a nagyobb tárgyak a kognitív szemantikában 

a háttér vagy ground megnevezést kapták, míg a kisebb tárgyak az alak vagy figura 

megnevezést (Langacker 1987). 

A holisták szerint, ahogyan a nyelvtudás nem választható el a többi kognitív 

képességtől, úgy a nyelvi jelenségek sem különíthetők el a mentális folyamatoktól, s ezáltal 

fogalmi struktúráink rendszeréről, a nyelv mentális működéséről szolgáltatnak információt a 

jelentésükön keresztül. Mivel minden dolognak, fogalmi struktúrának tapasztalati alapja van, 

ezért itt kevésbé használható a formalizálás, helyette képi sémákban szükséges megjeleníteni 

az információt, hiszen ma a legtöbb, e témával foglalkozó szakember szerint az elmében a 

megértés is ilyen képi sémákon (Gestalt) keresztül történik, ahol a Gestalt-ok mentális 

képekként a tárgyak, dolgok tipikus példányait képviselik, s jelentőségük a tárgyak, dolgok 

stb. kategorizálásában van. Ennek során a kategorizálandó jelenséghez tartozó kép először 

összevetésre kerül az elmében tárolt többi mentális képpel, majd azok közül a 

leghasonlóbbhoz sorolódik (Lakoff 1987).  

2.1. Testesültség és metaforizáció 
 

Kulcsfontosságú a holista kognitív nyelvészet számára az ún. testesültség vagy embodiment 

elmélet, mely szerint a jelentés kialakulásában, vagyis abban, hogy valami jelentéssel 

rendelkezővé válik, az emberi testnek, a testtel kapcsolatos tapasztalatoknak kitüntetett 

szerepe van (Lakoff–Johnson 1980). Ennek az elméletnek az igazolására számos tanulmány 

született, de egyúttal számos kritika is érte. Több kutató rámutatott arra a zavarba ejtő 
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kettősségre, mely szerint a testesültség egyszerre hirdeti a jelentés univerzalitását és 

kultúrafüggőségét. Ezek a kritikai megjegyzések elsősorban azt emelik ki, hogy egy olyan 

elmélet, mely a képi sémák, és általában a legalapvetőbb testi tapasztalatok univerzalitására 

épül, nem lehet egyúttal kultúrafüggő is, legfőképpen akkor nem, ha a testesültséget 

naturalisztikus értelemben vesszük (Alverson 1994, Rakova 2002). E probléma feloldására 

Kövecses Zoltán egy másfajta megközelítési módot javasolt a testesültség fogalmának 

értelmezésében, megközelítésében. Szerinte a testesültségnek több összetevője van, ezért nem 

valamiféle homogén, mindenki számára azonos tényezőt kell látnunk benne, hanem a 

testesültséget mint „változó tapasztalati fókuszt” kell tekintenünk (Kövecses 2005c, 2006). A 

változó tapasztalati fókusz elképzelése jól illeszkedik egyazon testi élmény/tapasztalat 

különböző módon való nyelvi megformálásához, hiszen ha például a düh mint érzelem 

kifejeződésére gondolunk, azt többféle fiziológiai reakció kíséri: a légzés gyorsul, a 

vérnyomás emelkedik, a szívverés erősödik (Ekman 1983), melyek összességében ugyan 

univerzálisan jellemzik a dühöt mint érzelmet, de az egyes nyelvek e reakciócsoportnak más-

más elemét emelik ki a nyelvi kifejezéseik megkonstruálásakor. Így például az angolban a 

testhőmérséklet emelkedése és a vérnyomás emelkedése azonos hangsúllyal bír, a kínaiban 

viszont jóval erőteljesebb a NYOMÁS fogalmának jelenléte (Yu 1998).  

A változó tapasztalati fókusz a történetiségben is jól alkalmazható nézőpont. Gevaert 

például rámutatott arra, hogy angol nyelvtörténeti korpuszokban a HŐ fogalmi körére épülő 

düh fogalma főként 850 és 950 között volt jellemző az angol nyelvben, melyet a hővel 

kapcsolatos metaforák száma alapján állapított meg. Később azonban a düh inkább a 

NYOMÁS metaforáján keresztül konceptualizálódott, majd a 15. századtól kezdődően a HŐ 

és a NYOMÁS együtt jelentek meg a düh konceptualizálásában. Ennek a folyamatnak a 

végeredményeként jött létre a DÜH MINT TARTÁLYBAN LÉVŐ FORRÓ FOLYADÉK 

metafora, melyet az angolban ma is megtalálunk (Gevaert 2001a, 2001b).  

A változó tapasztalati fókusz elképzelése emocionális különbségek figyelembe vételére 

is lehetőséget ad. Kállai János (2004) az egyén emocionális állapotának térérzékelési 

befolyásoltságára hívja fel a figyelmet, mert szerinte ugyanaz a téri reláció különböző 

emocionális helyzetekben másképpen képeződhet le. Egy háborúban például a létszükségletet 

jelentő biztonságos helyek felértékelődnek, vizuálisan kiemelkednek, és kontúrosabban 

bontakoznak ki az egyes tájelemek egymáshoz való viszonyai, irányai és távolságai, mint 

békeidőkben. Két pont közötti távolság megítélésekor a golyózápor által veszélyeztett 

útvonalak aránytalanul hosszabbnak tűnhetnek, mint a fedezékkel védett, biztonságos utak. A 

személyes szükséglet tehát emocionális szempontok alapján is strukturálja a teret, 
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befolyásolva ezzel és szubjektívvá téve a térérzékelést. A tér megváltozásának ilyen intenzív 

élménye felfokozott stresszes szituációkban ráadásul a leggyakoribb. Egyeseknél 

stresszhelyzetben a tér leszűkül, másoknál inkább kitágul, mely nem egyszer akár pszichés 

zavarokhoz (pl. tériszony, agorafóbia stb.) is vezethet (Kállai 2004: 15). 

Fontos kiemelni, hogy az elsősorban testtel, téri orientációval kapcsolatos 

tapasztalatok által létrejött fogalmi struktúrák jelentéseiben megőrződik az eredeti 

szemantikai tartalom, vagy annak egy része, s ez metaforizáció útján válik hozzáférhetővé az 

elmében más, adott esetben absztraktabb helyzet, tárgy, esemény stb. leírásakor, 

megnevezésekor. A metaforizáció és a metafora, a metonimizáció és a metonímia a kognitív 

szemantika számára nem stilisztikai kifejezés, hanem egy információbefogadási metódus 

vagy stratégia, ahol az egyik dolgot a másik dolog mintájára tapasztaljuk meg, és dolgozzuk 

fel (Lakoff–Johnson 1980). 

2.2. A profilírozás 
 

A kognitív szemantika szerint minden nyelvi elem rendelkezik jelentéssel, így a 

határozóragok is, amelyeknek grammatikai kategóriáját mint szimbolikus egységet kell 

elképzelnünk (Langacker 1987). A nyelvi szimbolikus egység nem egyszerű leképezése a 

külső, objektív világnak, mert mögötte található az a kognitív struktúrák által létrehozott 

kategorizáció, amely szerint a világban lévő tárgyakat, dolgokat, eseményeket stb. jelentésük 

szempontjából egy-egy fogalom köré soroljuk. A holisták nézete szerint az, hogy hogyan 

fejezzük ki nyelvileg magunkat egy adott szituációban, mindig egyéni nézőpont kérdése, ahol 

a beszélő – szándékai szerint – választhat a rendelkezésére álló képi sémák közül. Ezek a képi 

sémák konvencionalizálódhatnak a nyelvközösségekben, s általa különbségek 

generálódhatnak az egyes nyelvek között. A nyelven belüli és a nyelvek közötti variabilitás 

összefüggéseket mutat a beszélők fogalmi struktúráiból adódó különbségekkel, illetve az adott 

szituáció eltérő nézőpontból való feldolgozásával. 

Amikor leírunk egy szituációt, azt többféle kidolgozottsági és részletezési fok mellett 

tehetjük meg attól függően, hogy a beszélőnek milyen szándékai és kommunikációs igényei 

vannak. Erre különböző nyelvi lehetőségek állnak rendelkezésre, a precízen kidolgozott 

szavaktól a sematikusabb jelentésű grammatikai elemekig. A nyelvi kifejezésekben a nyelvi 

elemek többféleképpen lehetnek hangsúlyozottak (Langacker 2007: 435 salient), attól 

függően, hogy milyen célokat szolgálnak a kommunikációban. Kétféle hangsúlyozottsági 

módot szükséges elkülöníteni a nyelvtani elemek kiemelkedésével kapcsolatban: a 
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profil/bázis és a figura/háttér  (trajector/landmark) különbségét. Langacker a profil és a 

profilírozás fogalmát sajátosan kezeli a többi kognitív nyelvészhez képest. Nála a profil 

fogalma szorosan összekapcsolódik a konceptuális bázis fogalmával, mert a profil az, amelyik 

utal a hozzátartozó konceptuális bázisra. Ez azt jelenti, hogy a világ dolgainak nyelvi 

kifejeződése konceptuális referensként is felfogható a mögötte álló konceptuális tartalomhoz 

(Langacker 2007: 435): 

 
3. Az írisz és a pupilla sematikus összefüggései a SZEM konceptuális bázishoz 

 

A 3. ábrában a SZEM konceptuális bázisra utal az írisz és a pupilla kifejezés, azonban a 

sémaszerkezetnek más-más része emelkedik ki: az írisz kifejezés a szem színes, külső részét, 

míg a pupilla a belső részét emeli ki. A profil/bázis viszony úgy is felfogható, amiben 

megjelenik egy absztrakt képi séma (konceptuális bázis), melynek többféle megvalósulási 

sémaformája, sémavariánsa létezik, attól függően, hogy mely sémarészek válnak 

hangsúlyossá és kevésbé hangsúlyossá a beszélő kommunikációs szándékainak megfelelően. 

Azonban nemcsak a világ dolgait érinti a profilírozás jelensége, hanem a közöttük lévő 

viszonyokat is. Langacker erre vezeti be a figura  (trajector) és háttér (landmark) 

kifejezéseket, melyeknél a figura/trajector jelenti a kiemelkedő elemet/ részt, a háttér vagy 

landmark pedig a hangsúlytalan elemet/ részt. Ennek sematikus szemléltetésére Langacker az 

angol admire (’csodál, udvarol’) ~ admirer (’csodáló, udvarló’) kifejezéseket hozza fel 

példának (uő. 2007: 436): 

 
4. Az admire és az admirer sematikus jelentésszerkezete 

 

A 4. ábrán egy elvont konceptuális tartalom a nyelvi kifejezésekben különböző profilírozási 

folyamatokon megy keresztül más nyelvi elemek hatására. Az admire ige aktiválta ugyan a 

SZEM mint 
konceptuális bázis 

írisz 

Konceptuális bázis 

tr lm 

admire admirer 

pupilla 
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sémaszerkezet két tagját, de az admirer szó esetében az igéhez járuló -er képző az első 

objektumot hangsúlyossá tette, míg a másodikat hangsúlytalanná. A toldalékok tehát az 

alapszófajokhoz kapcsolódva árnyalják azok jelentésszerkezetét: egyes részeiket kiemelik, 

más részüket pedig a háttérbe pozicionálják. 

Langacker szerint a trajector/landmark elkülönülése a térbeli, időbeli relációkban is 

érvényes. Vagyis a térbeli, időbeli és metaforizált (entitásbeli) relációk esetében is megjelenik 

a profilírozás, azaz vannak kiemelkedő, és kevésbé kiemelkedő részek az ezt kifejező nyelvi 

elemek jelentésszerkezetében. Illusztrálásképp két időbeli viszonyt, a before ’előtt’ és az after 

’után’ relációkat hozta fel példakánt (Langacker 2007: 437): 

 

 
5. Az ELŐTT jelentésszerkezete        6. Az UTÁN jelentésszerkezete 

 

A 5. és 6. ábra időben egymást követő események által létrehozott eseménysorokat 

ábrázolnak sematikus módon, ahol mindkét jelentésszerkezet a hangsúlyozottság tekintetében 

aszimmetrikus. Az 5. ábrában az ELŐTT viszony jelentésének megfelelő, az eseménysor1-

ként megjelölt objektum kiemelkedett, és figura (trajector) pozícióba került, míg az esemény2 

a háttérben (landmark) ábrázolódik. A 6. ábra az UTÁN jelentésszerkezetét szemlélteti, ahol 

viszont megfordult a reláció, az eseménysor2 került figura (trajector) helyzetbe, és az 

eseménysor1 a háttérbe (landmark). 

3. Téri orientációhoz kapcsolódó kognitív szemantikai kutatások a magyar 

nyelvben 

Téri orientációhoz kapcsolódó kognitív szemantikai vizsgálatokat a magyar nyelvre 

vonatkozóan elsőként Szilágyi N. Sándor kutatócsoportja végzett az 1990-es évek végén. A 

kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szakdolgozatok 

formájában dolgozták fel a rajta (Galaczi 1995), az alatt/ fölött (Somkereki 1999), az el 

(Andor 1999), az át (Imre 1999), és a benne (Páll 1999) viszonyok jelentéstani jellemzőit. 

Kutatásaik során megállapították, hogy a metaforaalkotásnak a kognitív nyelvészet által feltárt 

t 

tr lm 

ELŐTT UTÁN 

t 

tr lm 

esemény1 esemény2    esemény2 esemény1 
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alapelvei nemcsak a szókincsben érvényesülnek, hanem a grammatikai rendszerben is, majd arra 

keresték a választ, hogy egy-egy nyelvi viszonyjelölés (rajta, benne, át, stb.) milyen kognitív 

folyamat révén válhat átvitt értelművé, s hogy az átvitt értelmű relációk miért éppen azzal az 

adott nyelvi viszonyítási eszközzel fejeződnek ki a magyar nyelvben, amivel használjuk őket. 

A térbeli relációkban szereplő objektumokat többféleképpen érzékeljük attól függően, 

hogy milyen természetű térbeli viszonyról, mozgásról van szó. A térbeli relációkban 

résztvevő dolgok megnevezésére Szilágyi N. Sándor (1996) a langackeri trajector és 

landmark megnevezések helyett bevezette a stabil (S) és a mobil (M) objektumok fogalmát. 

A stabil és a mobil szerep/helyzet meghatározása nem előre kijelölt, hanem a relációban 

résztvevő két tárgy egymáshoz való viszonya, és maga az adott térbeli reláció dönti el, melyik 

objektum lesz a stabil, és melyik a mobil. A térbeli észlelés ennek ellenére mégis részben 

szabályozottan működik, mert vannak olyan általános érvényű észlelési szabályok, amelyek 

segítik és felgyorsítják az adott térbeli reláció perceptualizálását. Ilyen szabály például az, 

hogy a térbeli relációkban szereplő objektumok észlelésekor rendszerint a mobil objektumhoz 

képest határozzuk meg a stabil objektumot (Pl.: Az asztal alatt van a labda mondat 

elfogadható, de A labda felett van az asztal mondat nem.) 

Azonban nemcsak az objektumokat jelölő névszók, hanem a hozzájuk kapcsolódó 

határozóragok esetében is különbséget tehetünk az ábrázolt mozgás típusa szerint. Vannak 

olyan ragok, melyek statikus állapotokat jelölnek, esetükben nem is igazán beszélhetünk 

mozgásról, mert a mobil objektum statikus helyzetben van, pontosabban valamely mozgássor 

előtt vagy után. Az ezt kifejező ragok a dinamikus ragok (Dr), amelyek ott-levést fejeznek ki. 

Idetartozik például a belső irányú -ban/-ben, vagy a külső irányú -n/-on/-en/-ön. Az 

akcióragok (Ar) ezzel szemben közelítő vagy távolító mozgásokat jelölnek, ahol a mobil 

objektum aktuálisan mozgásban van, közeledik vagy távolodik a stabil objektum helyzetéhez 

képest. Ide sorolható például a belső irányú -ba/-be és -ból/-ből vagy a külső irányú -ra/-re és 

-ról/-ről. A dinamikus ragok ugyan tartalmazzák jelentésszerkezetükben a teljes eseménysort, 

de nem utalnak mozgással járó cselekvésekre. A térben, az időben egyetlen pontot vagy 

szakaszt jelölnek ki, és egyszerű térbeli, időbeli vagy szubsztanciális kapcsolatokat 

ábrázolnak. Velük szemben az akcióragok folyamatos mozgásban levést, relációk meglétét, 

bekövetkeztét vagy megszűnését jelölik (lásd bővebben IV. fejezet). 

 

Ha két nyelvi elem egymás mellé kerül, jelentésüket tekintve is kapcsolatba kerülnek 

egymással, hatnak egymásra, méghozzá úgy, hogy szemantikailag az egyik elem kidolgozza a 

másikat. A nyelvekben ez a kapcsolódás más és más módon jelenhet meg. A különbségek 
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meglehetősen szembetűnőek a térbeli és időbeli viszonyok nyelvtani kifejezéseinél, hiszen 

ahogyan néhány nyelv toldalékokat és névutókat használ erre, addig más nyelvek elöljárókat. 

A grammatikai formák közötti választás egyben megmutatja azt, hogy az adott nyelvközösség 

beszélői milyen nézőpontból szemlélték az adott eseményt, milyen stratégiák mentén kódolták 

az eseményeket, az objektumok és/vagy entitások közötti kapcsolatokat a nyelvükben. Az 

teljesen nyilvánvaló, hogy időbeliségről – mely a térbeliség metaforája (Lakoff–Johnson 

1980) – csupán események, folyamatok tekintetében beszélhetünk. Ennek legreprezentánsabb 

képviselője a szófajok közül az ige. Ennek ellenére számos nyelv – így az agglutináló nyelvek 

közül a magyar is – a cselekmény időbeli- vagy térbeli körülményét kifejező nyelvi elemet 

rag formájában nem a cselekvést kifejező szóhoz, azaz az igéhez, hanem a cselekvés egyik 

résztvevőjéhez, azaz a névszóhoz teszi: 

(1) Magyar [Ő]   a könyvtár+ba   ment 

     főnév+hat.rag  ige 

 

(2) Finn [Hän]   kirjasto+on  meni 

     ’könyvtár+ba’  ’ment’ 

     főnév+hat.rag  ige 

 

(3) Japán [Anohito wa]  toshokan+ni   ikimashita. 

     ’könyvtár+ba’  ’ment’ 

     főnév+ hat.rag  ige 

 

A határozórag a magyar, a finn és a japán példában a névszóhoz járul, de konceptuálisan az 

igéhez kapcsolódik, és vele együtt ábrázolódik. Ezt – a kognitív nyelvészet konvencióinak 

megfelelő módon megjelenítve – a 7. ábra mutatja, ahol a határozórag alaktani szempontból 

csak nyelvi szinten jelenik meg, és konkrét szemantikai tartalom nélkül hordozza az adott 

nyelvi elem alaktani kapcsolódási paramétereit, szerkezetbe való beillesztési szabályait: 

 

 
7. Az ige és a határozóragos névszó kapcsolata alaktani szempontból 

névszó hat.rag ige 

névszói szemantikai tartalom 
az egész kifejezés szemantikai tartalma 
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A 7. ábrában a főnév és az alakilag hozzá kapcsolódó határozórag jelentése együtt 

ábrázolódik, egyetlen kereten belül annak ellenére, hogy a határozórag mint a cselekvés 

körülményeit jelző nyelvi elem szemantikailag a cselekvést jelölő szóhoz tartozik. Ha a más 

nyelveket tekintünk, a fenti szoros kapcsolat a főnév és a határozórag között már korántsem 

tűnik alakilag olyan szorosnak: 

(4) Angol [He] went    to   the library. 

    ’ment’  ’-ba’  ’könyvtár’ 

    ige  hat.rag  főnév 

 

(5) Német [Er] ging    in  die Bibliothek. 

    ’ment’  ’-ba’  ’könyvtár’ 

    ige  hat.rag  főnév 

(6) Orosz [On] poshol     v  biblioteku. 

    ’ment’  ’-ba’  ’könyvtár’ 

    ige  hat.rag  főnév 

 

(7) Francia: [Il]  allait     à   la bibliothèque. 

    ’ment’  ’-ba’  ’könyvtár’ 

    ige  hat.rag  főnév 

 

Az angol, a német, az orosz és a francia példák kapcsán látható, hogy ugyanazt a nyelvi 

viszonyt, azaz a -ba/-be határozóraggal kifejezett lativusi viszonyt a (4), (5), (6) és (7) 

mondatok elöljárókkal fejezték ki, amelynek alaki kapcsolata korántsem volt olyan szoros, 

mint az (1), (2) és (3) mondatok esetében. Sőt, ha szószerkezetekre bontanánk a mondatokat, 

a poshol+v vagy a went+to szemantikailag összetartozóbbnak tűnhet, mint a to+the library 

vagy akár a v+biblioteku. Ennek az oka pedig a kognitív struktúrákban keresendő, amelyek 

nem mindig azonosak az alaktani viszonyokkal: 

 
8. Az ige és a határozóragos névszó kapcsolata kognitív szemantikai szempontból 

ige hat.rag névszó 

igei szemantikai tartalom 
az egész kifejezés szemantikai 

tartalma 
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A 8. ábra azt szemlélteti, hogy a határozórag kidolgozza az igei cselekvés és eseménysor 

bizonyos körülményeit, használati szabálya pedig maga a határozóragos formula a magyar 

nyelvben. S noha a szemantikai tartalom állandó, a használati szabály eltérhet az egyes 

nyelvekben. Így például az indoeurópai nyelvekben nem mindenhol beszélhetünk 

határozóragokról, ott gyakran elöljárók hivatottak ugyanazt a viszonyjelentést kifejezni.  

A határozórag az igéhez való szemantikai kapcsolatán túl további szemantikai 

összefüggésekre is rámutat, hiszen egyfajta speciális „útmutatóként” szolgál a 

beszélő/hallgató számára, s kijelöli a mondatban szereplő névszók közül azt, amelyik a térbeli 

viszony stabil objektumát, azaz a viszonyítás kiindulópontját képviseli. Ennek a funkciónak a 

kapcsán, amelynél a határozórag kijelöli a referenciapontot a beszélő/hallgató számára, 

szükséges megemlíteni a kognitív térkép fogalmát. A kognitív térkép elmélete Edward 

Tolman pszichológiai kutatásaihoz köthető, aki kísérletei során azt találta, hogy a mindennapi 

szituációk, események egy kognitív térkép mentén zajlanak, mely belső reprezentációként 

meghatározza az emberi viselkedés összes elemét, így befolyással van a konceptualizációra is 

(Tolman 1948). Kutatásai alapján feltételezhető, hogy a nyelvhasználók alkotnak és 

alkalmaznak ilyen mentális vagy kognitív térképeket, amikor a térbeli viszonyokat 

konceptualizálják. Ez a térkép tartalmazza a legfontosabb információkat az adott térbeli 

viszonyról, többek között az objektumok/entitások közötti kapcsolat természetét, jellegét 

sematizált, egyszerűsített formában, melynek bemutatására szolgál a következő mondat: 

(8) A   könyv    a    fiókban     van.    

              M   S 

A (8) mondatban a térbeli viszony egy BENNE helyzet, ahol a könyv mint mobil objektum 

fiókban, azaz stabil objektumon belül helyezkedik el. A határozórag kapcsolódási helye (S 

objektum, fiók) egyértelműen kijelöli a referenciapontot, melyhez képest értelmeződik a 

szituáció, s egyúttal aktiválódik az alábbi kognitív térkép: 

 
9. A térbeli viszonyok 2D kognitív térképe a (8) mondatban 

könyv, Mo 

fiók, So 

A ’valamibe jutás’ 
folyamata, ami megelőző 
fázisa a ’valahol levés 
’eseményének (implicit a 
mondatban) 

Explicit módon jelölt 
dolgok/folyamatok 

 

Implicit módon jelölt 
dolgok/folyamatok 
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A 9. ábrán bemutatott kognitív térképen a határozórag jelzi a mobil objektum helyzetét. Ez a 

térkép a BENNE helyzet fenntartásának sémáját tartalmazza, ahol a stabil objektum (fiók) 

magában foglalja a mobil objektumot (könyv), azaz fizikai kontaktus jött létre közöttük. Ezzel 

együtt a kognitív térkép olyan információkat is tartalmaz, amelyek a mondat szintjén explicit 

módon nem jelennek meg, ez pedig a BENNE helyzetbe való eljutás előfeltételezése, ami a 

stabil objektum határának átlépésével történt.  

Vannak azonban olyan relációk is, ahol a határozóragnak nem az az elsődleges 

funkciója, hogy megmutassa a mobil objektum helyzetét, hanem csupán az, hogy a stabil 

objektummal való viszonyára hívja fel a figyelmet. Így kevesebb térbeli információt tartalmaz 

az ilyen reláció, azonban egy olyan nyelvhasználó számára, aki előzetes ismerettel 

rendelkezik a tárgy helyéről, ez adekvát tájékoztatást jelenthet, míg azok számára, akik ezzel 

az előzetes tudással nem rendelkeznek, számukra gyakran félreértésekre adhat okot. Ennek 

illusztrálására az alábbi szituáció bizonyára ismerős lehet, hiszen utazások, városlátogatások 

során előfordulhat, hogy valaki útbaigazítást kér az utcán: 

 

(9)  A: - Elnézést, megmondaná, hogy hol találom a múzeumot? 

B: - Rögtön ott a metrónál. 

A: - Értem, de ott hol? 

 

A fenti kis párbeszédben “A” beszélő, nem ismervén a várost, útbaigazításért fordult “B” 

beszélőhöz. “B” beszélő válaszolt is, ennek ellenére “A” beszélő számára nem volt kielégítő a 

felelet, s szükségesnek tartotta pontosítani azt. A fenti szituáció két kérdést is rögtön előhív: 

 

a) Miért kérdezett “A” beszélő vissza, azaz miért nem volt elégséges “B” beszélő első 

válaszának információs tartalma a számára? 

b) “B” beszélő miért nem volt informatívabb első válaszában? 

 

A válasz mindenképpen a beszélők eltérő nézőpontjában keresendő, ahogy az adott térbeli 

viszonyt értelmezték. “A” beszélő számára teljesen ismeretlen helyről lévén szó, hiányoztak 

azok az alapvető térbeli ismeretek, amelyek “B” beszélő számára már ismertek voltak. “A” 

beszélő ezért a keresett objektum helyzetére volt kíváncsi, “B” beszélő viszont a körülötte 

található objektumokhoz való viszonyát, közelségét emelte ki, s erre a -nál/-nél ragot 

használta, mert számára nem a konkrét térbeli elhelyezkedés vagy pozíció, hanem a többi 

objektumhoz való viszony – például a könnyű megközelítés miatt – lehetett lényeges. Egy 
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másik lehetséges ok lehetett az is, hogy a metróból való feljutás több kijáraton keresztül is 

történhet, így a “mellett”/ “el őtt”/”mögött”  válaszok szintén félrevezetők lettek volna, mivel 

“B” beszélő nem tudhatta, “A” beszélő melyik kijáraton fogja megközelíteni a múzeumot. 

Többféle alternatívája létezik tehát egy objektum térbeli elhelyezkedésének a több lehetséges 

kiindulópont/nézőpont miatt, így “B” beszélő egy olyan határozóragot választott, amely ezt 

képes kifejezni: a -nál/-nél ragot. 

 
10. A (9) példa kognitív térképe 2D-ben 

 

A 10. ábra azt jeleníti meg, hogy milyen kognitív térképet hívott elő a -nál/-nél az objektumok 

térbeli pozicionálásakor. Mivel a rag nem az objektum pontos helyzetét jelölte ki, csupán 

ottlétének relációját, ezért több lehetséges térbeli pozíció adódott egy lehetséges 

megvalósulási területen. 

4. Kognitív jelentéstörténeti kutatások a térbeli viszonyokat jelölő elemek 

körében 

Andreas Blank és Peter Koch (1999) szerint a történeti jelentéstan ideális „tesztelő” alap lehet 

a szinkróniában megismert jelentéstani modellek és elméletek számára. Így a holista kognitív 

szemantika elméleti feltevései is próbára tehetők a jelentéstörténetben eddig megválaszolatlan 

kérdések, vagy kevésbé egyértelmű feleletek kapcsán. Emiatt felmerül a szükségessége annak, 

hogy az eddigi „hagyományos” (leíró) szemszögből kilépve vizsgáljuk meg a már ismert 

jelenségeket az új – kognitív szemantikai – nézőpontból, a megfelelő „válaszok” megtalálása 

érdekében. Mivel a holista kognitív nyelvészet elveti a szinkrónia-diakrónia dichotómiáját, 

Múzeum, mobil objektum 

Metró, stabil objektum 
 
 
Biztos térbeli pozíció 
 
 
Lehetséges térbeli pozíció 
 
 
 
A lehetséges térbeli pozíciók 
területe 
 
Implicit módon jelölt 
dolgok/folyamatok 
 

A ’valamihez közelítés’ 
folyamata, ami a „valaminél 
levés” megelőző fázisa 
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ennek jegyében úgy gondolom, szerencsésebb e kettőt szervesen együtt kezelni, és a 

vizsgálódásokban a két állapot közti eltéréseket nem különbségként, hanem egyetlen folyamat 

különböző részeiként értékelni.  

A térbeli viszonyokat jelölő elemek (igekötők, határozóragok, névutók, határozószók 

stb.) vizsgálata nem újkeletű dolog. Az ige által kifejezett cselekvés, esemény 

körülményeinek kifejezése kapcsán Fazakas Emese (2003) foglalkozott például az igekötők 

diakrón szemantikai vizsgálatával kognitív elméleti keretben. Az igekötők 

kapcsolhatóságának lehetőségeiről (Ladányi 1994–1995) és a vonzatokéról (Komlósy 1992) 

szintén jelentek meg részletes elemzések, amelyekben kitértek a szemantikai szelekcióra, de 

ennek részletesebb működési mechanizmusa nem került bemutatásra. Fazakas Emese azonban 

kritikával közelített ezekhez a munkákhoz, s úgy gondolta, hogy ha az igekötő vagy a vonzat 

az igékhez, esetleg más szófajú szavakhoz mint rectumokhoz rendelődik hozzá, ahol minden 

igének külön-külön megvan az igekötője és vonzata, az szinte lehetetlenné teszi, hogy 

bármiféle szabályszerűséget fedezhessünk fel a használatukban. Ha pedig az ige lenne az, 

amelyik meghatározza a hozzá kapcsolódó igekötőt vagy a vonzatot, nem csatlakozhatna egy 

igéhez több (főleg ellentétes jelentésű) igekötő (pl. az olvas ige esetében beszélhetünk 

beolvas, kiolvas, felolvas, leolvas, átolvas, összeolvas, elolvas, stb. igekötős alakulatokról) 

(Fazakas 2007: 13). A fentiekből az következik, hogy sem az igekötő, sem a vonzat nem 

véletlenszerűen társul az adott igéhez, hanem a nyelvi észlelés szabályain múlik, hogy 

melyik igekötőt vagy vonzatot használjuk mellette. A nyelvi észlelés az észlelésnek egy 

sajátos módja, amelynél egy dolgot/relációt valamilyen nevűnek észlelünk. A nyelvi észlelés 

vagy felismerés tehát bizonyos, valamely szempontból kiemelt fontosságú 

jellemzők/feltételek alapján zajlik, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy tárgy, dolog 

valamilyen nevűnek minősüljön. Ez azt jelenti, hogy amikor mondani szeretnénk valamit, az 

odaillő szót az adott dolog/viszony észlelési feltételei alapján választjuk meg (Páll 1999: 10). 

Ha egy dolog egy bizonyos viszonyban áll egy másik dologgal, a viszonyok észlelésére 

vonatkozó szabályok lehetővé teszik számunkra, hogy azt a kapcsolatot ne egyedi esetként 

fogjuk fel, hanem valamely nagyobb csoportba tartozó viszonyként, amely lehet térbeli, tárgy, 

szubsztancia-akcidencia, szubjektum-objektum, vagy birtokviszony, stb. Az, hogy melyik 

viszonyt használjuk egy adott helyzetben, attól függ, hogy milyennek észleljük a relációt. 

Adam Smith a nyelvtani viszony meghatározása kapcsán magának a viszonynak fogalmát 

járja körül: „Nobody can be at a loss explain what is meant by a quality, but few poeople will 

find themselves able to express, very distinctly, what is understood by relation. Qualities are 

almost always the objects of our external senses, relations never are. No wonder, therefore, 
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that the one set of objects should be so much more comprehensible than the others.” [Senki 

sem jön zavarba, amikor azt kell megmagyarázni, mit ért egy tulajdonságon, de kevés ember 

képes megmagyarázni, mi értendő egy viszonyon. A minőségek úgyszólván mindig külső 

érzékeink tárgyai, a viszonyok sohasem. Ezért nem csoda, hogy a dolgok egyik csoportja 

sokkal érthetőbb, mint a másik. (Smith 1761/1774: 448)] Noha 1761-ben írta Smith meg a 

fent idézett tanulmányát, megállapításai akár egy mai kognitív nyelvészeti tárgyú dolgozatban 

is megjelenhettek volna, hisz a nyelvtani viszony jelentésének kognitív beágyazottságú 

szemlélete érvényesül soraiban. A nyelvtani viszonyok kapcsán Humboldt is osztja Smith 

véleményét, mert szerinte a különböző viszonyok csak az elképzelő „fejében” vannak jelen, s 

ennek csak leképeződése a nyelvi jel, így a grammatikai viszony is, ezért a nyelvtani forma 

relatív, megítélésük az adott nyelvtől függ (1825/1977). 

Smith a prepozíciókat mint a nyelvi viszonyok leképeződéseit vizsgálja, s ezzel 

kapcsolatban megállapítja, hogy azok eredetileg nem alakulhattak volna ki a nyelvhasználók 

absztrakciós készsége nélkül, továbbá felismeri az absztrakciós készség szerepét a nyelvi 

változásban: „A preposition denotes a relation, and nothing but a relation. But before men 

could institute a word, which signified a relation, and nothing but a relation, they must have 

been able, in some measure, to consider this relation abstractedly from the related objects, 

since the idea of those objects does not, is any respect, enter into the signification of the 

preposition. The invention of such a word, therefore must have required a considerable 

degree of abstraction.” [A prepozíció egy viszonyt jelöl, és semmi mást, csak egy viszonyt. 

Azonban, mielőtt az emberek bevezethettek volna egy szót, mely pusztán egy viszonyt jelölt, 

bizonyos fokig képesnek kellett lenniük arra, hogy a viszonyt a vonatkozó tárgytól 

absztrahálva szemléljék, mivel e tárgyak fogalma semmilyen tekintetben sem kerül be a 

prepozíció jelentésébe. Ezért egy ilyen szó feltalálásának jelentős mértékű absztrakciót kellett 

megkövetelnie. (Smith 1761/1774: 449)] Majd ezt követően elmélkedéseit a térbeliség 

kognitív vonatkozásainak tükröződése kapcsán folytatja, s olyan megállapításokra jut, 

amelyek erősen korrelálnak a kognitív szemantika téri viszonyokat érintő felfogásával: „The 

man who first invented the word ’above’, must not only have distinguished, in some measure, 

the reaction of ’superiority’ from the objects which were so related, but he must also have 

distinguished this relation from other relations, such as, from the relation of ’inferiority’ 

denoted by the word ’below’, from the relation of ’juxtaposition’, expressed by the word 

’beside’, and the like. (…) As expressive of a particular sort of species of relation distinct 

from every other which could not be done without a considerable effort of comparison and 

generalization.” [Annak az embernek, aki először találta fel a ’felett’ szót, bizonyos fokig 



 28 

nemcsak a ’felsőbbség’ viszonyát kellett megkülönböztetnie a tárgyaktól, hanem e viszonyt 

meg kellett különböztetnie olyan más viszonyoktól is, amilyen az ’alsóbbság’ viszonya, amit 

az ’alul’ szó jelöl.(…) Ez nem lett volna elvégezhető az összehasonlítás és az általánosítás 

tekintélyes erőfeszítése nélkül (Smith 1767/1774: 449)]. 

Szilágyi N. Sándor úgy gondolja, hogy a nyelvi valóságelemek között fennálló 

viszonyok nyelvi észlelését előíró szabályok (pl. hozzátartozási viszony: a ház ablaka, térbeli 

viszony: a labda az asztal alatt van stb.) fontosak az igekötők és a vonzatok vizsgálatakor, 

mivel mindkét kategória az objektumok között fennálló kapcsolat nyelvi leképezésére szolgál. 

Így az, hogy egy mondatban milyen igekötő vagy vonzat járul az igéhez, nem az igétől függ, 

hanem attól, hogy milyen az adott viszony észlelési szabálya a nyelvben. Tehát sem az 

igekötő, sem a vonzat nem grammatikai, hanem elsődlegesen észlelési probléma. A viszony 

állandó, és ha ezt ismerjük (pl. FENN vagy a LENN viszony), akkor előre tudjuk, hogy 

bármivel fogjuk is a mondatban kifejezni (igével, melléknévvel stb.), annak olyan vonzata 

lesz, amely észlelésünk szempontjából nyelvileg megfelel az adott viszonynak. Így nem kell a 

beszélőnek minden egyes igéhez külön-külön „hozzátanulni” az igekötőt vagy a vonzatot, 

hanem ismerve az adott relációt, tudni fogja, hogy az odaillő nyelvi elemet a nyelvi 

észlelésnek megfelelően milyen vonzatstruktúrába építi be (Szilágyi 1996: 65–77). Például a 

BENNE viszony esetében az irányhármasságnak megfelelően a magyar beszélőknek a -ba/-

be, -ban/-ben vagy -ból/-ből ragok közül kell választaniuk, illetve a be igekötőt vagy a belé, 

benn, belől határozószót kell használniuk. És ez nemcsak a konkrét helyviszonyokra 

érvényes, hanem az elvontabb kifejezéseknél is (pl. eszébe jut, belopja magát vkinek a szívébe 

stb.). A leszáll a földre, lemegy a tengerpartra, lesétál a folyóra, lelép a lépcsőről, lerohan a 

hegyről példákban a vonzat a RAJTA viszonyt villantja fel, amihez hozzákapcsolódik az 

igekötő-használatból eredő LENT reláció. A felszáll a földről, felmegy a hegyre, felszalad a 

lépcsőn, fellép a létrára ugyanolyan RAJTA viszonyt jelöl, de ebben az esetben a FENN 

reláció mutatja a mozgás irányát (Fazakas 2007). 
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II. A magyar határozóragok történeti áttekintése 

 

A magyar nyelvben nincsenek elöljárószók, helyettük az agglutináló nyelvekre jellemző 

módon sokkal több rag használatos, amelyek többféle funkcióban megjelenhetnek. Az esetek 

és az esetragok között azonban szükséges különbséget tenni, mert közöttük nincs tökéletes 

megfeleltethetőség (Balogh 2000: 192). Egy eset többféleképp realizálódhat, vagyis több 

esetrag, illetve névutó is kifejezheti ugyanazt a viszonyt, így például a hol? viszony 

kifejezhető -ban/-ben, -n/-on/-en/-ön és -nál/-nél ragokkal is. Az esetragok a magyar nyelv 

esetében határozórag néven is használatosak, hiszen ugyanazoknak a névszói toldalékoknak 

az elnevezésére szolgálnak, de amíg az esetrag kifejezés a szintaxis felöli nézőpontot takarja, 

addig a határozórag kifejezés a morfológia felölit. 

1. Névszóragjainkról általánosságban 

Névszóragjainkról – és így határozóragjainkról – általánosságban az az elfogadott 

nyelvészeti álláspont, hogy azok elsősorban szintaktikai vonatkozásúak, ezért más néven 

viszonyragoknak is nevezik őket. Főként arra szolgálnak, hogy a névszó, amelyikhez 

kapcsolódnak bizonyos mondatrészi funkciókat elláthasson a mondatban. Mivel a 

névszóragok szóalakzáró helyzetűek, utánuk nem következhet szabályszerűen más toldalék. 

Elvileg sohasem változtatják meg a névszó szófaji hovatartozását, és rendszerint megőrzik 

bővítési lehetőségeit (Balogh 2000: 191). A szófajváltás kritériuma a ragok esetében 

összetettebb kérdés, ahogyan arra Kiefer Ferenc is felhívja a figyelmet az -ul/-ül rag kapcsán 

(Kiefer 2003: 189), az -ul/-ül egy melléknévhez való kerülése esetén határozószót hoz létre, 

pl. kellemetlen (melléknév) – kellemetlenül (határozószó).  

A magyar esetrendszer igen gazdag, 18 névszói esetet, illetve esetragot tartunk számon. 

Esetrag-rendszerünk nem volt mindig ennyire kiterjedt, hiszen a rokon nyelvekben a magyar 

nyelv külön élete előtt a névszói esetek két fő csoportját lehetett elkülöníteni: a grammatikai 

eseteket (nominativus, accusativus, genitivus) és a határozói eseteket (helyhatározók és egyéb 

határozói körülményt kifejező esetek). A grammatikai és a határozói esetek használata nem 

különült el élesen, vagyis a közöttük lévő határ nem éles volt, hanem „átjárható”, így például 

a magyarban a birtokviszonyt kifejező -nak/-nek eredetileg lativusi jelentésű ragként volt 

használatos (vö. nekimegy a falnak ~ odaszól a lánynak ~ odaad a lánynak ~ a lánynak az 

ajándéka), majd később absztraktabb jelentéseket is felvett. Az uráli nyelvek határozói 
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esetrendszerének legfőbb jellemzője az irányhármasság volt, mely minden rokon nyelvünkben 

megtalálható. Némely nyelvben még tovább is gazdagodott, valamint egyéb (absztraktabb, 

idő- állapot- és módhatározói jelentésű) esetek is kialakultak. Mivel a lokális és egyéb 

határozói esetek közötti határ átjárható, így ez utóbbiak többnyire helyjelölő esetragoktól 

eredeztethetők. Az uráli és finnugor alapnyelvre is rekonstruálható, hármas irányultságot 

kifejező határozóragok a következők voltak (Sipőcz 2006: 23):  

• Lativus: *-k, *-j (~-i), *- ń (~*-n), -s 

• Locativus: *-nV, *-t 

• Ablativus: *-tV, *-l 

 
Lativusragok:  
Az alapnyelvre a legnagyobb számban a lativusragokat lehet visszavezetni, ahol egyúttal a 

legmarkánsabban különülnek el az egyes jelentésárnyalatok (pl. házhoz jár, házba lép, háznak 

ütközik). Sőt az is elképzelhető, hogy a lativusi ragok kifinomultabb és gazdagabb 

rendszerének oka az lehetett, hogy a lativus valamiféle ősi alapkategóriát képvisel a 

helyhatározói esetek körében (Sipőcz 2006: 28), s akár prototípusként működhet a 

helyhatározói esetek kategóriájában. A *-k a magyarban vokalizálódott és a szóvégi 

magánhangzóval összeolvadva ma elsősorban néhány nyelvjárásban található meg, illetve 

hosszú magánhangzóra végződő határozószavakban mutatható ki, valamint az -ig (~-ik) és a -

nak/-nek ragok végén. A *-j  a magyarban -á/-é-ként folytatódott, illetve -a/-e formában 

található meg néhány névutó, határozószó végén (pl. haza, felé, alá, ide stb.) Az -ń és -s ragok 

folytatása nem mutatható ki a magyarban. 

 

Locativusragok: 
A *-nV az egyik legegyértelműbb primer esetragunk, hiszen folytatásai az egész uráli 

nyelvterületen kimutatható. A *-t  locativusragot eredetileg ugor eredetűnek vélték, de mára a 

finn-volgai nyelvekben is sikerült kimutatni ezt az elemet olyan határozószavakban, amelyek 

alapvetően tartam jelentésűek (Sipőcz 2006: 30). 

 

Ablativusragok:  
Amíg a *-tV ablativusrag a finn-permi és a szamojéd nyelvekben mutatható ki, addig az ugor 

nyelvekben ezzel szemben egy *-l ablativusrag folytatása jelent meg, így a magyarban is 

(Sipőcz 2006: 30). 
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2. A magyar határozóragok alakulástörténete 

A magyar határozóragok keletkezését illetően kétségkívül a legproduktívabb időszaknak az 

ómagyar kor tekinthető. Ma is használatos ragjaink 80%-a ekkor jött létre, azonban a jelenlegi 

rendszerhez képest az ősmagyar kor elején még csekély számú rag volt használatban, melyek 

közül a legtöbb rag homoním volt, azaz egyszerre több funkciót töltött be, különböző 

szemantikai tartalommal. Az ősmagyar kor elején az alábbi határozóragjaink megléte 

valószínűsíthető: 

- -n locativus 

- -t locativus 

- -á/-é lativus (mely előzménye a *-Ç) 

- -l ablativus 

 

A fenti ragok közül a határozóragok (-n locat., -t locat., -á/-é lat., -l ablat.) közös sajátossága, 

hogy a legtöbbjük egyelemű felépítésű és viselkedésük legfőbb jellemzője, hogy 

következetesen megvalósul bennük az uráli alapnyelvből örökölt irányhármasság, valamint 

alkalmasak arra, hogy helyhatározói szerepük mellett idő-, mód-, állapot-, eszköz-, társ- stb. 

határozók ragjaiként szerepeljenek (Korompay 1991a).  

Az ősmagyar kor eleji ragok kapcsán azonban felmerülhet a kérdés, mi az oka annak, 

hogy csupán ilyen kevés számú határozórag lehetett akkoriban a magyar nyelvben. Fontos 

megemlíteni, hogy a grammatikai viszonyokat akkortájt elsősorban nem toldalékok, hanem 

önálló szavak (később névutók) jelölték, pontosabban az önálló szavak szigorúan kötött 

szórendje fejezte ki a mondatban. Az alapnyelvi mondat felépítése SOV lehetett, amely ragok 

nélkül is (a kötött szórend alkalmazása mellett) egyértelművé tette a nyelvhasználók számára, 

hogy az ige előtt álló ragtalan névszók közül melyik a cselekvés tárgya, illetve alanya 

(Fazakas 2008). Ennek ellenére már az alapnyelvben is előfordulhatott olyan eset, hogy a 

SOV szórend megváltozott (pl. a tárgy vált a legnyomatékosabb elemmé, és így a mondat 

elejére került: OSV), és ez esetben értelmezési problémák merülthettek fel. Az ősmagyar 

korban ez a szórendi kötöttség tovább lazult, és egyre nagyobb szükség lett arra, hogy a 

grammatikai viszonyokat az addigi fix szórend helyett a szavakkal együtt mozgó elemek 

váltsák fel. Ennek az lett a következménye, hogy az ősmagyar végén és az ómagyar kor elején 

egyre több rag jelent meg, melyek az alábbi módokon jöhettek létre: 

1.) Leggyakrabban önálló szavakból grammatikalizáció útján 

2.) Raghalmozással 



 32 

3.) Primer ragok hasadása által (A primer ragok megerősödtek egy-egy funkciójukban, 

mert alapvetően igen széles jelentésspektrummal rendelkeztek, szinte „túl” sok dolgot 

jelöltek egyszerre, és így átértékelődtek.) 

 

Az új ragok megjelenésében tehát markáns ok lehetett a közlésbeli egyértelműségre való 

törekvés, és az eleve csekély elemből álló ragállomány, melynek ragjai túl sok funkciót láttak 

el egyszerre. Ezért a viszonyjelölést önálló szavak segítségével oldották meg ott, ahol a 

primer ragok erre kevésnek bizonyultak. A primer határozóragokat számba véve 

megállapítható, hogy az ómagyar kor elején rendelkeztünk egy-egy raggal az ablativusi és a 

lativusi irányok kifejezésére, valamint két ragunk is volt a locativusi viszonyokra. Ez utóbbi 

kettősség azonban igen elgondolkoztató, és joggal merülhet fel a kérdés, vajon miért volt 

szükség két locativusi ragra. Ilyen esetben megszokott, hogy a ragok alakulástörténetének 

egészét tekintve a morfématörténet egyszerű válasszal szolgál: az egyik rag általában 

eltűnőben van, illetve eredeti funkciójában fokozatos használati visszaesés tapasztalható, míg 

a másik rag rendszerint a használatban megerősödik, esetlegesen átveszi az elsőként említett 

rag eltűnőben lévő funkcióját. A *-t  és *-n locativusi ragoknál is ez figyelhető meg: azaz a *-t  

fokozatosan gyengült a locativusi funkcióban, noha párhuzamosan erősödött a tárgy- és a múlt 

idő jelölése kapcsán, az *-n pedig egyre gyakrabban jelenhetett meg a locativus jelölésére. A 

kezdeti raghomonímia tehát a *-t  esetében felbomlott, és ha még az igeidő jelölése nem is lett 

volna zavaró az eltérő szófajú szavakhoz való kapcsolódás miatt, a *-t  névszókon megjelenő 

tárgyragi funkciója egyre öszeférhetetlenebbé válhatott a locativusi funkcióval. Ennek 

feloldására alkalmas volt az *-n, amely szemantikailag nem volt ennyire túlterhelt.  

Ha a ragok jelenlegi kognitív szemantikai rendszerét tekintjük, a fenti problémát egy 

másik szempontból is megközelíthetjük. A funkcióátvétel nem kérdéses a két rag esetében, de 

mi van akkor, ha a fentieken túl a *-t  és *-n elem nem csupán a funkcióátvétel miatt vált 

együtt említett raggá, hanem egy már kiépülő szakaszban lévő, duális locativusi rendszer, a 

külső és a belső helyviszonyok (ma: -n/-on/-en/-ön és -ban/-ben) kettősségének ragpár-

előzményei voltak? Ez annál is inkább elgondolkodtató, hiszen az -n primer rag volt az, 

amelyik a bele~bél szóhoz kapcsolódva jelölni kezdte a belső helyviszonyokat (belen), és 

amelyből később kialakult a mai -ban/-ben ragunk. Az -n-nek ráadásul állapothatározói 

jelentése már az ősmagyarban elkülönült (-n/-an/-en), ami a kognitív szemantikai ismeretek 

alapján arra enged következtetni, hogy az *-n tartályszerű objektumokat jelölő névszók mellé 

kerülhetett (TARTÁLYOK → ÁLLAPOTOK), és így BENNE viszonyokra szolgálhatott, 

ugyanis az állapotok jellemzően tartályként képeződnek le a kognitív szemantikában. A fenti 
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kérdés tisztázása céljából szükséges részletesebben megvizsgálni az ősi -n és -t locativusi 

ragjainkat. 

2.1. Az -n locativus 

Az ősi *-n rag a hol? kérdésre felelő *-n"/*-n! locativusi rag volt, mely finnugor vagy uráli 

eredetű lehetett (Zaicz 2006). Alapnyelvi alakja: -n, de ugyanez a rag szerepel a finn kotona 

’otthon’ határozószóban is (Bárczi 1978). Mód- és állapothatározóként már megjelent az 

ÓMS-ban is: keseruen, illetve időhatározóként a HB-ben: nopun, és az -n rag alkotja a -ban/-

ben, -nként, -nta, -lan/-len, -int ragjainkat, szerepel az ellen, után névutókban, a rögtön és a 

folyton határozószókban. Az -n ragból elemismétléssel keletkezett a -nnen határozószói 

végződés (Bárczi 1978), amely azonban helyhatározóként már ablativusi irányt fejez ki: 

honnan?, innen, onnan, újonnan (állapot). Sajnos, a rendelkezésre álló adatok szűk köre 

némileg korlátozza az -n locativus használati körének megítélését, a szemantikai jellemzők 

azonban megerősíthetik azt a feltevést, hogy már az alapnyelvben a nyelvhasználók az -n 

locativust általános jellege mellett egyre inkább a belső helyviszonyok kifejezésére kezdték el 

használni. Miután írásos emlékünk ebből a korból nem áll rendelkezésre, ezért kénytelenek 

vagyunk a közvetett, elsősorban szemantikai jellemzőkre hagyatkozni az előbb kérdés 

megválaszolásakor. Azonban az alábbi megállapítások a kognitív szemantika felől nézve 

közvetett módon valószínűsíthetik, hogy az -n locativus elsősorban belső helyviszonyok 

jelölésére szolgált már az alapnyelvben is: 

 

1.) A BENNE helyzet dinamikus ragja, a -ban/-ben, amely a bele~bél szó és az -n 

locativus kapcsolódásából jött létre. 

2.) Az -n locativusi ragból elemismétléssel létrejött -nnen (ablativusi jelentésű 

határozószói végződés) megtalálható az innen, onnan, újonnan szavunkban is, mely 

utóbbi állapotként értelmezhető (egy korábbi állapotból egy másik/új állapotba jutás), 

és így a TARTÁLY metaforát feltételezi, amely viszont csak belső helyviszonyok 

esetén jelenik meg. 

3.) Az ómagyar korban az -n esetében a superessivusi jelentés és a mód- és 

állapothatározói jelentés elkülönül: megjelenik az -n/-on/-en/-ön és az -n/-an/-en. Ez a 

kettéválás arra utalhat, hogy az eredeti, belső helyviszonyokra utaló jelentés 

absztrahálódott mód- és állapothatározói jelentésben (-n/-an/-en), amellyel viszont az 

új jelentésmozzanat, a külső helyviszonyok jelölése már kevésbé fért meg (-n/-on/-en/-

ön), s ezért szükség volt a szétválásra. 
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2.2. A -t locativus 

 

Míg az -n az egész finnugorságban elterjedt lehetett, addig a -t a finn-volgai ágban háttérbe 

szorulhatott, ma már csak nyomai vannak. Az ugor korban vált a hol? kérdésre felelő 

locativus irányragjává (Zaicz 2006: 816), azonban így is találhatunk rokon nyelvi megfelelést, 

pl.: vogul βitət ’vízen’, finn nyt ’most’ (Berrár 1967: 404). Elsősorban helyhatározói 

funkcióban volt használatos a -t, mely megtalálható a mai alatt, felett, mögött, itt, ott, másutt 

szavaikban, de a hanyatt (’háttal/háton’) szóban is ez a -t rag szerepel. Már a kései ómagyar 

korban alig-alig használták egy-egy városnév mellett, de ezt a szerepét korlátozott körben a 

mai napig megőrizte (pl.: Győrött, Vácott stb.). Néhány ragunk is tartalmazza az ősi -t ragot:  

-ért, -ként, -stul/-stül, -nott.  

Ahogyan az ősi -n esetében a belső helyviszonyjelölés és a BENNE helyzetre utalás 

merült fel, a -t esetében a külső helyviszonyokra és a RAJTA helyzetre vonatkozás 

valószínűsíthető az alábbiak alapján: 

 

1.) Az -ért rag szemantikáját tekintve elmondható, hogy főként célhatározói jelentésben 

szerepelnek az -ért ragos névszók a mondatban, amely szinonim jelentésűnek tekinthető 

bizonyos esetekben a -ra/-re ragunkkal, mely viszont a RAJTA helyzet ragjainak egyike. 

Pl. ebédre jön – ebédért jön 

A fenti kifejezésekben az ebédelés és az evés célként kitűzött tevékenységként jelenik meg. A 

-ra/-re ragos névszó használatánál az illető az ebéd helyszínén fogyasztja el az ebédet, vagyis 

a cél nemcsak az ebédelés, hanem a helyszínen történő evés is. Az -ért ragot tartalmazó 

szószerkezet esetén viszont kizárólag az ebéd átvétele a cél.  

 

2.) A vogul nyelvi megfelelés a felszínen való levés jelölését sejteti: vog. βitət ’vízen’. 

 

3.) A -t aktív korszakában rögzült szavak jelentéstartalma is megerősítheti a RAJTA helyzetre 

való utalást, pl.: hanyatt feszik ’háton fekszik’; az alatt, felett, mögött névutók. 

2.3. Jelentésváltozások az -n és a -t határozóragoknál 

A fentiek alapján elképzelhető, hogy az -n és a -t locativusi ragok egy duális 

helyviszonyjelölő rendszer (BENNE és RAJTA helyzet) ragpárjai lehettek, ahol az -n 

locativus inkább a belső helyviszonyokat, a -t locativus pedig inkább a külső helyviszonyokat 

jelölhette. Ez azonban az ősmagyar korra már változóban lehetett, hiszen a -t locativusi 
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funkciója fokozatosan háttérbe szorult, helyette egyéb funkcióiban (pl. tárgyrag) való 

használata került előtérbe. Ez a nagy horderejű változás megbontotta a -t és -n 

ragpárharmóniáját, és számos jelentésváltozást eredményezett a ragok szemantikai 

rendszerében.  

Az nyilvánvaló, hogy az ősi -t és a mai -n funkcióját tekintve hasonlónak tekinthető, 

hiszen mindkettő a helyviszonyok jelölésére szolgál, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ősi -

n-nel is ugyanez volt a helyzet. Az, hogy az ősi -n a mai, belső helyviszonyok jelölésére 

szolgáló -ban/-ben rag megalkotásában részt vett, valamint az, hogy ma az -n ragunk külső 

helyviszonyok jelölésére szolgál, felveti annak az elméleti lehetőségét, hogy az ősi -t és -n 

ragok közötti funkcióátvétel jelentősen átstrukturálhatta mindkét rag szemantikai rendszerét, 

és amíg a -t elterjedt a tárgyrag funkciójában, addig az -n a kezdeti belső helyviszony jelölését 

– a -ban/-ben rag megszilárdulását követően – a külső helyviszonyok jelölésére cserélte. 

A fentiek alapján az ősi -t és -n funkcióváltása/ funkciócseréje a következő szemantikai 

változások mentén történhetett az ősmagyar kor vége és az ómagyar kor elejét felölelő 

időszakban: 

1. Az ősi -n az uráli alapnyelvben a belső helyviszonyok jelölésére szolgálhatott. A 

bele~bél szóval való kapcsolatából a belen~ben alak megszilárdulásnak indulhatott, melynek 

későbbi fejleménye a mai -ban/-ben. Ezzel párhuzamosan az ősi -t külső 

helyviszonyjelölőként lehetett használatos, bizonyos határozószónkban ma is megtalálható: 

itt, ott, felett, alatt, stb. 

2. Az ősi -t azonban tárgyragjelölő funkciójában kezdett egyre inkább megerősödni, így 

a helyviszonyok jelölésében fokozatosan meggyengült. Az ősmagyar korban az -n 

jelentésbővüléssel kezdte felvenni a -t külső helyviszonyjelölő funkcióját, kiegészítve az 

eredetileg csak belső helyviszonyokra vonatkozó jelentését. 

3. Ez azonban csak rövid ideig tarthatott, és a közlés egyértelműségének érdekében a 

külső helyviszonyjelölést az -n tartotta meg, míg a belső helyviszonyokra a megszilárdulóban 

lévő -ban/-ben kezdett használatossá válni. Az -n külső helyviszonyjelölő funkciója 

megerősödött, ami azt eredményezte, hogy elvált a külső és a belső helyviszonyjelölő 

funkció: létrejött a superessivusi (külső helyviszonyokra: -n/-on/-en/-ön) és a modális 

ragjelentés (belső helyviszonyokra, TARTÁLYOK → ÁLLAPOTOK: -n/-an/-en). 

4. A -ban/-ben a belső helyviszonyokra specializálódott, az -n pedig a külső 

helyviszonyokra, a -t pedig innentől kezdve már csak korlátozottan, elvétve jelent meg főként 

külső helyviszonyjelölő szerepben. 
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5. A -ban/-ben mintájára létrejött a -ba/-be és -ból/-ből, míg az -n mintájára a -ra/-re és -

ról/-ről. 

2.4. Az -á/-é lativus 

Az ómagyar korban még megtalálható volt ez a ragunk, amely a hová? kérdésre felelve 

szűkülő használati körben volt jelen (pl. Egré, Sárvárá). Történetét tekintve az alapnyelvben 

feltehetően két előzménye is lehetett: egyrészt a *-k, másrészt az *-Ç lativusi ragok, mely 

utóbbiból származhatott az -á/-é rag, a *-k pedig fokozatosan eltűnt, de ragalkotóként még 

egy ideig funkcionált (pl. -nak/-nek, -ig(-ik) határvető rag). A *-Ç az ősmagyar korban a tővégi 

magánhangzóval alkotott diftongusból alakult -á/-é-vé. Az ómagyar korban nemcsak irányt 

jelölhetett már, hanem elvontabb jelentésben is előfordulhatott: időhatározóként: örökké, 

fokhatározóként: kevésbé, többé, állapothatározóként: házoá ’házként, ház gyanánt’ (HB). 

Jóval gyakrabban jelent meg azonban translativusként a -vá/-vé rag kapcsán (pl. széppé). Az 

igekötők egy része is lativus ragos határozószó volt, pl. migé ’meg’, elé ’el’, kivé, levé, 

melyekről a rag azonban idővel lekopott, ezt a ragot a hová? kérdésre felelő névutóink őrzik 

még, pl.: alá, fölé, de ugyanez a rag található meg a külső (-ra/-re) és a belső (-ba/-be) 

helyviszonyjelölő ragcsalád lativusi ragjainál is. Néhány határozószónk (pl. ide, soká), és 

igekötőnk is igazolják egykori aktív használatát, pl.: alá, rá, noha eredeti helyre utaló 

jelentését ma már jóformán csak a világgá megy kifejezésünk őrzi (Korompay 1991a). 

2.5. Az -l ablativus 

Az -l a honnan? kérdésre felelő határozóragunk, amely alapnyelvi alakja is -l lehetett, hiszen a 

vogul tuβl ’onnan’ és a finn -la~-lä helynévképző is azt az ősi -l elemet tartalmazhatja, amely 

az ugor korban válhatott határozóraggá. Az ómagyar korban nemcsak irányt jelölt, hanem 

absztraktabb jelentésben is használatos volt, pl. számhatározó, HB: charmul ’háromszor’. A 

korai ómagyar korban az előtte álló magánhangzóval összevonódva létrejött az -ul/-ül mód- és 

állapothatározó ragot (pl. ÓMS: Oh nekem en fion ezes mezuul ’Ó, nekem én fiam édes 

mézül/mézként’). A számhatározói jelentése azonban az ómagyar kor után fokozatosan eltűnt, 

de mód- és állapothatározói jelentése máig is él. Ez az -l elem található meg az elativusi -ból/-

ből, delativusi -ról/-ről, ablativusi -tól/-től, adessivusi -nál/-nél, instrumentalis -val/-vel 

ragokban is, valamint a -stul/-stül társashatározói és a -lan/-len, -lag/-leg mód- és 

állapothatározói ragban. Ragszilárdulással jelen van határozószóinkban, névutóinkban, 

igekötőinkben is (pl. jól, egyedül, keresztül, kívül, körül, túl, alól, hátul, hol). Az előbb 

bemutatott primer ragok jelentős szemantikai változáson mentek keresztül. Aktivitásuk olyan 
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fokú lehetett, hogy névutóink, igekötőink, határozószavaink és önálló szavakból keletkezett 

ragjaink körében egyértelműen kimutatható jelenlétük és részvételük az adott határozói 

körülmény jelentésének megkonstruálásában (Korompay 1991a). 

3. Névutókból keletkezett határozóragjaink 

Mivel ragjaink többsége önálló szavakból keletkezett, grammatikalizáció útján, ezért e 

jelenség szemantikai vizsgálata elvezethet ahhoz a markáns problémához, hogy ha egy önálló 

szóból alakult toldalék szemantikailag nem üresedett ki a grammatikalizáció során, akkor az 

adott nyelvi elem jelentéstartalommal rendelkezhet, így szemantikailag leírhatónak. Ez az az 

alapfeltevés, amely mentén a határozóragok körében végzett kutatásaim elindultak. 

Történetileg a -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből belső helyviszonyokra szolgáló ragok a bél 

’belső rész’ jelentésű szóból származnak, noha belen alakra nincs adatunk, viszont van 

belé/belől, vö.: HB: urusagbele. Ezért nem könnyű válaszolni arra a kérdésre, hogy a belen 

szóban lévő változás hogyan is zajlott le. Egyfelől számolhatunk szabálytalan alaki 

rövidüléssel, másfelől az is valószínű, hogy ezt a folyamatot a névmási benne forma 

analogikus hatása is előmozdíthatta. A rag a nyelvemlékek egy részében egyalakú (pl. HB: 

milosztben, paradisumben) majd később már illeszkedés is megfigyelhető nála (pl. GyS: 

koorsagbon ’kórságben’, scíuksegben ’szükségben’, tonosagaban ’tanóságában’, kepeben 

’képében’) egybeírása pedig következetes. A ragcsalád másik két eleme, a későbbi -ba/-be és 

-ból/-ből ugyanebben a korban azonban még névutóként viselkedik (pl. HB: világ bele), 

melyről különírása tanúskodik (Korompay 1991a). 

A további határozóragokat tekintve a -hoz/-hez/-höz a *χozá ’oldal, szél’ és az -á/-é 

lativusrag alakulatából keletkezett, amely valószínűleg már az ősmagyarban raggá alakult 

(HB: keassatuk uromhuz harmul). A -nál/-nél a közelséget jelző *na szótő és az -l 

ablativusrag kapcsolódásából származik, amely már az ómagyar kor elején nemcsak 

helyviszonyokra utalt, hanem hasonlító határozói funkcióban is használatos volt. A -tól/-től a 

tő ’közelség’ és az ablativusi -l rag alakulatából származik. Kialakulhatott már az 

ősmagyarban is, hiszen a HB-ben már toldalékként szerepel: gyimilcsiktül, kinzotuatol. De 

ezeken kívül már megjelent időhatározói, okhatározói, partitivusi (HB: es evec oz tilut 

gyimilcstül), hasonlítói határozói (BécsiK. 89: menden emberektől bűnösb), illetve vonzatként 

is (HB: heon tilutoa űt így fa gyimilcsetül).  

A -val/-vel kialakulását többféleképpen magyarázza a szakirodalom, de a velem, veled 

paradigmasor arra utal, hogy egy önálló, ablativusi ragos szóból jött létre. Az ómagyar kor 
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eleji adatok azt mutatják, hogy a korábbi tőben lévő β bilabiális zöngés spíráns kieshetett két 

magánhangzó között, és a hiátus feloldására kezdetben a -h szolgált, de emellett megtalálható 

a hiátusos alak, valamint hasonulásos formákra is van adatunk (pl.: HB: Látjátuk feleim 

szümtükhel, ÓMS: Szemem künüel árad én junhum buol fárad / buol ozuk, epedek). A rag mai 

funkciói – társhatározó, eszközhatározó, módhatározó, okhatározó – már az ómagyar elején 

jelen voltak. A toldalék ma ismert hangalakja az ómagyar kor közepe felé stabilizálódott, és a 

második felében a mássalhangzóra végződő tövek esetében többnyire hasonult a rag -v-je az 

előtte álló mássalhangzóhoz annak ellenére, hogy még sokáig találkozunk hasonulatlan 

alakokkal is. Kizárólag az -l ablativusi ragból való eredeztetése a -val/-vel rag esetében a 

névmási paradigma megléte miatt nem valószínű (Korompay 1991a). 

Az -ért rag szintén ragos névszóból jött létre, rendelkezik névmási paradigmasorral is 

(értem, érted, érte stb.), azonban egyértelműen csak a -t locativusrag ismerhető fel belőle mint 

toldalék (pl. HB: vimagyomuk ez szegin ember lilki ert), ok- és célhatározói funkciója már 

ekkor is ismert volt. A -szor/-szer/-ször az ómagyar kor második felében alakult teljes értékű 

toldalékká a ’sor, rend, mód’ jelentésű szer főnévből, korábban ezt a funkciót az -ul/-ül 

töltötte be: HB: keássátuk charmul. Mivel aránylag későn kialakuló ragról van szó, a 

nyelvemlékek adatai jól mutatják, hogy a szeren/szert váltakozó, névutószerű előzményre 

vezethető vissza. Az illeszkedés megindult, de a teljes körű palatális-veláris és labiális-

illabiális illeszkedés a középmagyar korban következik be. A -kor rag furcsasága, hogy az  

-ért-hez hasonlóan nem illeszkedik, noha szintén önálló szóból keletkezett a kései ómagyar 

korban. Előzményeinek tekinthetők a koron/ kort/ korban névutók, használata azonban elég 

specifikus volt, hiszen kizárólag időhatározói funkcióban volt ismert (Korompay 1991a). 

A -nak/-nek részeshatározói rag egy uráli *nä ’ez’ jelentésű névmásból alakult ki, és a 

későbbi *-nek névutóelőzményre vezethető vissza, de a korai ómagyarban már a birtokos 

jelző ragjaként is használatos. Az, hogy a dativus szemantikailag kapcsolódik a genitivushoz 

(ugyanannak a szituációnak eltérő nézőpontból való értelmezése), gyakori más nyelvekben is. 

Az illeszkedés a korai ómagyar korban megindulhatott, és a nä ’ez’ szótőhöz kapcsolódva a  

*-k lativus eredményeképpen létrejött a -nek rag. A lativusi jelentés mára már elhalványult, a  

-ra/-re valószínűleg kiszoríthatta ebben a funkcióban, de néhány kifejezésünkban még ma is 

él, pl.: falnak megy, fának ütközik, keletnek fordul, stb. 

Kiegészítésképpen megemlítendő, hogy toldalékhalmozással keletkezett határozóragok 

is ismertek a magyarban, a raghalmozás jellegzetesen ugor vonás, noha ez a ragkeletkezési 

mód igen ritka határozóragjaink körében. Idetartozik a határvető -ig (*-Ç lativus + *-k lativus), 

illetve valószínűsíthetően a -nott/-nól/-ni, a -lag/-leg, a -stul/-stül és a -lan/-len is. 
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III. Toldalékszemantikai kérdések: a ragok jelentés e 
 

A toldalékok jelentéstani leírása a formalisták számára nem volt tanulmányozásra érdemes 

kutatási terület, de az utóbbi időkben a funkcionalista nyelvészet égisze alatt vizsgálatok 

indultak meg ebben a témakörben, főként a szerb, norvég, francia és spanyol nyelvekben. A 

XX. század utolsó harmadáig a szemantikai munkák elsősorban a szavak jelentéstani 

tanulmányozására helyezték a hangsúlyt, s a vizsgálati spektrum csupán néhány évtizede 

egészült ki a szintagma- illetve mondatszemantikával. A morfológia toldalékokat érintő 

területeire nem terjedtek ki szemantikai vizsgálatok, sem a magyar, sem más külföldi 

munkákban. E probléma okát Carstairs McCarthy (1991) az amerikai strukturalista 

nyelvészeti felfogásban látta, amely annak idején elutasítóan kezelte a szemantikai 

vizsgálatokat, azt gondolván, hogy a toldalékszemantika valamiféle „ingoványos talaját” 

jelentheti az egzakt és tudományos módszereknek, s ezért a morfológiát, és így a toldalékokat 

is elsősorban a rendszer és a forma felől közelítették meg. A toldalékszemantika 

mellőzöttségének okai között felemlítendő tény továbbá az is, hogy az angolszász nyelvészek 

nem láthattak nagy kihívást a toldalékmorfémák szemantikai alapú leírásában, hiszen 

anyanyelvük – nem agglutinatív lévén – jóval kevesebb toldalékkal rendelkezik, mint a 

ragozó nyelvek, amelyek kutatói viszont napról napra szembetalálták magukat azzal a 

problémával, hogy miképp lehetne megadni egy toldalék jelentését. A kérdés felvetését 

követően azonban –használható módszerek híján – jobbára megelégedtek azzal a válasszal, 

hogy a toldalékoknak nincs a szavakéhoz hasonló jelentésük, ám ha mégis, az is csupán 

grammatikai. Ennek ellenére két eltérő szemlélet mégis jól elkülöníthetően kikristályosodott a 

morfológiai jelenségek vizsgálatának szemléletében (Enger 2005): 

 

1.) Morféma-alapú vagy jelentés-alapú (morpheme-based/ meaning-based) 

morfológiák – melyek szerint mind a toldalékok, mind a tövek rendelkeznek 

jelentéssel (pl. Bybee 1985, Langacker 1987, 1990, 2007, Evans 2006, Janda 2007); 

 

2.) Lexéma-alapú (word-based) morfológiák, amelyek a szótövet és a toldalékot ugyan 

morfémának nevezik, de a toldalékok esetében elvetik a szemantikai tartalmasságot 

(pl. Anderson 1992, Beard 1995, Stump 2001, Spencer 2001, Kiefer 2003). 

 

A fentiekhez igazodva kétféle vélemény alakult ki a toldalékok jelentéstani megközelítésével 

kapcsolatban. Az egyik vélemény szerint a toldalék autonóm, és mind a tő, mind pedig a 
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toldalék rendelkezik jelentéssel, azaz a két nyelvi elem egyenrangú egymással (morféma-

alapú szemlélet). A másik vélemény szerint viszont a toldalék elhanyagolható jelentőségű a 

tőhöz képest, legfeljebb szintaktikai információt hordoz (lexéma-alapú szemlélet), és 

alapvetően nincs jelentése (vö.: „…affixes share none of the properties by which we identify 

the prototypical lexemes.” Beard 1995: 39). 

1. Rendelkezik-e egy toldalék jelentéssel? 

Ahhoz, hogy megválaszoljuk a fenti kérdést, elsődlegesen szükséges meghatározunk a 

toldalékmorféma fogalmát, elkülönítve a szómorfémától. Ez viszont kikerülhetetlenül az elé a 

nehéz feladat elé állít, hogy meghatározzuk magát a morfémát is. Számos nyelvész számos 

helyen definiálta már a morfémát, de a közismert, Bloomfield által létrehozott definíció, mely 

szerint a morféma a legkisebb, jelentéssel rendelkező nyelvi egység (uő. 1926: 72), több 

helyen kritika és újragondolás tárgya lett. A morféma meghatározását övező heves szakmai 

ellentétek oka valószínűleg abban keresendő, hogy morféma megnevezés alatt egy igen 

heterogén elemcsoportot kellene meghatároznunk, nevezetesen a toldalékmorfémákat és a 

tőmorfémákat. Egyik nyelvi szintre sem jellemző ez a fajta erős heterogenitás, hiszen a 

fonémák szintjén a beszédhangok az artikulációban vesznek részt, nagy általánosságban 

elmondható, hogy legfontosabb funkciójuk a szó hangtestének létrehozása. A szavak szintjén 

sem találunk ekkora különbözőséget, hiszen a szavak alapvető funkciója az általuk közvetített 

fogalmak/dolgok kifejezése. A mondat és a szöveg szintjén sem találunk akkora funkcióbeli 

eltéréseket az egyes elemek funkciója között, hiszen minden mondat és szöveg elsősorban a 

nyelvhasználó közlési szándékát tükrözi. A morfémákkal azonban más a helyzet. A 

tőmorfémák a lexémákhoz hasonló fogalomközvetítési funkciójuknál fogva ugyan 

beleilleszkednének a fenti sorba, a lexéma-alapú nézőpont szerint a toldalékmorfémák 

azonban nem. Az ő feladatuk ugyanis nem egy fogalom közvetítése, de még csak a közlésbeli 

szándék valamely megnyilvánulása sem fedezhető fel esetükben. Ha egy hasonlattal kellene 

élni, azt mondhatnánk, hogy ha a szöveget egy téglaházként képzelnénk el, a falak lennének a 

mondatok, az egyes szavak és szótövek a téglák, a toldalékmorfémák pedig a téglák közti 

kötőanyag. Ez a kötőanyag azonban nem csupán két téglát köt össze – mégha lokálisan oda is 

kerül – hanem globálisan nézve összetartja az egész falat, és így az egész házat. A 

toldalékmorfémák is hasonlóan működnek, noha egy-egy szóhoz kerülnek, mégis komoly 

hatással vannak a mondat egészére, sőt a szövegre is. Alakilag kötöttek ugyan (hiszen csak 

szótövekhez kerülhetnek), szemantikailag azonban épp ellenkezőleg, egy egységes keretet 



 41 

létrehozva „tartják össze” a szavak és a mondatok jelentésrendszerét, másképpen fogalmazva: 

lehorgonyozzák azt. 

A magyar alaktani szakirodalom egyik legismertebb vitájának első „fejezete” Kenesei 

István (1996, 1998) és Keszler Borbála (1997) között zajlott, amely később Kiefer Ferenc 

alaktani fejezete (1998) és Laczkó Krisztina alaktani cikke (1999), valamint az Új magyar 

nyelvtan (1998) kapcsán Pete István és Kenesei István között folytatódott, akik a Magyar 

Nyelvőr hasábjain (Pete 1999, 2004a, 2004b, 2008; Kenesei 2004) – főként egymás 

megjegyzéseire reagálva – próbáltak egységes meghatározásban kiegyezni a morfémákat 

illetően. Noha Pete és Kenesei véleménye a morfémával kapcsolatban eltéréseket mutatott, 

egyvalami azonos volt esetükben: a szemlélet, amellyel megközelítették a kérdéskört. 

Funkciók, grammatikai esetek felől közelítettek, nem pedig egy-egy adott elem összes 

használati lehetőségének számbavétele felől. Megközelítési módjukban tükröződött az a 

strukturalista ideál, amely az „egy forma – egy jelentés” elvén alapult (Janda 2007: 641), 

illetve a morfémák kijelölésének fő kritériumaként azok formai szegmentálhatóságát vették 

alapul (Pete 2004: 190). A toldalékmorfémákat nem vizsgálták önállóan, alaki kötöttségükre 

hivatkozva, figyelmen kívül hagyva azt, hogy az alaki kötöttség egyáltalán nem biztos, hogy 

szemantikai kötöttséggel is párosul. Kicsit arra emlékeztet ez a megoldás, mintha az angol 

vagy a német nyelv tanulmányozói a kérdő mondat jellegzetesen kötött szórendje miatt nem 

tartanák érdemesnek magát a kérdő mondatot vizsgálni, hiszen szórendileg úgyis csak egyféle 

lehet. Pete István végül a morféma újradefiniálása mellett érvelt, s létrehozott egy újabb 

definíciót, amelynek számunkra leglényegesebb pontja az, hogy a toldalékokat lényegében 

perifériára helyezi a morfémák csoportjában: „A morfémák szavak és szóalakok szerkezetének 

valamilyen jelentéssel vagy funkcióval bíró, legkisebb aszimmetrikus formai egységei” (Pete 

2004: 189). Meghatározását pedig néhány sorral lejjebb magyarázattal látta el, miszerint a 

morfémák egyértelműen a szavakhoz kötődnek, megerősítve a toldalékok mellőzését arra 

hivatkozva, hogy definícióját a „tudományos klasszifikáció legújabb wittgensteini (és 

prototípus) elve szerint a fogalmak definiálása a centrum ↔ periféria (prototípus) elve 

alapján” történt, ahol a periferiális jelenségekre nem kötelező figyelemmel lenni (Pete 2004: 

189).  

Véleményem szerint a toldalékok és a szótövek heterogén karaktere akár azt is 

eredményezheti, hogy egy csoportba való sorolásuk szemantikai szempontból idővel 

megkérdőjeleződhet, s létrejöhet egy másik csoport, ahová a toldalékok és hasonló funkciójú 

nyelvi elemek (pl. klitikumok) kerülnek, alaki sajátosságaiktól függetlenül, és ahol például a 

képző–jel–rag kategóriák éles szétválasztásának dominanciája is megszűnhet. 
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A morféma definíciója tehát a mai napig vitatott, de legfőképpen annak szemantikai 

oldala. Ez utóbbi nyilvánvalóan a toldalékok esetén szorul némi magyarázatra. A toldalékok 

jelentésének kérdésével a Magyar Grammatika (2000) alaktani fejezete is foglalkozik: „Az 

affixumoknak a tövekhez képest alapvetően mindig úgynevezett járulékos vagy nyelvtani 

viszonyjelentésük van, ami a fogalmi jelentés valamiféle modifikációját fejezi ki….”  (Laczkó 

2000: 41). Ugyanakkor néhány bekezdéssel lejjebb azt találjuk, hogy egyes nyelvekben (pl. a 

nyugat-gröndlandiban) vannak olyan affixumok, amelyek rendelkeznek lexikális jelentéssel, 

ezeket lexikális affixumoknak nevezzük, s felmerül ez gondolat a magyar -kor rag esetében is 

(Laczkó 2000: 41).  

Vannak tehát elismerten lexikai jelentéssel bíró ragok, a kérdés már csak az, hogy vajon 

mennyiben befolyásolja a szemantikai oldalt az alaki önállóság, illetve kötöttség. A 

magyarban önállóan sosem fordulnak elő a ragok, csupán „hozzátoldva” egy másik, önállóan 

megjelenni képes tőmorfémához. Valójában ez az a kulcsfontosságú szempont, amely miatt az 

eddigi alaktani rendszerezések a toldalékok szerepét elsősorban a mondatbeli viszonyok 

leképezésében látták (Beard 1995; Laczkó 2000; Kenesei 2004; Pete 2004, 2008), és nem 

törekedtek behatóbb szemantikai tanulmányozásukra. Az nem vitatható, hogy a sematizáltsági 

skála erősen sematizált pólusához közel helyezhetők el a toldalékok, de ez nem egyenlő azzal, 

hogy ne rendelkeznének jelentéssel. Csakhogy mivel ennek a jelentésnek a vizsgálata az 

eddigi formalista szempontú megközelítés mellett szinte lehetetlennek bizonyult – hiszen nem 

voltak rá kidolgozott módszerek és kapcsolódó elméletek – így az elfogadott morfológiai 

álláspont az volt, hogy a toldalékok elsősorban grammatikai funkciót töltenek be a 

mondatban. A különböző nyelvészkörök (formalisták, funkcionalisták) szemléleti eltérései 

egyértelműen arra utalnak, hogy némi bizonytalanság uralkodik a toldalékmorfémák 

szemantikai megítélése körül, afféle „van is, nincs is” véleményeket tükröznek a magyar 

szakirodalmi leírások is.  

A toldalékok szemantikai oldalának megvilágítása azonban nem lehetetlen vállalkozás, 

csupán az alkalmazott vizsgálati módszerek nem voltak eddig megfelelőek hozzá (Plag 1999: 

237). E kérdéskör újragondolására vállalkozott Hans-Olav Enger Do affixes have meaning? c. 

tanulmányában, melyben érveket sorakoztatott fel a toldalékok jelentésének igazolása mellett. 

Úgy vélte, hogy a tőmorfémákhoz hasonlóan a toldalékok is leírhatók jelentéstani 

szempontból. A kérdés szerinte nem az, hogy rendelkezik-e egy toldalék jelentéssel, hanem 

az, hogy milyen természetű ez a jelentés (Enger 2005: 29). Ennek megválaszolásához célszerű 

áttekinteni a tőmorfémák és a toldalékok jelentésének specifikusságát a poliszémia és a 

homonímia irányából. Már Mark Aronoff is felhívja a figyelmet arra, hogy a toldalékok 
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jelentése nemcsak hogy sematikus, de ezzel együtt állandósultnak is tekinthető (uő. 2005: 14–

17), összevetve a tőmorfémák jelentésének változékonyságával. Az állandósult jelentés 

óhatatlanul előidézi a homonímia jelenségét, míg a változékonyság a poliszémiát. Egy 

tőmorféma szempontjából a homonímia kerülendő dolog, viszont a toldalékok esetében ez a 

jelenség nemhogy megengedett, de igen gyakori is, pl.:  

-nál/-nél: helyhatározórag és a hasonlító határozó ragja,  

-tok/-tek/-tök: igei személyragok és birtokos személyragok. 

 

A poliszémia kevésbé jellemző a toldalékokra, nem úgy, mint a tőmorfémák esetében. Mi 

lehet ennek a jelenségnek az oka? Amíg a poliszémia minél árnyaltabb szemantikai 

kidolgozottságot kíván meg a hasonló jelentésű és azonos szintaktikai helyzetben megjelenő 

nyelvi elemek körében, addig a homonímia nem, mert az adott elem „monopolhelyzeténél” 

fogva nem kényszerül jelentésének pontosítására, azaz sematikusabb formában is tárolhatja az 

információt. Enger a toldalékok kapcsán ugyan nem a poliszém, hanem a polifunkcionális 

jelzőt használja, azt azért mindenesetre megállapítja, hogy a toldalékok polifunkcionálisak, és 

így párhuzamba állíthatók egy másik polifunkcionális csoporttal, a klitikumokkal. Véleménye 

szerint, a klitikumok esetében fel sem merülne senkiben a szemantikai oldal 

megkérdőjelezése a klitikumok alaki önállósága miatt, noha viselkedésük kísértetiesen 

emlékeztet a toldalékokéra. Emiatt érvel amellett, hogy a toldalékok esetében is számolnunk 

kell a szemantikai oldallal, alaki kötöttségüktől függetlenül (Enger 2005: 28–30), csak amíg a 

szavak jelentése kidolgozott, addig a toldalékoké sematikus. 

2. A toldalékok szemantikai csoportosítása 

A morfémák talán legismertebb, szemantikai szempontokat is érvényesítő csoportosítását a 

magyar nyelvre vonatkozóan Deme László készítette el (1976), aki a hangalak és a jelentés 

közötti kapcsolat alapján sorolta be a morfémákat a szabad, félszabad és kötött morfémák 

osztályába. A Magyar Grammatika – továbbgondolva Deme osztályozását – árnyaltabb 

formában veszi a fenti csoportosítást át, megszüntetve a félszabad morfémák kategóriáját 

(Laczkó 2000: 46–47): 

1.) Szabad morfémák (tőmorfémák) 

- szükségszerűen szabad – nem toldalékolható, pl. talán, hogy, is 

- potenciálisan szabad – fakultatív módon toldalékolható (pl. határozószók, fent – 

fentebb, fentről) 
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- relatíve szabad – jellemzően az igei és névszói tőmorfémák tartoznak ide, mert 

mondatba kerülésüknél igen gyakran kénytelenek toldalékot felvenni; 

2.) Kötött morfémák (jellemzően az affixumok, és más, tőmorfémaszerű elemek) 

- kötött tőalternánsok 

- egyedi kötött (v. unikális) morfémák (pl. a batka elem a fabatkát sem ér frazémából) 

 

Amíg a fenti csoportosítás a szavak tulajdonságaihoz viszonyítottan közelítette meg a 

toldalékokat, addig Laura Janda inflexiós morfológiai tanulmányában a kognitív nyelvészet 

felől tekinti át a kérdést, és ahol három morfémacsoportot különít el: a lexikai, derivációs és 

inlfexiós morfémákat (Janda 2007: 633) A három morfématípus különböző helyet foglal egy 

ún. nyitottsági/ flexibilitási skálán. A lexikai morfémák a legnyitottabbak, ami azt jelenti, 

hogy új lexikai morfémák létrehozhatók és kölcsönözhetők, és ez a morfémaosztály az, 

amelyik a legnagyobb elemszámmal rendelkezik. A derivációs morfémák átmeneti kategóriát 

képviselnek, relatíve zártak, előfordul kölcsönzés néha esetükben is, de jóval kevesebb tagja 

van a kategóriának. Az inflexiós morfémák nem érzékenyek a kölcsönzésre, és a legkevesebb 

van belőlük, továbbá nincs lehetőségük arra, hogy szintaktikai kategóriát váltsanak, és 

jelentésük kontextustól függetlenül is megjósolható előre. Így például a jelen idő kifejezésére 

szolgáló rag mindig a jelenben lejátszódó cselekvések jelölését fogja szolgálni az igéken, 

ahogyan a részeshatározó ragja a névszókon szintén. De a szemantikai absztrakció és 

relativitás nem azt jelenti, hogy a jelentés csökevényes vagy primitívebb lenne. Ráadásul – 

mivel ezeknek az inflexiós morfémáknak a jelentése különböző viszonyokat jelöl, joggal 

feltételezhető, hogy létrejöttét és alakulását testi tapasztalatok motiválták. Az orosz nyelv 

kapcsán Janda megállapította, hogy a ragok jelentésében metaforák is kimutathatók, így pl. 

KÖZELSÉG = BIRTOKLÁS: az u elöljáró+ birtokos eset ragja (у меня, у тебя stb.) egyaránt 

kifejezheti a ’nálam, nálad’ közelség jelentést, és az ’enyém, tied’ típusú birtoklást (Janda 

2007: 636–643). 

Langacker a fonológia oldaláról közelíti meg a morfémákat és az alaki önállóság 

kérdéskörét, nem téve éles különbséget a szabad és a kötött morfémák kategóriája között, a 

kötöttséget inkább fonológiai függőségként fogja fel (uő. 1987). Az alaki önállóság azonban 

összefügg a nyelvi elem jelentésének sematizáltsági fokával is, ahogy korábban már 

bemutatásra került (1. ábra). A toldalékok jelentésüket tekintve egy képzeletbeli 

sematizáltsági skála mentén az erősen sematizált pólushoz közel helyezkednek el, ezért 

szükséges különbséget tenni az erősen sematizált és a kevésbé sematizált jelentésű toldalékok 
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között. Ehhez kapcsolódóan David Beck a grammatikai eseteket és a hozzájuk kapcsolódó 

esetragokat a jelentés szempontjából három csoportba sorolta (uő. 2006:134): 

 

a.) Szintaktikai esetragok: ezek jelentés nélküliek, mint például az alanyeset zéró 

morfémája; 

b.) Állandó jelentésű esetragok: ezek a ragok mindenkor rendelkeznek jelentéssel, 

ilyen például a finnben az abessivusi -tta ’nélkül’ esetrag, ami mindig valaminek a 

hiányát fejezi ki, pl.: raha+tta ’pénz nélkül’. De idesorolható a magyar -kor 

ragunk is, amely minden esetben időbeli viszonyokat fejez ki (pl. órakor, 

megérkezéskor, ebédkor); 

c.) Kontextusfüggő-jelentésű esetragok: ezek a ragok több jelentéssel is 

rendelkeznek, ezért nem mindig ugyanabban a jelentésükben kerülnek bele a 

mondatba. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szövegkörnyezetben az egyik, máskor a 

másik jelentésükkel vannak jelen a szerkezetben. Ilyen például a magyar -nak/-nek 

rag, amely elsődleges jelentése szerint dativusi viszonyok kifejezésére szolgál, 

míg másodsorban használatos bizonyos esetekben lativusi jelentésben is: 

1. A cég Istvánnak adta a megbízást.   DATIVUS 

2. Az autó fának ütközött.    LATIVUS 

A -nak/-nek esetében poliszémiáról van szó, hiszen nyelvtörténetileg igazolható, hogy az 

eredeti jelentése térbeli viszonyokra vonatkozott, azaz lativusi volt, de elég hamar megjelent a 

dativusi szerepkörben is, mely végül átvette a dominanciát az eredeti térbeli jelentés felett. Ez 

utóbbi példa alapján azonban egy másik jelenségre is felfigyelhettük. Nevezetesen arra, hogy 

a ragok osztályozhatók a szerint is, hogy milyen kapcsolat áll fenn jelentéseik között. A 

jelentések rendszerint elkülönülnek az igékhez és névszókhoz járulva, s azon belül is vannak 

gyakrabban és kevésbé gyakrabban használatos jelentések. Így beszélhetünk – főként a 

poliszém ragok esetében – névszói elsődleges és másodlagos, illetve igei elsődleges és 

másodlagos stb. jelentésekről. A fentieken túl különbség mutatkozik az egyes jelentések 

kidolgozottsági fokában is, vannak kidolgozottabb jelentésű ragok (pl. határozóragok), és 

sematizáltabbak (pl. személyragok).  

 

A ragok jelentésszerkezetük alapján a következőképp csoportosíthatók: 

a.) Egyjelentésű ragok:  

Ez a csoport valójában a David Beck-féle állandó jelentésű ragok csoportjához hasonló, ahol 

egy állandó jelentéssel számolhatunk (pl. -kor, -stul/-stül stb.) 
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b.) Homonim jelentésszerkezetű ragok: 

Ezek olyan ragok, ahol több, egymástól független jelentéssel számolhatunk, ahol a jelentések 

között gyakran nincs preferencia, azaz mindegyik jelentés egyformán gyakran használt. 

Nincsen felfedezhető szemantikai kapcsolat a különböző jelentések között. Ide sorolható 

például az -l toldalék, amelynek jelentései és funkciói az alábbiakban foglalható össze: 

• Igeképző. Elsődleges igei jelentésben gyakorító jelentésű igeképző, mely 

jellemzően egyetlen mozgás- vagy eseménysor többszöri, egymás utáni 

ismétlődését jelenti. Mivel az ismétlődés időben változatos megvalósulást mutat, 

így az ismétlődés üteme szerint bizonyos igék mellett az -l képes kifejezni 

fokozatosságot vagy akár duratív eseménysorokat is: 

Deverbális verbumképzők alkotóelemeként: 

o  -dogál/-degél /-dögél   pl., üldögél, mendegél; 

o -gál/-gél     pl. dorgál, nevetgél; 

o -ol/-öl     pl. horkol, szürcsöl; 

o -dal/-del     pl. harapdál, tördel; 

o -dokol/-dekel/ -dököl   pl. öldököl, fuldokol; 

o -aml(ik)/ -eml(ik)   pl. hámlik, gyülemlik; 

o -all/-ell     pl. szökell, lövell; 

o -al/-el     pl. nevel, aszal 

o -ul/-ül     pl. tanul, merül 

Denominális verbumképzők alkotóelemeként: 

o -l/-ll     pl.: kalapál, nyaral 

o -sul/-sül     pl. tornyosul, lelkesül 

• Igei személyrag. Másodlagos igei jelentésben jelen idejű E/2. személyragként 

használatos az sz-es és z-s változatú igetövek mellett (pl. hozol, teszel, dicsekszel, 

stb.), ami a gyakorító képzőből származik (Zaicz 2006), és így nem sorolható a 

homonim jelentések közé, de a teljes funkciókör bemutatásához ez a funkció is 

hozzátartozik.  

• Ablativusi rag. Névszókhoz kerülve az -l az ősmagyar korban az ablativus 

kifejezésére szolgált, ma már aktívan ilyen jelentésben nem használatos, de főbb 

ablativusi határozóragjainkban (pl. -tól/-től, -ból/-ből stb.), illetve névutóinkban, 

határozószóinkban és igekötőinkban (pl. el, felöl, alul, mellől, távol stb.) 

megtalálható. 
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11. A homonim -l toldalék jelentésszerkezete 

 

A 11. ábra jól illusztrálja, hogy az -l toldalék igékhez és névszókhoz kapcsolódva is 

különböző jelentéseket fejlesztett ki. Az igékhez kapcsolódva egyrészt ismétlődő 

mozgássorokat tartalmazó eseményeket képes jelölni, másrészt az egyes szám második 

személyt is igéken. Nyilvánvaló, hogy amíg a képzői funkcióban kidolgozottabb jelentést 

találunk, addig a ragi funkcióban erősen sematikusat. Az ablativusi jelentés névszókhoz 

kerülve szintén kidolgozott lehetett, azonban ma már nem aktív ez a funkciója. 

 

c.) Poliszém jelentésszerkezetű ragok: 

Ezeknél a ragoknál szintén több jelentéssel számolhatunk, azonban itt a jelentések között 

feltételezhető szemantikai kapcsolat. Ide sorolható például a -val/-vel rag, amely éppúgy 

megjelenik a társhatározó ragjaként, mint az eszközhatározós eset ragjaként. De egyes kutatók 

véleménye szerint ide tartozik a -nak/-nek rag is, amelynek dativusi, ritkábban használt 

lativusi, valamint birtokos jelzői használata szintén összefüggésbe hozható szemantikailag 

egymással. Talán elsőre kevésbé tűnik idetartozónak, de ha jobban megvizsgáljuk, meglepő 

szemantikai karaktert mutat a magyarban a -t toldalék is, amely egyszerre több, 

szemantikailag eltérő funkciót lát el: 

• Tárgyrag: jelölheti a tárgyat névszóhoz kerülve, pl. pirosat, repülést, kettőt 

• Múlt idő jele: a múlt időt jelöli az igéken, pl. kapart, tört, tolt 

• Helyhatározórag: ez egy további, igen ritkán használt jelentése a -t toldaléknak, amely 

eredetileg locativusi jelentésben, majd időbeli relációk kifejezésére is szolgált 

korábban, pl. Pécsett, Győrött, de határozószóink a mai napig őrzik a nyomát, pl. 

most, tüstént, lent, fent, kint, bent, stb.  

• Igenévképző: befejezett melléknévi igenév, pl. a tanult anyag, a kért választ, stb. 

• Deverbális verbumképzőként és alkotóelemként további képzőkben, ahol vagy az elő- 

vagy az utóidejűség kap hangsúlyt:  

-l 

Ismétlődés 

Igéhez kapcsolódva 

E/2 

Névszóhoz kapcsolódva 

Ablativus 
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o –„eredményképző”: jellemzően valamely cselekvés következményét, 

eredményezett cselekvését jelöli, pl. ér ’hozzáér vmihez’ < ért ’megért vmit’; 

fél < félt ’aggódik vkiért’ 

o műveltető képző: -at(ik)/-et(ik), -tat(ik)/-tet(ik): a műveltetés egy összetett 

folyamat, ahol a tényleges cselekvést mindig megelőzi egy előzetes 

felkérés/rákényszerítés vagy egyéb kiváltó esemény, pl. mosat, futtat, 

gondolkodtat; 

• Denominális verbumképző: -ít, ahol szintén egy olyan cselekvést jelöl, amelyet több 

megelőző cselekvésmozzanat előz meg, pl.: alakít, feketít; 

• Deverbális nomenképzőként és alkotóelemként további képzőkben, ami valaminek az 

eredményét jelöli: 

o -t: lét (’létezés/születés eredménye’), tét (’kockáztatás eredménye’) 

o -at/-et: irat (’írás eredménye’), kereset (’munka eredménye’) 

 

A fenti funkciók látszólag nem mutatnak szemantikai hasonlóságot: van közöttük olyan, 

amelyik képzőként funkcionál, van amelyik jelként vagy ragként. A formalista alaktan nem 

tételez fel közöttük bármilyen kapcsolódási pontot. A morfématörténet is csupán a befejezett 

melléknévi igenév és a múlt idő jelének kapcsolatát írja le, ahol a -t a befejezett melléknévi 

igenévi funkciójában átértelmeződhetett és így válhatott a múlt idő jelölőjévé. A -t tárgyragot 

egy ősi *t- kezdetű mutató névmásból vagy a *t! ’te’ személyes névmásból fejlődött 

személyjelből vezeti le, amely felváltotta az uráli *-m accusativusragot. Ennek folytatása 

azonban nem mutatható ki a magyarban. Az *-m visszaszorulása valószínűleg már az ugor 

korban megkezdődhetett, mert az osztjákban sem található meg. A -t morféma, amely a 

magyarban tárgyraggá fejlődött, funkcióját tekintve determináló elem volt, s eleinte csak a 

határozott tárgy jelölésére szolgált (Korompay 1991: 285). A -t locativust ősi eredetű 

toldalékként tartják számon, amely az ugor korban vált hol? kérdésre felelő, locat. irányraggá, 

és eredetileg csak helyhatározói funkciója volt, de később névutók alakjaiban is megjelent: pl. 

alatt, mögött stb. (Korompay 1991: 287). A -t múlt idő jelét pedig a befejezett melléknévi 

igenév -t eleméhez kötik, amely átértékelődött, és így kapta meg az időjel szerepét (Abbaffy 

1991a: 109). A dolgozatnak ennél a pontnál nem célja, hogy hang- és morfológiatörténeti 

ismertetéseket sorakoztasson fel, mert azok túlnőnének a disszertáció céljául kitűzött téma 

keretein. Csupán elméleti lehetőségként szeretné felvetni a -t toldalék poliszém ragként való 

kezelését, ugyanis a kognitív szemantika oldaláról ennek van létjogosultsága. A -t toldalék 



 49 

szemantikai jellemzőinek elemzése afelé mutat, hogy a -t a különböző funkciói ugyanarra a 

profilírozással kapcsolatos nyelvhasználói szándékra utalnak: a nyomatékosításra, ami azt 

jelenti, hogy bizonyos információs részeket hangsúlyozni szeretnénk, más információkkal 

szemben: 

 

 
12. A -t toldalék funkcióinak szemantikai térképe 

 

A nyelvtörténeti kutatások megállapították, hogy az ősi locativusi *-t  toldalék absztrakt 

jelentésében a finn-volgai nyelvekben tartam jelentésű határozószókban fordul elő (Sipőcz 

2006: 30), vagyis a jelentésbeli absztrakciónak köszönhetően a *-t az időbeli vagy módbeli 

relációkban tartamot fejezhetett ki, ami eredetileg a térbeli viszonyokban pedig tartósságot, 

illetve rögzítettséget jelölhetett. Ha a -t elemet a sematizáltsági skálán be szeretnénk jelölni, 

valószínűleg az erősen sematizált pólus közelébe helyeznénk, mert absztrakt jelentésben a -t 

elem egy olyan nyelvhasználói szándék kifejezésére szolgál, amely általánosságban 

valaminek a nyomatékosítása, kiemelése. Azonban, konkrét nyelvi szerkezetekbe kerülve, 

egy eseményt vagy dolgot jelentő szó mellett ez a nyomatékosítási szándék konkrét nyelvi 

elemek formájában realizálódik. Névszók esetében határozottságot fejezhet ki (accusativusi -

t), másodsorban pedig egy dolog határozottan kijelölt, nem változtatható helyét vagy idejét 

(locativusi -t). Igéhez kapcsolódva a -t által kifejezett nyomatékosítási szándék a 

bizonyosságot jelentheti, amikor határozott/rögzített információnk van az események 

lezajlásáról, megtörténtéről. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha már realizálódott az adott 

esemény. Így kerülhet szóba a múlt idejűség, ahol az események kimenetele már ismert és 

megváltoztathatatlan (-t időjel). Ez az igei jelentés történetileg a befejezett melléknévi igenév 

                 -t 
NYOMATÉKOSÍTÁS  

Igéhez kapcsolódva Névszóhoz kapcsolódva 

1. BIZONYOSSÁG 
(Előidejűség) 

1. HATÁROZOTTSÁG 

1. MÚLT IDŐ JELE 

2. Befejezett melléknévi 
igenév képzője 

1. TÁRGYRAG 2. Locativusi rag 
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képzőjéből származik (-t/-tt igenévképző). A múlt idő és a befejezett melléknévi igenév között 

az a szemantikai kapcsolat, hogy ez utóbbi előidejűséget jelölt a szerkezetben lévő igei 

cselekvés idejéhez képest, mely később múlt idejűséggé értelmeződött át. Ennek a 

szemantikai többlettartalomnak a múlt idejűség jelölésében jelentősége van, hiszen köztudott, 

hogy a -t eleinte csupán a befejezett múltat jelölte.  

Az eddigiekben szófaji szempontokat érvényesítve vettük sorba a -t toldalék jelentéseit. 

A szófajiságon túl azonban további érdekes összefüggéseket állapíthatunk meg, ha a 

szemantika felől közelítjük meg a -t toldalékot. Az előbbiekben azt már láthattuk, hogy a -t a 

névszók mellé kerülve locativusi jelentéssel is rendelkezik, noha ennek a funkciónak a 

használata ma már igen korlátozott, és korábban sem lehetett sokkal gyakoribb. Ma már csak 

néhány helyzetben használjuk, akkor is szinte kizárólag földrajzi nevek mellett (pl. Pécsett, 

Kolozsvárt), de ugyanez a -t időbeli viszonyokban a régiségben elég produktív lehetett, hiszen 

több, idővel kapcsolatos határozószavunk is tartalmazza (pl. most, tüstént). A térbeli 

kifejezések időbeli kifejezésekre való átvitele nem ismeretlen a kognitív szemantika számára, 

hiszen szinte már közhelynek számít a TÉR → IDŐ metaforizáció jelenléte az inflexióban a 

világ számos nyelvét illetően (Haspelmath 1997). Érdekes módon, áttekintve a -t toldalék igei 

oldalhoz kapcsolódó funkcióit, ott is az időbeliségre utaló jelentéseket találjuk (múlt idő). 

Mindezek arra utalhatnak, hogy a toldalékok metaforizációs hajlandósága igen magas, azaz 

nemcsak azonos szófajú szavak mellé kerüléskor képes magával vinni a metaforizált, időbeli 

viszonyokra vonatkozó jelentését (pl. a -t toldalék esetében a névszókon a locativusi jelentés 

időbeli jelentésekre is átvivődött a határozószóknál), hanem van átjárás eltérő szófajok esetén 

is, vagyis a -t az időre vonatkozó kifejezésekben  való részvétele mellett (pl. most, tüstént) az 

igéken is valamiféle idővel kapcsolatos jelentést tartott meg: az előidejűséget, illetve a múlt 

időt. Másképp szólva, ugyanaz az elvont jelentésű nyelvi elem (-t), ami a névszóknál a térben 

locativusi, majd a határozószókon időbeli viszonyokra utaló jelentést eredményezett, az az 

igéknél az események/ folyamatok/ cselekvések időbeliségében mutatkozott meg. A 

nyomatékosítás beszélői szándékához kapcsolható -t toldalék a névszókon rögzítettséggel járó 

helyviszonyjelölést (locat.) eredményezett (hiszen főként helységnevek mellett volt 

használatos már a régiségben is, illetve rögzült használatú névutókon – pl. alatt, felett, mögött 

– és határozószókon – pl. itt, ott – Korompay 1991a: 284), melyhez – véleményem szerint – 

metaforizációs változásoknak köszönhetően szemantikailag köthető a tárgyrag funkció. Az 

igéken a nyomatékosítás pedig az eseményszerkezetben az előidejűség jelentésárnyalatát 

eredményezte. Annak érdekében, hogy ezt az elméletet további vizsgálatnak vessük alá, 
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szükséges részletesebben végigvennünk a -t toldalék különböző funkcióiban való 

megjelenését, történetét az alábbiakban: 

 

i.) A -t mint tárgyrag 

A -t tárgyrag feltehetően a magyar nyelv önálló életének kezdetén alakulhatott ki, ugyanis 

előtte ezt a funkciót egy másik elem, az uráli *-m töltötte be, amelynek a magyarban nem volt 

kimutatható folytatása. A -t morféma jelentését tekintve determináló elem volt, olyannyira, 

hogy eleinte csak a határozott tárgy jelölésére szolgált (Korompay 1991a: 285). 

 

ii.) A -t mint locativusrag 

Az ősmagyar kor elején már létező ragunk, amely helyhatározóként volt használatos egyes 

földrajzi nevek mellett (Korompay 1991a: 287). 

 

iii.) A -t mint igenévképző 

A képző egy uráli-finn-ugor *-tt  képzői előzményre vezethető vissza, amely már akkoriban is 

participiumképző lehetett, azonban az ősmagyar kor kezdetétől ez a komplex jelentésű elem 

kettéhasadt igenévképzőre és nomen agentis, actionis, acti funkcióra. Így egyik jelentése 

megmaradt igenévképzőnek, a másik pedig a múlt időt kezdte jelölni (Jászó 1991: 332). 

 

iiii.) A -t mint a múlt idő jele 

Az előbbi befejezett melléknévi igenév képzőjére vezethető vissza, melynek jelentésében 

megtalálható volt az előidejűség, illetve a cselekvések eredményére, következményére való 

utalás. Általános múlt idejű jelentése csak később alakult ki, hiszen az elbeszélő múlt időt 

kezdetben egy -Ç időjelre visszavezethető -á/-é jel fejezte ki (Sárosi 2003: 153). 

 

iiiii.) A -t mint ige- és névszóképző 

Az ősmagyar kor elején már ismert, alapnyelvből hozott képző, melyeknél több, ma is ismert 

jelentés már akkor is megvolt, pl. műveltető, eredményképzők (Sárosi 2003: 142, 361–362). 

 

A nyomatékosító jelentésű -t toldalék különböző funkcióinak eredetvizsgálata az alábbi 

jelentésmozzanatokat tárta fel: 

• Rögzítettség, nem változtathatóság (lsd. locativus, múlt idő); 

• Határozottság (accusativus); 
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• Múlt idejűség (időjel); 

• Előidejűség (igenévképző); 

• Következmény, eredmény (ige- és névszóképzők) 

 

A fenti jelentésárnyalatokat és funkciókat együtt tekintve, és a kognitív szemantika 

profil/bázis elméletét figyelembe véve feltételezhető egy konceptuális bázis megléte a -t 

toldalék esetében is: a -t determináló elem valószínűleg a NYOMÁS fogalmi tartományához 

kapcsolódik. A -t különböző szemantikai funkciói pedig az alábbi metaforizációs folyamatok 

(nyilak) által kapcsolódnak egymáshoz: 

 

 
13. A -t toldalék metaforizációs térképe  

 

A -t toldalék metaforizációit mutatja be a 13. ábra, mely térképként szemlélteti a -t 

jelentéseinek és funkcióinak alakulását egyik vagy másik, már meglévő jelentésből. Az ábrán 

a metaforizáció alapját képező tulajdonságok szaggatott körvonalú keretben találhatók, míg az 

egyes funkciók folyamatos vonalvezetésű keretben, a nyilak pedig a metaforizációs 

folyamatok irányát jelölik. A kognitív szemantika profil/bázis, illetve testesültség elmélete 

kimutatható a -t toldalék jelentésváltozásainál. A -t elem esetében egy locativusi, helyhez 

rögzítettséget kifejező térbeli tapasztalat, a NYOMÁS testi élménye lehetett az alapja a 

későbbi nyomatékosítási jelentés kifejlődésének, ahol megtapasztalásra került az, amikor a 

gravitációs erő miatt az objektumok súlyuknál fogva nyomóerőt fejtenek ki bizonyos térbeli 

helyzetekben más objektumokra. Ez a testi élmény nyomatékosításként metaforizálódhatott a 

beszélők kommunikációs szándékaiban és az arra szolgáló nyelvi kifejezésekben. De ugyanez 

a NYOMÁS szolgálhatott kiindulópontként az elő-, majd a múlt idejűség számára is, ami 

NYOMATÉKOSÍTÁS 
NYOMÁS 

konceptuális bázis Határozottság (acc.) 

RÖGZÍTETTSÉG MINT  
ELŐZETES CSELEKVÉSEK 
KÖVETKEZMÉNYE 

Előidejűség  
(igenévképző) 

Múlt idejűség 
(időjel) 

Műveltetés (igeképző),  
Eredmény (ige-, névszóképzők) 
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viszont a NYOMATÉK mint a NYOMÁS eredménye ok-okozati összefüggésből 

keletkezhetett. A nyomás, nyomó cselekvés eredménye (nyomaték) ugyanis egy objektum 

térbeli fixálása, rögzítése, vagyis ha egy rözgített objektumot látunk, feltételezhetjük, hogy 

előtte nyomó hatásnak (nyomásnak) volt kitéve. Ez az előidejűség vivődhetett át az igékre 

először a befejezett melléknévi igenév képzőjeként, majd a múlt idő jeleként a -t-nél.  

A jelentésátvitel alapjai tehát a NYOMÁS → NYOMATÉK mint ok-okozati 

összefüggés, valamint az ebből következő RÖGZÍTETTSÉG mint előzetes nyomó 

cselekvések következményei lehettek. Előbbiből fejlődött a névszókon jelölt határozottság, 

vagyis a tárgy jelölése, utóbbiból pedig a befejezett melléknévi igenév képzője, illetve az ige- 

és névszóképzők egy része. A befejezett melléknévi igenév előidejűségi jelentése szolgált 

alapul a múlt idő jelöléséhez és az igei- és névszóképzők másik részének szemantikai 

alakulásához, amelyeknek megmaradt csoportja pedig a múlt időre utaló jelentésből alakult.  

3. A grammatikalizáció szemantikai oldala 

A nyelvi elemek változása, és ezen belül a lexikai jelentéssel rendelkező szavak toldalékká 

válása régóta kutatott területe a nyelvtörténetnek. Szemantikai szempontokat is érvényesítő 

leírásával azonban csak néhány évtizede kezdtek el behatóbban foglalkozni a kutatók, noha 

alapvető kérdések megválaszolására nyílik általa mód, nevezetesen arra, hogy azok a 

toldalékok, amelyek önálló szavakból keletkeztek, vajon megtartották-e jelentésüket, és ha 

igen, milyen mértékben. Bernd Heine a grammatikalizációval kapcsolatban egyenesen úgy 

vélekedik, hogy a grammatikalizáció elsősorban szemantikai folyamat (uő. 2003: 583). Ismert 

tény, hogy határozóragjaink nagy része önálló szóból keletkezett grammatikalizáció útján, 

mely folyamat valószínűsíthetően a következőképpen zajlott le:  

Kezdetben egy névszó és egy ragos névszó kapcsolata fejezte ki a határozói viszonyt (pl. 

ház belen). Majd a hangsúlyviszonyok következtében a ragos névszó hangalakja rövidülésen 

ment keresztül, és ezzel párhuzamosan, fokozatosan elvesztette önálló jelentését (ház+ben). 

Végül a kezdeti ragos névszó névutóként kezdett el viselkedni, és aztán további, esetleges 

alakrövidüléssel hozzávonódott a nyomatékosabb, toldaléktalan névszóhoz. Igazi toldalékról 

azonban csak azon ragok esetében beszélhetünk, amelyek már illeszkednek a szótőhöz 

(kivéve pl. -ig, -ért, -kor) és egybe is íródnak vele. Biztosan névutói eredetű ragjaink: 

 

• -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből 

• -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz, -tól/-től 
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• -ra/-re, -ról/-ről 

• -nak/-nek, -val/-vel, -ért, -szor/-szer/-ször 

 

Annak eldöntése, hogy egy rag névutóból származik, főként rendszertani összefüggések 

alapján lehetséges. Kétségtelen bizonyítéknak tekinthető, ha egy mai névszóragnak 

megtalálható a személyes névmási paradigmában is a megfelelője, pl.: 

 

-ban/-ben, -ba/-be:  –  bennem, belém, stb. 

-val/-vel:    velem, vele, stb. 

 

A grammatikalizáció úgy magyarázható, hogy egy hajdani ragos névszó vagy határozószó 

kétirányú fejlődésnek indult. Egyrészt, önállóságát fokozatosan elveszítve névutóvá, majd 

raggá változott, másrészt maga is további toldalékokat vett fel, és így új részrendszer 

kiindulópontjává vált. A határozóragok névutói eredetéhez kapcsolódó további fontos érv, 

hogy maga az önálló szó is kimutatható morfológiailag és szemantikailag a már 

grammatikalizáción átesett ragoknál, pl.:  

 

• -ban/-ben, -ba/-be, ból/-ből:   bél ’belső rész’ 

• -tól/-től:     tő ’közelség’1 

• -szor/-szer/-ször:     szër ’sor, rend’ 

• -kor:      kor ’eltelt idő’ 

 

A határozóragok áttekintése kapcsán azonban felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi az oka 

annak, hogy a névszóragozás új elemei elsősorban a névutók felől érkeztek. Erre több válasz 

is kínálkozik (Korompay 1991a): 

 

a.) Az uráli nyelvek szórendi viszonyait az jellemezte, hogy a bővítmény általában 

megelőzte az alaptagot (pl. a tárgy az állítmányt, vagy a jelző a jelzett szót); 

b.) A főhangsúly a szó, illetve a szerkezet első tagjára esett; 

c.) Az ugor nyelvek névutós szerkezetei ezen belül különleges viselkedést mutattak: a 

névutó, a főnév zérómorfémás alakjához járult, a szerkezet két tagjának határát tehát 

nem jelezte egy meghatározott funkcióval rendelkező testes morféma. Ezért fennállt a 
                                                 
1 Vö.: tőszomszéd – metaforikusan ahogyan a tő közel van a földhöz, úgy van közel a szomszéd is. Ez a 
közelségi viszony a talaj, azaz a stabil objektum irányából került leképezésre. 
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lehetősége annak, hogy a két elem egy szóalakká egyesüljön, azaz a névutó raggá 

változzon (Korhonen 1986/1828–1918 43: 1–21) 

 

Korábban a grammatikalizációt elsősorban diakrón jelenségként vizsgálták, de ahogy Dér 

Csilla Ilona doktori értkezésében is kifejti, ma már a történeti perspektíva mellett megjelent 

egy másik is, a szinkrón perspektíva, amely az elemzésbe nyelvhasználati mintákat is bevon 

(Dér 2005). Egyes szerzők e fenti kettőt egyesíteni próbálták (Hopper–Traugott 1993), de 

akárhogy is tekintjük a grammatikalizációt, Bernd Heine (2003) és Jo Rubba (2004) szerint 

elsősorban szemantikai változásként kell értékelnünk, ahol a teljes, lexikális jelentésű 

tőmorféma absztraktabb, grammatikai jelentést vesz fel, vagyis egy autonóm nyelvi egység 

függő nyelvtani kategóriába kerül át, mert az adott nyelvi egység elveszíti szemantikai 

komplexitását, szintaktikai szabadságát. Dér Csilla szerint a legtöbb grammatikalizációt leíró 

munka túlságosan lexémaközpontú, azaz csak a lexémák grammatikalizációjával foglalkozik, 

illetve főként a kiinduló elemre koncentrálnak, aránytalan módon (Dér 2005). A 

grammatikalizáció azonban csak bizonyos nyelvi egységek esetében indul meg, és így 

felállíthatóak bizonyos általános érvényű jellemzők: 

 

- Általában olyan nyelvi egységek grammatikalizálódhatnak, amelyek gyakori 

használatúak (Bybee 2003: 602–605); 

- Olyan szavakat érint elsősorban, amelyek általánosabb jelentésűek vagy 

korábbiakhoz képest általánosult a jelentésük (Bybee–Pagliuca–Perkins 1994: 11); 

- Kategorizációs szempontból véve a grammatikalizációban érintett szavak 

legtöbbször alapszintű kategóriák elemei, amelyek az emberi tapasztalás 

alapfogalmai közül kerülnek ki (Heine–Claudi–Hünnemeyer 1991a: 32–36, 

Ladányi 1999: 126–127), pl.: bél – be(le)n, mell – mellett, al – alatt, fő (’fej’) – 

felett, hát – hátul; 

 

Egy nyelvi elem használati gyakorisága, illetve általános vagy sematizáltabb jelentéstartalma 

összefügg egymással. Ladányi Mária szerint az általánosult jelentés előfeltételként szolgál a 

gyakoribb és/vagy tágabb körű használathoz (uő. 1998: 420–422), ám Lehmann szerint egy 

nyelvi elem jelentésének általánosulásához nincs előmozdító feltételekre szükség, és az 

magától is bekövetkezik (Lehmann 2005: 23). Ezzel szemben Joan Bybee szerint a gyakoriság 

okozza a jelentés sematizálódását, melyre abból következtetett, hogy a használati 

gyakoriságukat tekintve a toldalékmorfémák – szám szerint is kevesebben vannak – 
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használata általában jóval gyakoribb, mint a szómorfémáké. Bybee az elemgyakoriság 

kapcsán megvizsgálta annak következményeit is a grammatikalizációs folyamatokban. 

Szerinte a nyelvi elemek gyakori használata szemantikai erejük gyengüléséhez vezet, vagyis a 

jelentésük szükségszerűen absztrahálódik, s így a gyakoriság nem előfeltétele, hanem inkább 

oka a grammatikalizálódásnak. A grammatikalizálódó nyelvi elem fonológiai változáson is 

átesik, hiszen a hangalakja a gyakori használat miatt egyszerűsödik, elnagyolttá válhat (Bybee 

2003: 602). A grammatikalizáció tehát nem érint minden nyelvi elemet, csupán azokat, 

amelyeknek általánosabb/sematizáltabb a jelentésük, illetve a leggyakrabban használtak. 

Ebből kifolyólag szemantikailag meghatározhatók azok a fogalomkörök, amelyek elemein 

megjósolhatóan grammatikalizáció megy végbe (Bybee–Pagliuca–Perkins 1994): 

 

- az elöl/vmi előtt/előre jelentés főként az arc/szem, ritkábban a fej/mellkas jelentésű 

szavakból eredt, 

- a mögött/hátul jelentés általában a hát testrésznévből, 

- a lent/alá/le pedig a föld/talaj vagy a láb/fenék szavakhoz köthető. 

 

A grammatikalizációban megjelenő szemantikai változások egyszerre tekinthetők 

„veszteségnek” és nyereségnek a jelentés szempontjából. Veszteségként értékelhető, ha egy 

nyelvi elem lexikális jelentése fokozatosan elhalványul és a kategóriaváltás egy alapszófajból 

a viszonyszók kategóriájába történik, de ugyanakkor nyereség az, ha ez az elem új funkciókat 

vesz fel (Dér 2005). Bernd Heine ennek jegyében a grammatikalizáció szemantikai 

változásának leírására három modellt készített (uő. 2003: 591–592): 

 

1.) „Kifakulás”-modell (The Bleaching Model), ahol a lexikális jelentés egy komponense 

elveszik: ab > b  

2.) „Veszteség és nyereség”-modell (The Loss and Gain Model), ahol egy 

jelentéskomponens elveszik, de helyette megjelenik egy másik: ab > bc 

3.) Implikatúra-modell (The Implicature Model), ahol nemcsak egy új jelentéskomponens 

adódik hozzá a meglévőhöz, hanem az eredeti komponens is elveszik, így 

előfordulhat, hogy a két jelentésben egy idő után már nincs semmi közös: ab > bc > cd 

 

Mindamellett, hogy a fenti változások alapjában véve megragadják a grammatikalizációs 

folyamatok típusainak lényegét, a veszteség és a nyereség terminológiája, illetve az általuk 

sugalmazott értékítélet egy nyelvi jelenséggel kapcsolatosan bizonyos következtetésekre 
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adhat okot. Ugyanis a lexéma-alapú morfológiákhoz hasonlóan azt az álláspontot tükrözi, 

mely szerint a lexémák szemantikailag magasabb rendűek a toldalékokhoz képest, amelyek 

csupán „alárendeltjei” a szavaknak. Ha egy toldalék valóban „csak” járulékos elem lenne, 

elhagyása nem gördítene különösebb akadályt szándékaink, gondolataink kifejezése elé. A 

szótő és toldalékai közti kapcsolat tehát cseppet sem tekinthető aránytalannak, még a 

grammatikalizáció jelensége felől nézve sem. A toldalékok nyelvhasználathoz való 

alkalmazkodóképességét mi sem példázza jobban, mint épp a grammatikalizáció, hiszen a 

gyakoriság, azaz a nyelvhasználat kívánalmainak megfelelően még hangtani módosulásokon 

is átesik az adott toldalék annak érdekében, hogy minél megfelelőbben be tudja tölteni 

funkcióját. Ez a fajta rugalmasság a szavak többségére, különösen az alapszófajokéra 

egyáltalán nem jellemző. Bizonyos mértékű jelentésváltozást még tapasztalhatunk esetükben 

is (pl. poliszémia), de egy merőben új jelentésárnyalat inkább egy új szót eredményezne a 

gyakorlatban, semmint egy új jelentésmozzanatot a már meglévő szónál.  

Több kutatói vélemény szerint (Dér 2005, Traugott 2003: 631–636) a 

grammatikalizációban bekövetkező jelentésváltozások nem csak jelentéseltűnéssel járnak, és 

nem is csak a jelentés komplexitásának felszámolódásával, ugyanis a nyelvi egység 

szemantikai összetettsége végső soron nem változik: az eredeti, viszonylag konkrét 

szemantikai összetevőkből néhány csakugyan általánosul vagy elveszik, de az egység több 

absztrakt összetevőt is nyer.  

A grammatikalizációs folyamatok, hasonlóan más nyelvi változáshoz, kognitív 

szemantikai mechanizmusokat is tartalmazhatnak. Ezek közül a leggyakoribbak a 

metaforikus folyamatok, ahol a grammatikalizációban konkrétabb, strukturált nyelvi elemek 

segítségével absztraktabb, kevésbé strukturált nyelvi elemeket értelmezünk. Ez a konceptuális 

átvitel metaforizációként fogható fel (Ladányi 1998: 407–413), mely stratégiaként szolgál 

elvontabb fogalmak, dolgok megértéséhez. A grammatikalizációban megjelenő metaforizáció 

azon az elven alapul, mely szerint az egymással nem rokon nyelvekben is a tartalmas szavak 

azonos fogalomkörhöz tartozó csoportjából kerülnek ki hasonló funkciójú nyelvi elemek. 

Ennek okát azzal lehet magyarázni a holista kognitív szemantika jegyében, hogy ezek a 

metaforák univerzális, kognitív alapozottságú ismereteken alapulnak (Heine 1993, 1997a, 

1997b). Megjegyzendő, hogy a legújabb kutatások azt mutatják, hogy a metaforikus változás 

főként a grammatikalizációs folyamat első felében jelenik meg, később már más típusú 

folyamatok a jellemzőek (Bybee–Pagliuca–Perkins 1994, Hopper–Traugott 1993: 78).  

Hopper és Traugott szerint nemcsak metaforikus, hanem metonimikus folyamatokat is 

feltételezhetünk a grammatikalizációban (uő. 1993: 80). Úgy vélik, hogy az átmenet a 
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lexikális jelentéssel rendelkező szavaktól a toldalékokig makroszerkezeti szinten metaforikus 

változásként képzelhető el, míg mikroszerkezeti szinten ez egy folyamatos, metonimikus 

változás. Úgy is megfogalmazatjuk, hogy a metaforikus és metonimikus változások a 

grammatikalizációban egymást kiegészítő folyamatok, hiszen a metaforizáció egy kognitív 

stratégia, amely segít globálisan megérteni magát a grammatikalizációs folyamatot, de 

részleteiben a metonímia fejti ki azt (Heine–Claudi–Hünnemeyer 1991a: 48; 65–97). 
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IV. Sematikusság a határozóragok jelentésében 
 

A határozóragok szemantikai leírása nem tárgya az összefoglaló jellegű, magyar jelentéstani 

munkáknak (Kiefer 2000, Pethő 2004), és a Magyar Grammatika (Keszler 2000) sem 

foglalkozik behatóbban vizsgálatukkal. Így az olyan kérdések, hogy mit jelent a -ban/-ben 

vagy a -tól/-től rag és az általuk jelölt mondattani viszony, valamint az, hogy milyen 

helyzetben használjuk őket, megválaszolásra várnak. Ez a fejezet – a vizuális téri orientáció 

jellemzőit alapul véve – a térbeli viszonyok jelölésére szolgáló irányhármassági 

határozóragok szemantikai vizsgálatával foglalkozik. Az elemzés azon az összefüggésen 

alapul, hogy ahogyan a látás során a látótérben észlelt térbeli viszonyokat egymáshoz képest 

határozzuk meg (pl. a le irány csak a fel irányhoz viszonyítva értelmezhető és fordítva), úgy 

az ezeket jelölő határozóragok is egy szemantikai rendszerbe szerveződnek, jelentésük 

egymáshoz képest definiálható. A térbeli relációk észlelése elsősorban a vizuális úton nyert 

információkra támaszkodik, perceptuális képi sémákat hozva létre, amelyek markáns, rendező 

erővel bírnak az egyes ragok szemantikai struktúrájában. A dolgozat a határozóragok 

jelentésszerkezetében megjelenő legfőbb (TARTÁLY, FELÜLET, FORRÁS–ÖSVÉNY–

CÉL, KAPCSOLAT) képi sémákat tekinti át. 

1. A vizuális téri orientáció nyelvi vonatkozásai 

A határozóragok szemantikai vizsgálatában kiemelt jelentőséggel bírnak a térbeli viszonyok 

észlelésének és értelmezésének jellemző vonásai, sajátosságai, hiszen világról alkotott 

tudásunk, elvont fogalmaink megértése és nyelvi kódolása nagymértékben testi 

tapasztalatokon alapszik. Ezen belül is hangsúlyosak a taktilis, kinetikus és vizuális úton 

szerzett információk. Ez utóbbiak, és maga a látás már csak azért is meghatározó jelentőségű, 

hiszen a térbeli orientáció képessége nem velünk született, hanem gyermekkorban kerül 

elsajátításra, melynek egyik elengedhetetlen aktusa a tárgyak mozgásának szemmel való 

követése (Pléh 1996). A két szem összehangolt mozgása révén kialakult térlátás teszi lehetővé 

számunkra azt, hogy a tárgyakat ne csak kiterjedésükben, hanem mélységükben is érzékelni 

tudjuk. A térlátás „csúcsteljesítményétől” azonban az információk észlelt mennyisége jóval 

elmarad, ugyanis az emberi szem befogadóképessége korlátozott, az őt körülvevő térnek 
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nagyjából a felét képes vizuálisan érzékelni, és annak is csak a középső részéről (a látótérről2) 

tud pontos képet kialakítani. A látás során két agyi feldolgozó rendszer működik együtt: az 

egyik azzal foglalkozik, hogy a mozgást segítse és a térben pontos koordinátákat adjon ehhez 

(HOL), a másik pedig a tárgyak maradandó tulajdonságainak feltérképezésével, a 

tárgyfelismeréssel (MI) foglalkozik (Sekuler 2000). 

A finomabb formai felbontású MI-rendszer, és az elnagyoltabb formai felbontású, 

inkább hely- és mozgásérzékeny HOL-rendszer kettősségére figyelt fel Jackendoff és Landau 

(1993), melynek kapcsán vizsgálataikban arra jutottak, hogy hasonló kettős rendszer működik 

a nyelvben is, így másképpen kerülnek nyelvileg kódolásra a tárgyak, és máshogyan a 

közöttük lévő térbeli viszonyok. Kutatásaik alapján a MI-rendszer a világ tárgyainak, 

dolgainak a nevét tartalmazza, ahol az azonosítás forma és alak szerint történik, ezáltal 

megkülönböztethetők tartályszerű, illetve felületszerű tárgyak. Ennek igazolásaképpen Pléh 

Csaba és munkatársai kísérleteikben a gyerekek téri orientációját vizsgálva azt találták, hogy a 

gyermekek kitüntetetten kezelik a tartály jellegű, illetve a felületszerű tárgyakat, és ehhez 

kapcsolódóan a BENNE és a RAJTA típusú viszonyokat (Pléh–Vinkler–Kálmán 1996).  

A MI-rendszer nyitott, nagyszámú elemmel rendelkező tartomány, és a 

formaérzékenységből kifolyólag képessé tesz minket arra, hogy apró eltéréseket is érzékelni 

tudjunk a tárgyak között, pl. képesek vagyunk megkülönböztetni az inget, a blúzt és a 

pulóvert egymástól, holott funkciójukat tekintve mindegyik ruhadarab, és felsőruházati, 

öltözködési célokat szolgálnak. A HOL-rendszer zártabb, és jóval kevesebb elemszámmal 

rendelkezik. Ennek az az oka, hogy a téri kifejezések korlátozott információs tartalmuknál 

fogva csak a tárgyak alapvető formai jellemzőit kódolják (tartályszerű, felületszerű), és 

inkább térbeli pozícióik meghatározására, mozgásuk jellemzőire (irány, sebesség, jelleg) 

koncentrálnak, de egyéb metrikus részletekre már nem (pl. mennyire mélyen van valami 

valamiben, vagy mekkora távolságra ment valami egy másik tárgy mögé, stb.) (Pléh 1996). 

A térbeli relációkban szereplő objektumokat többfélének érzékeljük attól függően, hogy 

milyen természetű térbeli viszonyról, mozgásról van szó. Az I. fejezetben már szóba került az, 

hogy a térbeli relációkban résztvevő dolgok alapvetően kétféle szerepben tűnhetnek fel: 

lehetnek stabil (S) vagy mobil (M) helyzetűek (Szilágyi N. 1996). A stabil és a mobil helyzet 

meghatározása nem előre kijelölt, azaz elsősorban a két tárgy egymáshoz való viszonya, ill. az 

adott térbeli reláció dönti el, melyik objektum lesz a stabil, és melyik a mobil. A térbeli 

észlelés ennek ellenére mégis részben szabályozottan működik, mert vannak olyan általános 

                                                 
2 A látótér a térbeli irányoknak az az összessége, amelyben a nyugalomban lévő, előre tekintő emberi szem 
valamely tárgyat észlelni képes (Sekuler 2000). 
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érvényű észlelési szabályok, amelyek segítik és felgyorsítják az adott térbeli reláció 

perceptualizálását. Ilyen szabály például az, hogy a térbeli relációban szereplő objektumok 

észlelésekor rendszerint a stabil objektumhoz képest határozzuk meg a mobil objektumot. 

Például Az asztal alatt van a labda mondatban az asztal a stabil objektum és a labda a mobil 

objektum, grammatikailag kifogástalan mondatként szemantikailag is elfogadható, ám A 

labda felett van az asztal mondat – még ha grammatikailag megfelelő is lenne – 

szemantikailag nem fogadható el. 

A vizuális érzékelés során a szem az agy számára egyfajta „fényképezőgépként” 

működve képeket, lenyomatokat készít a világban lévő tárgyakról és a közöttük fennálló 

viszonyokról, melyeket aztán az elme perceptuális képi sémákban, modellekben tárol. A 

tárolás praktikussága okán ezek a képek azonban nem egy az egyben tükrözik a valóságban 

látott tárgyakat, hanem azoknak csupán elnagyolt, sematikus lenyomatait rögzítik. A világ 

dolgairól alkotott, tapasztalati úton létrejött mentális képek az információk értelmezésekor és 

tárolásakor elsődlegesek a szavakhoz képest. Ezek a mentális képek hasonlósági alapon 

kapcsolódnak a világ dolgaihoz, de a képek kidolgozottsága nem egyforma, vannak 

nagymértékben kidolgozott/összetett, illetve kevésbé kidolgozott/egyszerű sematikus képek. 

A sematikus kép vagy képi séma olyan, vázlatosan konstruált és mentális képekben tárolt 

információs modell, amely más fogalmak jelentésstruktúrájának alapját képezi (Kövecses–

Benczes 2010). A kognitív nyelvészetben a séma a sematikus képen túl a megismerés egy 

általános, ismétlődő és begyakorolt módja is egyben. A séma mint megismerési mód segíti a 

konstruálást a nyelvi kifejezések szemantikai struktúrájában. A séma működésekor az 

előhívott fogalom a gyakran társuló fogalmakat is aktiválja kisebb mértékben (Tolcsvai Nagy 

2010).  

A képi sémák a perceptuális tapasztalatok sűrített „újraleírásai”, melyeknek az a 

feladata, hogy leképezzék a térbeli struktúrákat a konceptuális struktúrák számára (Oakley 

2007). Ezt azt jelenti, hogy mivel a képi sémák jellemzően tömörítettek, elvontak és 

vázlatosak, így alapvető dolgok, illetve viszonyok leképezéseiben, különböző fogalmak 

feldolgozásában működnek közre. Lakoff ezeket a tartományokat idealizált kognitív 

modelleknek nevezi (ICM), amelyek néhány elemből álló, strukturált egészként kiemelt 

jelentőséggel bírnak a térbeli tájékozódás és mozgás érzékelése terén (Lakoff 1987, Johnson 

1987), egyfajta összekötő „hídként” funkcionálva a magasabb szintű megismerés számára 

(Amant–Morrison–Chang–Cohen–Beal 2006). Lakoff szerint a képi sémák jelentős 

mértékben befolyásolják fogalmi rendszerünket (uő. 1987). Gondolkodásunk struktúrája 

(formája) tehát jelentős mértékben a térben való létezés testi tapasztalataira vezethető vissza, 
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ahol a FOGALMI TÉR FIZIKAI TÉR nem egészen nevezhető fogalmi metaforának, hiszen 

térbeli, fizikai tapasztalataink adják fogalmi rendszerünk struktúráját „annak 

eredményeképpen, hogy a képi sémák rendszerét rávetítjük a fogalmi rendszerre” (Kövecses–

Benczes 2010: 136–137).  

A képi sémák kutatásában nagy eredményeket ért el Croft és Cruse, akik a Lakoff által 

leírt képi sémákból (Lakoff 1987) „katalógust” készítettek, s egy-egy elvont fogalomhoz több 

különböző sémát soroltak be (Croft–Cruse 2004). A lista apróbb finomítását végül Robert St. 

Amant és munkatársai végezték el az alábbiakban (Amant–Morrison–Chang–Coher–Beal 

2006: 2): 

TÉR: Hely, Fent-Lent, Elöl-Hátul, Jobb-Bal, Közel-Távol, 

Vertikalitás, Centrum-Periféria, Egyenes irány, 

Érintkezés/Kontakus 

ERŐ: Kényszer, Torlasz, Elterelődés, Ellenerő, Korlátozás, Ellenállás, 

Vonzás, Képesség 

TARTALMAZÁS:  Tartály, Kint-Bent, Felület, Tartalom, Tele-Üres 

MOZGÁS:  Mozzanat, Út 

EGYENSÚLY: Tengely-egyensúly, Kétoldali egyensúly, Pontbeli egyensúly, 

Egyensúlyozás 

AZONOSSÁG: Egyezés, Egymásra helyezés 

SOKFÉLESÉG: Egyesülés, Kollekció, Hasadás, Ismétlődés, Rész-Egész, 

Kapcsolat, Tömeg-Súly 

LÉTEZÉS: Eltávolítás, Behatárolt terület, Kör, Objektum, Folyamat, Ágens 

 

A fenti katalógus tematikusan rendezi a különböző sémákat, amelyek a jelentésükön túl a 

tartalmazott mozgások mennyisége alapján is elkülöníthetők. Robert St. Amant és 

munkatársai három típusát különbözteti meg a képi sémáknak: vannak közöttük statikus, 

dinamikus és akciósémák (2006: 3–4). A statikus sémák nem tartalmaznak mozgássorokat, 

csupán különböző relációkat jelenítenek meg. Idetartozik például a KAPCSOLAT séma, 

amely további sémákkal társulva megjelenik bizonyos relációk esetén, amiket a magyarban 

gyakran névutóval fejezünk ki, például: 

 

KAPCSOLAT + ELTÁVOLÍTÁS :    nélkül 

KAPCSOLAT + KÉTOLDALI EGYENSÚLY:  szemben 
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Ha a társuló séma maga is összetett, ilyenkor az összetett séma valamelyik elemének 

kiemelődésével újabb névutói jelentések alakulhatnak, például: 

 

KAPCSOLAT + FENT-LENT:     felett 

KAPCSOLAT + FENT-LENT :     alatt 

 

A dinamikus sémák teljes mozgássorok egy fázisából kiragadott állóképek, amelyek az adott 

fázis legjellegzetesebb és legkiemelkedőbb jegyeit tartalmazzák. Idetartozik például a 

TARTÁLY séma, amely megjelenik a BENNE helyzet fenntartását jelölő -ban/-ben rag 

jelentésszerkezetében. A BENNE helyzet mint komplex mozgássor három fázist tartalmaz: a 

helyzet létrejöttét, fenntartását és megszűntét. A -ban/-ben rag a teljes mozgássorból csak egy 

fázisra vonatkozik, a BENNE helyzet fenntartására, de jelentésszerkezetében megtalálható a 

BENNE helyzet mindegyik fázisa, tehát a BENNE helyzet létrejötte (a -ba/-be rag jelöli) és 

megszűnte is (-ból/-ből rag jelöli). 

Az akciósémák nemcsak tartalmazzák a teljes eseménysorokat, de képesek is kifejezni 

azokat, így több dinamikus sémából épülnek fel. Idetartozik többek közt a FORRÁS-

ÖSVÉNY-CÉL séma (F-Ö-C), amely fontos résztvevője több akciórag jelentésszerkezetének: 

a TARTÁLY sémához kapcsolódva megjelenik a TARTÁLY akcióragok 

jelentésszerkezetében (-ba/-be és a -ból/-ből), ahol a -ba/-be ragnál a F-Ö-C sémából a CÉL 

sémarész emelődik ki, a -ból/-ből esetében pedig a FORRÁS rész. 

Nemcsak az objektumok közötti relációk, hanem az őket jelölő határozóragok esetében 

is különbséget tehetünk közöttük az ábrázolt mozgás típusa szerint. Vannak olyan ragok, 

melyek egy eseménysorból kiragadott mozzanatot jelölnek, így „állóképekként” egy állapotot, 

helyzetet jelölnek. Az ezt kifejező ragok a dinamikus ragok (Dr), amelyek ott-levést fejeznek 

ki. Idetartozik a belső helyzetekre vonatkozó -ban/-ben, a külső helyzeteket jelölő -n/-on/-en/ 

-ön, és az objektumok közötti térbeli-kapcsolati viszony kifejezésére szolgáló -nál/-nél. Az 

akcióragok (Ar) ezzel szemben teljes mozgássorokat tartalmaznak a jelentésszerkezetükben, 

amelyekből gyakran az egész mozgássornak csak egy része lesz hangsúlyos. Idesorolható 

például a belső irányultságú -ba/-be és -ból/-ből, melyek a belső helyviszonyok létrejöttének, 

fenntartásának és megszűnésének mint eseménysornak egy-egy fázisait jelölik, a -ba/-be a 

viszony létrejöttét, a -ból/-ből pedig a megszűntét. Idetartozik a külső irányultságú -ra/-re és -

ról/-ről, amelyek a külső helyviszonyok létrejöttének, fenntartásának és megszűnésének egy-

egy fázisát jelenítik meg, valamint az objektumok közötti térbeli-kapcsolati viszony 
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létrejöttének, fenntartásának és megszűnésének mint eseménysornak kifejezésére szolgáló 

ragok: a -hoz/-hez/-höz és -tól/-től. 

A magyar nyelv határozórag-rendszere szemantikailag egy igen összetett térbeli 

hálózatot képes ábrázolni. A térbeli viszonyok megkülönböztetése árnyalt, így az egyszerű, 

szembenálló kettősségen túl (BELÜL/KÍVÜL) a hármasság jegyében sokkal bonyolultabb és 

finomabb hely- és viszonymeghatározás is lehetővé válik (BELÜL/KÍVÜL/KÖRÜL): 

 

Akciórag (A r)                                  Mozgás intenzitása 

Mozgás iránya, helyzete 

Dinamikus rag (Dr) 

közeledés (+) távolodás (-) 

Belső helyzet -ban/-ben - - 
Helyzetjelző rag 

Külső helyzet -n/-on/-en/-ön - - 

Belső irány - -ba/-be -ból/-ből 
Irányjelz ő rag 

Külső irány - -ra/-re -ról/-ről 

Viszonyjelző rag -nál/-nél -hoz/-hez/-höz -tól/-től 

14. Az irányhármassági határozóragok szemantikai csoportosítása 

 

A határozóragok az általuk jelölt térbeli kapcsolatok alapján lehetnek irányjelzők, 

helyzetjelzők és viszonyjelzők. Az irányjelző ragok a mozgás irányát jelölik a mozgó, azaz a 

mobil objektum felől nézve: 

(10) A könyv az asztalról leesik. 

M    S     Ar- 

 

A -ról/-ről rag (Ar-) a stabil objektumot jelölő névszóhoz kapcsolódott az (10) mondatban. A 

határozórag névszó mellé kerülésekor lehorgonyozza az ábrázolt térbeli reláció nézőpontját, 

azaz kapcsolódásával kijelöli, hogy a mondatban szereplő névszók közül melyik a stabil 

objektum, ugyanis a rag alakilag ehhez kapcsolódik. Az irányjelző határozóragok fontos 

jellemzője, hogy az ábrázolt térbeli reláció nem fordítható meg ugyanannak a határozóragnak 

a másik névszóhoz való illesztésével: nem mondhatjuk, hogy A könyvről leesik az asztal, mert 

ez a mondat mást jelentene. Névutóval való helyettesítése szintén nem lehetséges, mert a rag 

dinamikus jellegét a névutó nem tudja egy az egyben visszaadni. Ha azt mondjuk, A könyv az 

asztal alatt van, itt a névutó csak a határozórag által kifejezett eseménysor következményét 

tudja megjeleníteni.  
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Az irányjelző határozóragok jelölhetnek belső és külső irányba történő mozgásokat, ahol a 

stabil objektum határa egy kiemelt térbeli pont, mert a belső irányjelző ragok (-ba/-be, -ból/-

ből) esetében a mozgássor tartalmazza a stabil objektum határán való átlépést, ahol fizikálisan 

a mobil objektum a stabil objektum belső felével érintkezik. A külső irányjelző ragok (-ra/-re, 

-ról/-ről) esetében nem történik határátlépés, az érintkezés fizikálisan a stabil objektum külső 

oldalán /felszínén valósul meg. 

A helyzetjelző ragok pillanatnyiságuknál fogva nem tudnak teljes eseménysorokat 

jelölni, csupán állapotokat, helyzeteket. Ezek közül is kétfélét, belső és külső pozíciójú ott-

léteket: 

(11) A könyv az asztalon hever. 

          M     S    Dr 

 

Az -on/-en/-ön statikus rag a stabil objektumhoz kapcsolódik a (11) mondatban, mellyel 

kijelöli a térbeli szituáció viszonyítási objektumát. A rag nem kerülhet a mobil objektum, azaz 

a viszonyított objektum mellé, hiszen akkor már mást jelentene a szerkezet: A könyvön hever 

az asztal. Ha tehát csupán nézőpontot szeretnék váltani a mobil és a stabil objektum között, 

annak kifejezése névutós szerkezettel lehetséges: 

 

(12) A könyv alatt van az asztal. 

S        N              M 

 

A (12) mondat esetében is a mobil objektumot jelölő névszó marad határozórag nélkül, a 

stabil objektumot jelölő névszó viszont névutót (N) kap. Ennek ellenére a fenti mondat 

mégsem elfogadható, mert – bár grammatikailag kifogástalan – nem teljesíti azt a szabályt, 

amely a térbeli relációkban résztvevő objektumot észlelésére vonatkozik, azaz hogy a stabil 

objektum szemszögéből konceptualizáljuk a mobil objektumot, és nem fordítva.  

A viszonyjelző ragok nem a mozgás irányát, hanem a stabil és a mobil objektum 

egymáshoz való viszonyát, térbeli elhelyezkedését jelöli. Éppen ezért itt a határátlépés 

létrejötte bizonytalan, ugyan nem zárható ki, de nem is kerül megerősítésre: 

 

(13) A fa a háznál van. 

             M      S   Dr 
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A (13) mondatban a mobil objektum (fa) nem mozog, mégis mobil helyzetűnek észleljük a 

házhoz képest, a mozgás ugyanis nem kizárólagos feltétele a mobil objektum szerepkörének. 

A -nál/-nél viszonyjelző rag megjelenésével nem adható meg pontosan térbeli helyzete, 

vagyis hogy a ház mellett, előtt, mögött áll a fa, illetve hogy mekkora távolságra található 

attól. Kizárólag annyi tudható biztosan, hogy statikus/ nyugvó helyzetben a ház közelében 

van. A nézőpontváltáshoz viszont itt használható ugyanaz a határozórag (-nál/-nél): 

 

(14) A ház a fánál van. 

              M      S   Dr 

 

Amíg a (13) mondatban a viszonyított, azaz a mobil objektum a fa volt, a (14) mondatban ez a 

ház lett. Ez azt jelenti, hogy a (14) mondat beszélője a házat akarta valamely okból 

hangsúlyozni (pl. hely keresésekor, a könnyebb felismerés érdekében) az adott térbeli 

relációban. Emiatt a térbeli objektumok észlelési alapszabálya felülíródott, és nyelvileg a ház 

kapta a mobil objektum szerepét, a fa pedig a stabilét. Ezt pedig ugyanaz a határozórag (-nál/-

nél) ki tudta fejezni a másik névszó (fa) mellé kerülésével. 

2. Testséma és képi séma 

Amíg a térbeli viszonyok érzékelésénél az érzékszerveink működéséből fakadó sajátosságok 

meghatározóak, addig a határozóragok jelentését nemcsak ezek a fizikális tényezők 

befolyásolják. Az természetesen igaz, hogy a térbeli viszonyok nagyjából megegyeznek az 

egyes nyelvek beszélői számára, de ezek észlelése és leképezése eltérést mutat, ami 

eredményezhet eltérő vonzatokat is a nyelvi kifejezésekben. Erre egy szemléletes példa 

Heinének az a vizsgálata, amelyben a tér konceptualizációjával foglalkozott (Heine 1995 ). 

Köztudott, hogy a térbeli viszonyok elvont rendszerét alapvető fizikai és testi tapasztalataink 

által értjük meg (embodiment, Lakoff–Johnson 1980), ezért Heine az afrikai és a csendes-

óceáni szigetvilág nyelveit vizsgálva az öt alapvető térbeli viszony (RAJTA, ALATTA, 

ELŐTTE, MÖGÖTTE és BENNE) segítségével szemléltette, hogy milyen eltérések lehetnek 

a téri viszonyok leképezésekor az egyes nyelvek között. Egyértelműen igazolódott, hogy a téri 

viszonyok megértéséhez forrástartományként az emberi test szolgált. A 15. ábra alapján 

látható, hogy amíg a térbeli viszonyok értelmezésében az afrikai nyelvekben kiemelt 

jelentőséggel bírt a szem vagy a has/ gyomor, addig ezek a testrészek nem voltak 

különösebben fontosak az óceániaiak számára. 
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15. Térbeli viszonyok konceptualizációja az emberi test mint forrástartomány által (Heine 1995: 128, 

Kövecses–Benczes 2010: 99) 

 

Hasonló a helyzet a fogakkal, ami viszont az óceániai beszélők esetében volt meghatározó 

testrész. A térbeli viszonyok értelmezésénél a legnagyobb eltérés a BENNE és az ALATTA 

viszony esetében mutatkozott, ugyanis az ALATTA viszonyt az afrikai beszélők a testükön a 

fenék/ hátsó rész tájékához kötötték, az óceániai beszélők viszont a láb régiójához. A BENNE 

viszonyt az afrikai beszélők a has/gyomor területéhez asszociálták, az óceániaiak viszont nem 

egyetlen testrészhez, hanem többhöz – fog, has/ gyomor, szív, máj, belek – kötötték (Heine 

1995: 127). A téri viszonyok eltérő értelmezéséből eredő nyelvi különbségek sokkal 

szembetűnőbbek olyan helyzetek leírásakor, amikor nem konkrét helyviszonyokról van szó, 

hanem azok metaforizációjáról. Pl. a magyar összead és az angol sum up esetében az angol 

beszélők a sokaságból való kiemelést (fel irány), míg a magyar beszélők az egy helyre kerülés 

mozzanatát (össze) tartották fontosnak (Fazakas 2007: 15–16). 

A térbeli viszonyok eltérő módon való nyelvi reprezentálása az emberi test eltérő képi 

sémáját is feltételezi. A testséma valójában a test és a környezet, valamint a test egésze és 

részei között fennálló térbeli relációk leképezése, és ezeknek az információknak egy 

funkcionális egységbe való összerendeződése. Ez a mentális leképezés több érzékelési 

tapasztalatnak az eredménye, ugyanis amíg a testfelszín sémájáról taktilis-motoros, vizuális 

információkat nyerünk, addig ezzel egy időben észleljük a különböző testhelyzeteket, 

testmozgásokat, belső állapotokat is. Ezek összeszerveződése, vizuális testmodellé válása, 

vizuális tükröződése hozza létre a tudatban a testsémát (Porkolábné 2005). Gallagher (2005) 

az előbbi, összefoglaló jellegű meghatározást tovább pontosította, s felhívta a figyelmet arra, 

hogy szükséges egymástól elkülöníteni a testkép és a testséma fogalmát. Ugyanis amíg a 

testéma koherens és holisztikus jellegű, nem-tudatos működésű, anonim módon funkcionál, 
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addig a testkép tudatos működésű, tartalmához érzelmi és értékelő elemek is járulhatnak, az 

adott személy tudatában van saját teste birtoklásának, melyet absztrakt módon, akár 

részleteiben is képes érzékelni (testrészek). Gallagher (2005) szerint a testséma igen komplex 

szerkezetű, és további két részből áll: beszélhetünk az ún. első testsémáról (Gallagher 2005: 

first-order body schema) és a második testsémáról (Gallagher 2005: second-order body 

schema) testsémáról. Az első testséma az alapvető információkat, paramétereket tartalmazza, 

úgy mint forma, alak, méret stb. A második testséma viszont a test működésével és 

használatával kapcsolatos információkat tartalmazza, amely Gallagher (2005) szerint úgy 

működik, akár egy funkcionális testtérkép. A testséma holisztikus és nem-tudatos jellege miatt 

a térbeli tájékozódáshoz tartozó információk mentális létrehozásában is feltételezhetően részt 

vesz.  

A testséma kérdésköréhez kapcsolódik a fogalomalkotásnak az a tapasztalati alapú 

motiváltsága, ami korábban (1. fejezet) már említésre került testesültség vagy embodiment 

néven (Lakoff–Johnson 1980). A testesültség fontos szerepet játszik a térbeli viszonyok 

leképezésekor, illetve a világban található dolgok kategorizálásakor. A testi tapasztalatok által 

létrejövő konceptuális kategóriák a képi sémák, amelyek testi tapasztalatokból származó 

hatások leképeződései az elme számára, s amelyek alapján más, akár elvont fogalmat is 

kategorizálunk. A képi sémák csak a legalapvetőbb információkat tartalmazzák a 

megjelenítendő dologról vagy viszonyról (pl.: TARTÁLY, FELÜLET, KAPCSOLAT, 

FORRÁS–ÖSVÉNY–CÉL, RÉSZ–EGÉSZ, CENTRUM–PERIFÉRIA, stb.) (Lakoff 1987), 

de megjelennek az egyes határozóragok jelentésében. Igy a határozóragok képessé válnak 

arra, hogy megmutassák, a világ dolgai, tárgyai miként és hogyan ábrázolódnak a megismerés 

szintjén. Például a KI és BE irányokat tartalmazó nyelvi kifejezés esetében a BENNE 

helyzethez kapcsolódó TARTÁLY képi séma jelenik meg, így a magyar beszélők a -ba/-be, -

ban/-ben, -ból/-ből ragok közül választanak, és a be, bele igekötőket, valamint belé, benn, 

belőle határozószókat használják (vö. Fazakas 2007a: 14). A határozóragok, nyelvi 

szerkezetekben való megjelenésük és jelentésük alapján, az alábbi metaforákhoz 

kapcsolódnak: 

 

a.) TARTÁLY: -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből 

b.) FELÜLET: -n/-on/-en/-ön, -ra/-re, -ról/-ről 

c.) KAPCSOLAT: -nál/-nél, -hoz/hez/-höz, -tól/-től, -ig, -nak/-nek (dat.), -val/-vel 
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Az egyes ragok jelentésszerkezete azonban ennél jóval összetettebb, hiszen egyszerre több 

sémát is tartalmazhatnak, így pl. a -ba/-be rag esetében a TARTÁLY mellett a szemantikai 

struktúra fontos eleme még a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL metaforából kiemelődött cél rész, 

vagy az -ig rag esetén a KAPCSOLAT metafora mellett a KIINDULÓPONT-VÉGPONT 

metaforából kiemelődött végpont. 

3. Megközelítési módok 

A határozóragok mondatba kerülésekor a szemantikai vizsgálat kikerülhetetlen része a 

vonzatok jelentéstani működésének kérdése, annál is inkább, hiszen ez az a pont, amellyel a 

leíró nyelvészeti munkák eddig keveset foglalkoztak: hogy szemantikailag miért épp az adott 

vonzat szerepel az ige mellett. A leíró nyelvészeti munkák ugyan nem azon az állásponton 

vannak, hogy a vonzat véletlenszerűen járul az igéhez, hiszen ezt egy, a konvencionáltsággal 

összefüggő szinkrón levezethetetlenségként titulálják, amely pedig a konstrukciók 

megszilárdulásából fakadt (H. Molnár 1969, Komlósy 1992, Keszler 2000). A végeredmény 

azonban mégis az, hogy nem sikerült közelebb jutni a vonzatok szerkezetbe kerülésének 

szemantikai oldalához. A határozóragok és általában véve a toldalékok jelentéstani leírása fel 

sem merült témaként a tudományos elemzések számára, a leíró nyelvészek inkább a fenti 

elemek grammatikai funkcióira koncentráltak. A vonzatok kérdéskörének vizsgálatát az 

igéhez kapcsolták, mert úgy gondolták, hogy az ige áll a középpontban, s ahhoz mérten 

tanulmányozhatók a vonzatok. Komlósy ezt úgy fogalmazta meg, hogy „a régensek 

szemantikai reprezentációja (…) üres helyeket tartalmaz, amelyeket később a vonzatukként 

megjelenő egységek reprezentációja fog kitölteni” (Komlósy 1992: 324). Ugyanebben a 

munkában a szerző említést tesz egy szemantikai szelekcióról, amely szerint a régensek 

jelentésük alapján megválogatják a vonzataikat, de ennek további működéséről nem esik szó. 

Az a szemlélet, amelyik a vonzatot hozzárendeli az igéhez (vagy más szófajú szóhoz), s ahol 

az igének külön-külön megvannak a saját vonzatai, nem teszi sajnos lehetővé azt, hogy 

szabályszerűséget fedezhessünk fel a vonzatok szemantikai használatában (Páll 1999: 7).  

A szabályszerűség keresésénél viszont segítségünkre lehet a nyelvi világmodell 

fogalma, amely arra szolgálhat, hogy elsőként értelmezni tudjuk a vonzatokat. A nyelvi 

világmodell egy nyelvi konvenció, és a nyelvi észlelés összes szabályát tartalmazza, amelyek 

meghatározzák, hogy milyennek mondhatjuk a nyelvi világ objektumait, és egyben garanciái 

annak, hogy a hallgató megértse azt, amit mondani szeretnénk (Szilágyi 1997). Ennek 

alkalmazásával pedig kimutatható lesz, hogy a vonzatok nem véletlenszerűen társulnak az 
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igékhez, hanem mondatba kerülésük az egyes viszonyok észlelésétől, illetve a nézőponttól 

függ (Fazakas 2007: 13–14).  

A ragok mondatba kerülésének irányító mechanizmusait Szilágyi N. Sándor két nagy 

csoportra osztotta. Szerinte léteznek a nyelvi világ elemi egységeinek nyelvi észlelését előíró 

szabályok (pl. fiú, talál, szép stb.), amelyek alapján megnevezzük a dolgokat és az 

eseményeket a világban, és vannak a nyelvi világ elemei közti viszonyok nyelvi észlelését 

előíró szabályok (pl. birtokviszony, térbeli viszony, időbeli viszony stb.), amelyek lehetővé 

teszik, hogy az adott kapcsolatot ne egyedi esetként, hanem általános helyzetként értelmezzük 

(Szilágyi 1996). Tehát az, hogy egy mondatban milyen vonzat jelenik meg az ige 

társaságában, sem az igétől, sem a vonzattól nem függ, hanem kizárólag attól, hogy mi az 

adott viszony nyelvi észlelésének a szabálya. Ez pedig azt is jelenti, hogy a vonzat elsősorban 

nem grammatikai, hanem sokkal inkább nyelvi észlelési probléma. Mivel a viszony állandóan 

fennáll, ezért ha azt ismerjük, akkor előre tudható, hogy milyen vonzat kerül majd az adott ige 

mellé (Fazakas 2007: 14). Például a csalódik vkiben kifejezés esetében azért a -ban/-ben rag 

kerül az ige mellé, mert az emberi érzelmek és állapotok jellemzően a TARTÁLY metafora 

segítségével képeződnek le, ahol saját testünk tartályként szolgál érzelmeink számára. A 

vonzatok Szilágyi N. Sándor által megállapított két csoport közül a nyelvi világ elemei közti 

viszonyok nyelvi észlelését előíró szabályokhoz tartoznak, hiszen azok két nyelvi világbeli 

dolog között fenálló kapcsolat leképezései. Ha például egy „A” objektum (pl. kutya) egy 

bizonyos viszonyban áll „B” objektummal (macska, tulajdonos, kutyaól stb.), akkor a 

viszonyok észlelésére vonatkozó szabályok lehetővé teszik számunkra, hogy a köztük lévő 

kapcsolatot a nyelvi észlelés szempontjából ne egyedi esetként fogjuk fel, hanem egy 

valamilyen nagyobb csoportba beletartozó viszonyként. Arra azonban már nem vonatkozik a 

szabály a nyelvi világon belül, hogy melyik kifejezőelemet (pl. határozórag, névutó stb.) kell 

használni, ugyanis ennek megválasztása attól függ, hogy milyennek észleljük a viszonyt (Páll 

1999: 8). A vonzatok kognitív szemantikai felfogásában a generatív szemlélethez képest az a 

legfontosabb különbség, hogy előbbi szerint nem az igén múlik az, hogy a mondatban milyen 

vonzat fog megjelenni, hanem az adott viszony nyelvi észlelési szabályától, vagyis attól, hogy 

azt a viszonyt milyennek észleljük a beszéd során. Elsődlegesen ezért nem is az igéknek van 

vonzata, ez csupán következménye annak, hogy az ige éppen milyen viszonyt nevez meg. A 

viszony állandóságára az is felhívhatja a figyelmet, hogy az akkor is marad, ha az ige helyett 

egy melléknévvel fejezzük ki, pl.: 

(15) Anita haragszik az unokahúgára. 

                M   S 
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(16) Anita dühös/mérges az unokahúgára. 

              M           S 

Annak ellenére, hogy az (15) mondatban igével és egy -ra/-re raggal fejeztük ki azt, hogy 

Anita neheztel az unokahúgára, a -ra/-re rag akkor is megmaradt, amikor az ige helyett 

melléknévvel fejeztük ki ugyanazt a viszonyt a (16) mondatban. Hasonló a helyzet a szinoním 

igék vonzataival is, pl.: 

• kényszerít   vmire 

• sarkall   vmire 

• motivál  vmire 

• utasít  vmire 

• rávesz   vmire 

A fenti példa jól azt mutatja, hogy az azonos fogalmi körhöz tartozó igék gyakran azonos 

típusú vonzattal is rendelkeznek, ami nyilván nem lehet véletlen. Az ok valószínűleg a stabil 

és a mobil objektum között fennálló a viszony hasonlóságában rejlik, melynek mozgássorát az 

ige jeleníti meg. A vonzat tehát elsődlegesen nyelvi észlelési, és nem grammatikai jelenség. 

Ha ismerjük az adott viszonyt (pl. BENNE, RAJTA, MELLETTE stb.), akkor azt is előre 

tudhatjuk, hogy bármivel is fogjuk a mondatban kifejezni (igével, melléknévvel vagy más 

szófajú szóval), annak a vonzata az lesz, ami a nyelvi észlelés szempontjából megfelel az 

adott viszonynak, és ha valamely viszonyt pl. HARAGSZIK-szerűnek észlelünk, akkor a 

jelentésszerkezethez a -ra/-re rag is hozzá fog tartozni. A fentiek alapján nem véletlen az sem, 

hogy a szinoním jelentésű igéknek gyakran azonosak a vonzatai is (Páll 1999: 8). Megtanulni 

a dolgok közötti relációk nyelvi észlelését azt jelenti, hogy tudjuk, milyen viszonynak kell 

észlelni különböző szituációkban az adott relációt abból a célból, hogy a beszélők között 

egyetértés legyen (Szilágyi 1996). 

 

Jogosnak tűnhet ezek után az a kérdés, hogy ha a térbeli dimenzió hasonló a különböző 

nyelvközösséghez tartozó beszélők számára, akkor miért különböznek a vonzatok az egyes 

nyelvekben. Mivel a nyelv a kultúraközösségek „terméke”, így joggal tételezhetjük fel, hogy 

az adott nyelv nevei és azok nyelvi viszonyai is kultúrafüggőek (Wierzbicka 1999). A válasz 

tehát ismét az eltérő látásmódban keresendő, amely a szakirodalomban nézőpontként, 

perspektívaként, szemszögként is ismeretes. A téri kifejezések ugyanis mindig valamilyen 

referenciakeret mentén kerülnek leképezésre. A téri referenciakeret olyan, kontextushoz 

igazított tudás, amely az adott szituációnak és a közlendőnek megfelelően egy nézőpontot, 

azaz egy viszonyítási keretet ad a térbeli szituációt megjelenítő kifejezés értelmezéséhez. A 
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referenciakeret adja meg, hogy az adott kifejezés milyen téri viszonyt jelöl (Fazakas 2007: 

15). 

A térbeli viszonyok leírásakor három különböző dologhoz viszonyíthatunk, így a 

nézőpont lehet beszélőcentrikus (Levelt 1996: 78–83, deiktikus), tárgycentrikus (Levelt 

1996: 78–83 intrinzikus) és környezetcentrikus (Levelt 1996: 78–83 abszolút). A 

beszélőcentrikus nézőpont esetében a beszélő saját helyzetéhez képest szemléli a térbeli 

viszonyokat, míg a tárgycentrikus nézőpontnál a téri viszony a relációban szereplő tárgyhoz 

viszonyítva kerül meghatározásra. A környezetcentrikus nézőpont esetében pedig a 

szemlélőtől független (egyezményes) keretet alkalmazunk, pl.: gravitáció, égtájak (Levelt 

1996: 78–83).  

Perspektíva az, amelynek során észleljük a dolog–háttér viszonyt és a nézőpontot. A 

dolog–háttér viszony elsősorban a mozgás közben megfigyelt objektumok esetében játszik 

szerepet, míg a nézőpont a statikus helyzetben történő észleléshez kapcsolódik (Langacker 

1987). Szilágyi N. Sándor a nézőponthoz hasonló értelemben szemszöget említ, amelynek 

során az egyik dolgot stabilabbnak észleljük a másiknál, így különböztetjük meg a stabil és a 

mobil objektumokat. Ezek mind a mozgást, mind a statikusságot kifejező mondatokban 

egyaránt érvényesek (Szilágyi N. 1996). Amíg a perspektíva vagy szemszög a megfigyelő 

helyzetére és a dolgok térbeli elhelyezkedésére vonatkozik, addig Fazakas Emese szreint a 

látásmód értékjelentést is hordoz, vagyis a beszélő viszonyulását, értékelését is sejteti (uő. 

2007: 15).  

4. Perceptuális képi sémák 

Az elemzés a továbbiakban a térbeli relációkhoz legszorosabban kapcsolódó képi sémákkal és 

mozgássorukkal, illetve a rájuk visszavezethető fogalmi- és iránymetaforák bemutatásával 

foglalkozik, melyek a következők: 

 

• TARTÁLY séma és TARTÁLY mozgássor 

• FELÜLET séma és FELÜLET mozgássor 

• FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma és FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL mozgássor 

• KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma és KIINDULÓPONT-VÉGPONT mozgássor 

• KAPCSOLAT séma és KAPCSOLAT mozgássor 

A képi sémák és mozgássorok egy hálózatba szerveződve működnek, és nemcsak a nyelvi 

struktúrák megalkotásában játszanak fontos szerepet, hanem további, új sémák, sémarészek 
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létrehozásában is. Az alábbi térképen az általam vizsgált képi sémák és mozgássorok 

konstruálódási mechanizmusait foglaltam össze: 

 

 
16. A vizsgálandó képi sémák konstruálódási mechanizmusai 

 

A TARTÁLY séma és TARTÁLY mozgássor együttesen alkotja a TARTÁLY metaforát, 

ahogyan a FELÜLET séma és mozgássor a FELÜLET metaforát. E két metafora egyes részei 

hangsúlyosabbá váltak, melynek eredményeképpen létrejött a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma 

és mozgássor, illetve belőlük a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL metafora. A F-Ö-C séma egyes 

részeinek kiemelődése és absztrahálódása pedig a KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma és 

mozgássor, illetve metafora létrejöttét eredményezte. A KIINDULÓPONT-VÉGPONT 

metaforából a hangsúly áttevődött magára a két pontot összekötő „ösvényre”, kiemelve a 

köztük lévő kapcsolatot, melyből létrejött a KAPCSOLAT séma és mozgássor, illetve maga a 

KAPCSOLAT metafora. E szemantikai térkép mentén helyezkednek el a határozói elemek 

(névutók, igekötők, ragok), beleilleszkedve a sémák, mozgássorok és metaforák alkotta 

kapcsolatrendszerbe. A fenti térkép természetesen sokkal több elemmel, kapcsolódással és 

elágazással rendelkezik, de a jelen dolgozat – a téma terjedelmi igénye miatt – csupán a fenti 

összefüggésekre fókuszál. 

 

A képi sémák rendszerezése nem könnyű feladat, hiszen sematikusságuk nem teszi 

lehetővé apró különbségek meglétét, azonban funkciójukat, illetve megjelenésüket tekintve 

csoportosíthatók. A képi sémák komplexek, tartalmaznak egy alapszituációt 

objektumhelyekkel és mozgássorral. Az objektumhelyek kidolgozását a névszók végzik, míg 

a mozgássorokét az igék. A képi sémák egyik csoportjába így azok a sémák tartoznak, 
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amelyek az objektumok perceptualizálásában vesznek részt, és a nyelvi észlelés folyamán a 

névszók jelentésszerkezetében jelennek meg. Idetartozik többek között a TARTÁLY és a 

FELÜLET séma, pl.: 

(17) Öt hétbe tellett az utazás megszervezése. 

       S    M 

A TARTÁLY séma megjelenik a (17) mondat jelentésszerkezetében, hiszen a S objektumhoz 

egy -ba/-be rag kapcsolódott, amely a TARTÁLY sémát aktiválta. Ezen kívül a telik ige is 

olyan cselekvésre utal, mint amikor egy tartályt megtöltenek. Ha az ige központi szerepéből 

indulnánk ki, azt kellene feltételeznünk, hogy az igei jelentés (telik) tartalmazza kizárólag a 

TARTÁLY sémát, és emiatt került a névszó (hét) mellé a -ba/-be rag. Azonban a helyzet 

valójában fordított: a névszó (hét) konceptualizálódott tartályként nyelvi szinten és aktiválta a 

TARTÁLY sémát, ezt jelöli a -ban/-ben rag , a séma mozgássorát pedig az ige dolgozta ki. 

A képi sémák másik csoportját azok a sémák alkotják, amelyek elsősorban az 

objektumok közötti mozgássorokra vonatkoznak, és így nyelvi szinten az ige aktiválja őket. 

Ide sorolható a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma, vagy a KAPCSOLAT séma, amelyeknek 

mozgássorát az ige dolgozza ki, de a sémában található objektumhelyeket a névszók 

dolgozzák ki TARTÁLY vagy FELÜLET formájában. 

4.1. TARTÁLY séma 

A TARTÁLY képi séma alapja egy olyan, tartályhoz hasonló és a belsejében üreget 

tartalmazó tárgy, amely háromdimenziós alakzatként a térben szélességgel, hosszúsággal és 

mélységgel rendelkezik, kétdimenziós alakzatként pedig egy határvonallal körülhatárolt 

objektum. Belső tere alkalmas más objektumok befogadására, tárolására, mely által létrejön a 

BENNE helyzet. A TARTÁLY séma szerkezeti elemei a következők:  

 

• BENT hely 

• határ (határvonal/határfelület) 

• KINT hely 

• tartalmazott dolog 

• nyílás      17. TARTÁLY séma /2D/ 

A séma leképezésének alapjául testi tapasztalatok szolgáltak, pl. az emberi test mint a belső 

szervek tároló tartálya. A TARTÁLY sémához kapcsolódott a TELE-ÜRES séma, amely 

lehetővé tette, hogy kétféle tartályt különböztessünk meg: nyitott  és zárt tartályokat. 

 

határ →   ← BENT hely 

KINT hely Tartalmazott  objektum   → 

nyílás ↓ 
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18. Zárt és nyitott tartály /2D/ 

 

A tartálytípusok közti különbségtétel azért lényeges, mert a zárt (Tz) és nyitott (Tny) tartályok 

tárolási kapacitása eltérő. A zárt tartály nem attól zárt, hogy nincs rajta bemeneti nyílás, 

hanem attól, hogy az ürege már telített. A nyitott tartály viszont befogadóképes, tárolásra 

alkalmas. Ennek alapján hívhatnánk teli és üres tartályoknak is, azonban szerencsésebb a zárt 

és nyitott elnevezést megtartani, hiszen nem minden nyitott tartály teljesen üres. Számos 

olyan eset van, amikor csak félig telített a tartály, de az üres megnevezés azonban ezt a 

jelentésárnyalatot nem adná vissza maradéktalanul. A zárt és nyitott tartályok funkciójukat 

tekintve eltérőek, s a köztük lévő fizikális eltérés különbséget eredményez a 

jelentésszerkezetükben is. A zárt tartályok befogadóképességük határára érve általában 

TORLASZ-ként ábrázolódnak, míg a nyitott tartályok TÁROLÓHELY-ként. Amant és 

munkatársai szerint a tartályok közti különbségek érzékelése valójában interpretációs 

különbségekből fakad, hiszen amíg egy ház a legtöbbször HELY-ként vagy 

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLET-ként értelmeződik, addig ugyanaz a ház egy tűzoltó 

szemével nézve TARTÁLY-ként is megjelenhet, mint egy kimentendő embereket 

„tartalmazó” tárgy (Amant–Morrison–Chang–Coher–Beal 2006: 2). A zárt és nyitott tartályok 

szemléltetésére az alábbi mondatok szolgálnak: 

(18) A villám egy fába csapott. 

                              Tz1 

(19) Anita terve akadályokba ütközött. 

              Tz2 

A (18) és (19) mondatok zárt tartályokat tartalmaznak, de amíg a (18) mondat egy fizikai 

síkon megvalósuló akadályt jelöl, addig a (19) mondat egy nem-fizikai síkon megjelenő 

torlaszt. A villám számára a fa akadályként jelent meg, amely haladásának útjában állt, és 

megállította azt. Ennek metaforikus szintre való emelésekor Anita tervének kivitelezésében 

valamely körülmény akadályt, illetve torlaszt képezett, melynek hatására a terv megvalósulása 

megkérdőjeleződött. Zárt tartályok esetén a jelentésszerkezetben megjelenik a TORLASZ 

képzete, amely a fenti mondatokban azt eredményezte, hogy a fa és az akadály mint zárt 

tartály TORLASZ-ként értelmeződött. A nyitott tartályok azonban másképp működnek, 
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hiszen alapvető funkciójuk a tartalmazás, mely a TARTALOM séma kapcsolódásával jár 

együtt: 

(20) A    nő      kiment   a szobából.  

         Tny1 

(21) A   leves      kifutott a fazékból.  

       Tny2 

Az (20) és (21) mondatban a tartályok látszólag nem egyformák, ugyanis a szoba mint tartály 

elveszíti a mondat szintjén jelölt teljes tartalmát (a nő kimegy), míg a fazék esetében viszont a 

folyadék csupán részlegesen hagyja el a tartályt. A különbség azonban nem a tartályok 

típusából adódik, hanem a tartalmazott objektumok jellegéből (folyadék, illetve szilárd 

dolog). Mindkét tartály esetében a tartály és a tartalmazott dolog közti relációt BENNE 

helyzetként értelmezzük, függetlenül annak minőségi vagy mennyiségi jellemzőitől. A nyitott 

tartályok befogadóképessége előhívja a tartalmazó funkciót, mely a KI-BE sémát is a 

jelentésszerkezetbe kapcsolja. Emiatt nem lényegesek a vertikális vagy horizontális irányú 

mozgások, azaz nem teszünk nyelvileg különbséget, hogy a szobából való kilépés horizontális 

irányú és a fazékból a folyadék távozása vertikális irányú mozgás, mert csak az a fontos, hogy 

a mozgás kifelé vagy befelé tart. A TARTÁLY sémához három, belső irányultságú, illetve 

helyzetű relációra vonatkozó határozórag kapcsolódik: 

 

• a -ban/-ben, amely egy állapotot jelölve a BENNE helyzet fenntartását jelöli, a tartály 

belső részében való tartózkodást, és a belső résszel való fizikai érintkezésre utal; 

•  a -ba/-be, amely a BENNE helyzet létrejöttére vonatkozik, a tartály külső részéből 

elindulva, a határvonalon keresztüli áthatolást, és azt követően a tartály belső része 

felé tartó mozgást jelöli; 

• a -ból/-ből, amely a BENNE helyzet megszűntét fejezi ki, a tartály belső részéből 

kiinduló mozgást fejez ki, ahol a mozgás a tartályon kívüli részre irányul. 

 

Ezek közül a ragok közül -ban/-ben az egyetlen dinamikus rag, amely egy kiragadott állapotot 

jelöl, és a tartályban tartózkodás állaptotát, valamint a tartály belső részét emeli ki. Az 

akcióragok a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma kapcsolódásával arra is képesek, hogy 

megmutassák, a mondatban szereplő tartály vajon a forrása (Tf), vagy a célja (Tc) a 

mozgássornak, pl.: 

(22) Péter elment a kávézóba. 

    Tc 
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(23) Péter elment a kávézóból. 

    Tf 

Amíg a (22) mondatban a kávézó a mozgássor célja, ahol a F-Ö-C sémából a CÉL rész 

emelődik ki a jelentésszerkezetben, addig a (23) mondat esetén a kávézó az eseménysor 

forrása, és így a F-Ö-C sémából a FORRÁS rész kerül előtérbe. 

A TARTÁLY képi sémából létrejött TARTÁLY metafora számos elvont fogalmi 

tartomány megértését segíti. Megjelenik például az idővel kapcsolatos kifejezésekben, ahol az 

időbeli mozgási lehetőség még azt is megengedi, hogy egy nyitott tartály zárt tartállyá 

változzon:  

(24) Már csak pár perc van hátra az utolsó órából. 

           Tny3 

(25) A gyors munka ellenére a mérnök kifutott a határidőből. 

        Tny4 

A (24) és (25) mondatokban a -ból/-ből rag jelzi, hogy az objektumok között (perc – óra, 

mérnök munkája – határidő) BENNE helyzet áll fenn, mely megszűnőben van, és a jelenleg 

még nyitott tartály (óra) befogadóképességének határához ért, azaz már csak pár perc „fér 

bele” az órába mint tartályba, s utána „megtelik”, zárt tartállyá változik. Hasonló a helyzet a 

mérnök munkájával, aminek az elvégzésére szolgáló idő vészesen fogy, s akárcsak a (24) 

mondatbeli percek, az idő mint fizikai tartalommal rendelkező dolog jelenik meg és telíti a 

tartályként megjelenő határidőt.  

A TARTÁLY metafora azonban nemcsak a TARTÁLY sémát tartalmazza, hanem 

dinamikus képként egy sematikus mozgássort is, mely egyfajta használati szabályként a 

tartályhoz kapcsolódó műveletekről (pl. emberi test mint tartály a táplálkozás kapcsán) 

szolgáltat információt. 

 
19. A TARTÁLY mozgássor /2D/ 

 

A TARTÁLY mozgássor a tartályként szolgáló dolog használatára vonatkozó műveleti sor, 

amely három fázisra osztható: közelítő (I), tartalmazó (II) és távolodó (III) fázisokra. A 

I. II.  III.  
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tartályként szereplő, statikus helyzetben lévő S objektum az ábra közepén vastagított vonallal 

került kiemelésre, a helyváltoztatásban lévő objektumot (M) a vékony, szaggatott vonal jelöli, 

haladási irányát pedig a mellette található nyilak mutatják. Lényeges jellemző, hogy a közelítő 

fázis (I) végén és a távolodó fázis (III) elején határátlépés történik (a tartályként szereplő 

dolog belső terébe tartó mozgás által), melyet követ a tartalmazó fázis (II). A fázisok időben 

egymás után jönnek, szerepük pedig az egyes határozóragok jelentésénél van, ahol az adott 

rag jelentésszerkezetében a teljes mozgássornak csak az egyik fázisa emelődik ki és lesz 

hangsúlyos. Például a -ba/-be rag esetében a BENNE helyzet elérése lényeges jelentéselem a 

rag szemantikai leírásakor, tehát feltételezhető, hogy a rag jelentésszerkezetében a 

TARTÁLY mozgássor közelítő fázisa emelődik ki. Ezzel szemben a távolodást jelentő -ból/ 

-ből esetében más a helyzet, mert ott a TARTÁLY mozgássor egészéből a távolodó fázis válik 

hangsúlyossá. A határozóragok dinamikus ragként vagy akcióragként tehát tartalmazzák 

ugyanazt a mozgássort, de annak eltérő fázisaira vonatkoznak:  

 

(26) Sára Debrecenből jött.  

           M S 

Az (26) mondatban a távolodó fázist profiláló -ból/-ből jelenik meg a városnév (Debrecen) 

mellett, mutatva azt, hogy ez a főnév tartályként értelmeződött, és nem felületként a 

nyelvhasználók számára. A Debrecenből alak elfogadható a Debrecenből jönni szerkezetben, 

és az ott szereplő -ból/-ből rag nem cserélhető ki a felületek térviszonyait jelölő -ról/-ről ragra 

(Debrecenről jönni), még akkor sem, ha az szintén távolodó fázist profiláló határozórag is. Ez 

a használati eltérés arra enged következtetni, hogy annak idején a debreceni lakosok városukat 

tartályként értelmezték, föltehetően földrajzi, domborzati vagy közlekedési okoknál fogva, 

szemben más települések lakóival, akik viszont saját lakóhelyüket felületként érzékelték (Pl. 

Szeged – Szegeden, Buda – Budán, Sátoraljaújhely – Sátoraljaújhelyen, Mezőtúr – Mezőtúron 

stb.). Az, hogy tartályként vagy felületként érzékelünk valamely tárgyat, helyet, dolgot 

nagyban függ attól, hogy hogyan, milyen mozgássorok mentén használjuk azt. Ha a használati 

jellemzők a TARTÁLY mozgássor sematikus mintázatára hasonlítanak, nagy az esély arra, 

hogy az ott lakók a nyelvhasználatra vetítve is tartályként fogják érzékelni. Sok esetben a 

helybeli lakosok raghasználatában e kettősség jegyében például a -ban/-ben rag jelenik meg 

(pl. Nagyszombatban, Csíkszeredában stb.) bizonyos földrajzi nevek mellett, amelyeket a 

kívülállók viszont az -n/-on/-en/-ön raggal használnak. Ennek ellenére más, például hangtani 

okok is közrejátszhatnak a fenti kettőségben (vö. Korompay 1992: 403–404.) 



 79 

A TARTÁLY mozgássornak a teljes mintázata átvételre kerül, amikor az egyes 

határozóragok jelentésszerkezetében megjelenik, így valósulhat meg az, hogy a TARTÁLY 

mozgássort tartalmazó határozóragok (-ba/-be, -ban/-ben, -ból/-ből) jelentésében a másik két 

fázis is másodlagosan jelen van, melyek logikai előfeltevésként vagy következményként is 

felfoghatók. A (23) mondat előfeltevése például az, hogy Sára korábban Debrecenben volt 

(esetleg még korábban megérkezett Debrecenbe), tehát a TARTÁLY mozgássor tartalmazó 

fázisa már korábban lejátszódott. A TARTÁLY séma és a TARTÁLY mozgássor alkotja a 

TARTÁLY metaforát, amely az alábbi tematikájú kifejezésekben gyakran megjelenik: 

a.) Idővel kapcsolatos kifejezések 

Az időbeli egységek egy része tartályként konceptualizálódik, pl.: 

(27) Kovácsék februárban költözködtek. 

Tartály: február 

Tartalmazott objektum: Kovácsék 

(28) A változás években mérhető. 

Tartály: év 

Tartalmazott objektum: változás 

b.) Emberi kapcsolatok, pl.:  

(29) Péter kilép a házasságból, és új kapcsolatba kezd; 

Tartály: házasság, kapcsolat 

Tartalmazott objektum: Péter 

c.) Testi, fizikai állapotok, pl.:  

(30) Péter kilábalt az influenzából, de a mája gyulladásban van. 

Tartály: influenza, gyulladás 

Tartalmazott objektum: Péter 

(31) Péter fogába belenyilallt a fájdalom. 

Tartály: fog 

Tartalmazott objektum: fájdalom (Péteré) 

d.) Érzelmek, hangulati állapotok, pl.: 

(32) Anna szerelmes volt a barátjába.  

Tartály: barát 

Tartalmazott objektum: szerelem (Annáé) 

(33) Péter csalódott az életben. 

Tartály: élet 

Tartalmazott objektum: csalódás (Péteré) 
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4.2. FELÜLET séma 

A FELÜLET séma alapja egy olyan tárgy, amely akár egy 2D-ban látott tartály valamelyik 

leválasztott oldala is lehetne, amely se mélységgel, se belső térrel nem rendelkezik. Két fő 

funkciója a támasztás, egy másik tárgy tartása/ megtartása, illetve elválasztása más 

tárgyaktól. A séma szerkezeti elemei a következők: 

 

• felület 

• felületen lévő objektum 

 
                                 20. A FELÜLET séma /2D/ 

 

A séma a térben elforgatható, így kapcsolódhatnak az egymáshoz viszonyított, vertikális 

tengelyt kiemelő FENT-LENT, és a horizontális JOBB-BAL. 

 

 
21. A FELÜLET séma elforgathatósága /2D/ 

 

A vertikális (Fv) és horizontális (Fh) térbeli viszonyok különbségei a nyelvi kifejezésekben 

nem jelennek meg, hiszen azok minden esetben RAJTA helyzetként értelmeződnek, ami azt 

jelenti, hogy függőleges vagy vízszintes helyzetű relációban a két objektum felületükön 

érintkezik egymással, és az érintkezésen túl a rajtalévő dolog nyomóerőt is kifejt a másik 

objektumra. 

(34) Az óra a falon függ. 

     Fv 

(35) A rendőr az utcán irányítja a forgalmat. 

            Fh 

A (34) és (35) mondatokban az -n/-on/-en/-ön rag mint a RAJTA helyzet egyik határozóragja 

jelöli, hogy a főnév (fal), amihez kapcsolódott, FELÜLET-ként értelmeződött. A vertikális 

FELÜLET sémát illusztráló (34) mondatban az óra a függőleges tengely mentén helyezkedik 

el és fizikailag érintkezik a Fv-vel (fal) úgy, hogy az – tartóerőt biztosítva – képes legyen az 

órát megtámasztani, amelynek eredményeképpen (a gravitáció vonzása ellenére) az óra nem 

egyik oldal (fent) → 

másik oldal (lent) → 

egyik oldal 
(jobb) → 

másik oldal 
← (bal) 

felület → 
← felületen lévő objektum 
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esik le a földre. A vertikalitás természetessége miatt, vagyis hogy az ember felegyenesedve jár 

és így testtartása a függőleges tengelyhez igazodik, az a dolog fog előtérbe kerülni, amelyik a 

vertikális tengely mentén helyezkedik el. A vertikális FELÜLET sémában ez tárgy a 

felületként ábrázolt dolog /(34) példa: fal/. A horizontális FELÜLET sémát bemutató (35) 

mondat esetében az utca az, amelyik a felszínén megtartja a rendőrt. Mivel a vertikalitás 

természetessége itt is elsőbbséget élvez, így nem a felületként ábrázolt tárgy, hanem a 

függőleges tengely mentén elhelyezkedő objektum (rendőr) emelődik ki. A FELÜLET 

sémában a támasztás kerül előtérbe, ahol – a tartályokkal történő belső érintkezés 

ellentételezéseként – a felületek felszínén történő, külső fizikai érintkezés válik hangsúlyossá.  

Gyakori, hogy az adott objektum valójában nem is felület, hanem egy olyan tartály, 

amelynek valamelyik oldala 2D-ban ábrázolódott. Ezért fontos elkülöníteni a felületeket és az 

felületszerű tartályokat , mely utóbbiak csak felületnek látszanak, de valójában tartályok. 

 

 
22. Felület és Felületszerű tartály, szemből /3D/ 

 

A kétféle felület megkülönböztetése azért lényeges, mert eltérő funkcióval rendelkeznek: a 

felületek elsősorban támasztásra, megtámasztásra szolgálnak, a felületszerű tartályok viszont 

a bennük tartalmazott dolog elszigetelésére (adott esetben akár megvédésére, elzárására vagy 

akadályozására), a külvilágtól vagy más dolgoktól való elválasztásra szolgálnak. 

(36)  A könyv az asztalon hever. 

Felület: asztal 

Felületen lévő objektum: könyv 

 

(37)  András véletlenül rátaposott a cipőmre. 

Felület: cipő 

Felületre kerülő objektum: András 

A (36) mondat esetén az asztal valódi felületként a könyv megtartását, alátámasztását 

szolgálja, de a (37) mondatban a cipő felületszerű tartályként jelenik meg, amelynek csak 
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külső felszínét érinti a felületre kerülő dolog (András lába), hiszen elválasztja/védi a 

felületszerű tartály belső részében tartalmazott dolgot (láb).  

 

A FELÜLET sémához kapcsolódó határozóragok esetében három ragot találunk, 

amelyek a RAJTA helyzet valamelyik fázisát jelöli: 

• az -n/-on/-en/-ön, amely a RAJTA helyzet fenntartását fejezi ki, egy olyan helyzeti 

relációt, ahol a FELÜLET-ként megjelent objektum egy másik objektummal 

érintkezik a felszínén, és vízszintes helyzetben nyomóerőt is fejt ki a felületre; 

•  a -ra/-re, amely a RAJTA helyzet létrejöttét jelöli, ahol egy közelítő mozgású 

objektum halad a felület felé, hogy felszíni érintkezésbe kerüljön vele, és az megtartsa 

vagy elkülönítse valamitől; 

• a -ról/-ről, amely a RAJTA helyzet megszűnését jelöli, ahol egy távolodó mozgású 

objektum a felülettel való felszíni érintkezés megszüntetésére törekszik. 

 

A felsorolt ragok közül az -n/-on/-en/-ön az egyedüli dinamikus rag, amely – az alapját 

képező pillanatnyiságot megjelenítő képi sémából eredően – a felületen levést, és a felszínnel 

való érintkezést fejezi ki. A -ra/-re és -ról/-ről akcióragok a F-Ö-C séma egy részét (közelítő 

vagy távolodó fázisát) emelik ki az eseménysor egészéből.  

A FELÜLET metafora a FELÜLET séma mellett annak használati szabályát is 

tartalmazza: ez a FELÜLET mozgássor, amely sematikusan megadja a felületként 

konceptualizált dolog használati jellemzőit. 

 

 
23. A FELÜLET mozgássor /2D/ 

 

A FELÜLET mozgássor a TARTÁLY mozgássorhoz hasonlóan három, időben egymásra 

következő fázisból áll: közelítő (I), rajtalevő (II) és távolodó (III) fázisokból. Az ábrán a 

vastagított vonal a felületként érzékelt, statikus helyzetű dolog (stabil objektum) sematikus 

megjelenítésére szolgál, míg a vékony vonal a helyváltoztatásban lévő dolog (mobil 

I. II.  III.  
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objektum) mozgását mutatja, a mellett látható nyilak pedig mozgásának irányát jelölik. A 

közelítő fázis (I) végén és a távolodó fázis (III) elején nem történik határátlépés, mert a 

rajtalevés fázisában (II) a közelítő objektum csupán a felületként szolgáló dolog felszínével 

érintkezik. Az érintkezésnek alapvetően két funkciója lehet: támasztás/ megtartás (valódi 

felületek), illetve elválasztás/ elkülönítés/ különválasztás (felületszerű tartályok).  

 

A RAJTA helyzet ragjai az alábbi tematikájú kifejezésekben igen gyakran megjelennek, 

és jelzik a FELÜLET séma és a FELÜLET mozgássor alapján létrejött FELÜLET metafora 

segítségével, hogy a hozzájuk tartozó főnév felületként értelmeződött: 

a.) Idővel kapcsolatos kifejezések 

A TARTÁLY metaforánál már előjött ez a csoport, mivel az időegységek egy része 

tartályként értelmeződik. Ám bizonyos esetekben elkülönítés/ különválasztás, azaz tagolás 

céljából felületszerű tartályokként is megjelenhetnek: 

• Napok nevei, pl.: napon, hétfőn, pénteken stb. 

• Évszakok nevei, pl.: télen, nyáron (ahol az évszakokat alkotó hónapok tartályként 

egymásra következnek), pl.: 

(38) Péter nyáron megbetegedett. 

Felület: nyár 

Felületen lévő objektum: Péter 

 

b.) Érzelmek, állapotok, pl.: 

(39) Péter haragszik a szomszédjára. 

Felületszerű tartály: szomszéd 

Felületre kerülő objektum: harag (Péteré) 

 

A dolgok tartályként vagy felületként való konceptualizálása sok esetben a beszélő attitűdjén 

is múlik, azaz hogy az adott dolog, szituáció milyen érzelmeket vált ki belőle, és hogyan 

szemléli az aktuális helyzetet, térbeli relációt. Így például az alábbi mondatokban (41, 43) 

megfigyelhető, hogy az akadálymentes folyamatok, mozgások esetében a stabil objektumok 

felületként perceptualizálódnak, míg az akadályoztatott események, dolgok tartályként, 

TORLASZ-ként (40, 42). A felületként vagy tartályként való leképezést a határozórag mutatja 

meg, mely alakilag a stabil objektumot jelölő főnév mellé kerül: 
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(40) Belebonyolódik vmibe (’nehézség támadt’) (41) Ráér vmire (’nem akadályoztatott’) 

Rag: -ba/-be (közelítő fázis)    Rag: -ra/-re (közelítő fázis) 

Konceptualizálási forma: tartály   Konceptualizálási forma: felület 

Mozgássor: TARTÁLY    Mozgássor: FELÜLET 

 

(42) Útban van (’akadályt képez’)   (43) Úton van (’akadálymentesen halad’) 

Rag: -ban/-ben (tartalmazó fázis)   Rag: -n/-on/-en/-ön (rajtalevő fázis) 

Konceptualizálási forma: tartály   Konceptualizálási forma: felület 

Mozgássor: TARTÁLY    Mozgássor: FELÜLET 

 

Bizonyos esetekben a tartályként konceptualizált dolgok is lehetnek pozitív megítélésűek, és a 

felületek pedig negatívak. Ez különösen abban az esetben érvényesül, ha valamely dolog vagy 

esemény stabilitásán/ intenzivitásán/ alaposságán/ mélységén/ állandó jellegén/ hosszan tartó 

lefolyásán van a hangsúly. Az alábbi mondatokban például megfigyelhető, hogy a felületként 

szolgáló tárgy/esemény a felületesség, a rövid idejűség, a rendszertelenség vagy a 

bizonytalanság jelentésmozzanatát hordozza (45, 47), míg a tartályként megjelenő objektum 

ennek ellenkezőjét (44, 46): 

 

(44) Jártas vmiben (’elmélyült tudással bír’) (45) Tud vmiről (’némi információval 

rendelkezik a dologról’)3 

Rag: -ban/-ben (tartalmazó fázis)   Rag: -ról/-ről (távolodó fázis) 

Konceptualizálási forma: tartály   Konceptualizálási forma: felület 

Mozgássor: TARTÁLY    Mozgássor: FELÜLET 

 

(46) Szerelmes vkibe (intenzív érzelem)  (47) Árulkodik vkiről (’a másik tudta, 

bevonása nélkül az illetőt rossz színben 

tünteti fel’) 

Rag: -ba/-be (közelítő fázis)    Rag: -ra/-re (közelítő fázis) 

Konceptualizálási forma: tartály   Konceptualizálási forma: felület 

Mozgássor: TARTÁLY    Mozgássor: FELÜLET 

                                                 
3 Az accusativusi és a helyhatározói esetek közötti „átjárhatóság” nem ismeretlen jelenség (Sipőcz 2006: 23). A 
tárgyrag és a FELÜLET mozgássor ragjai gyakran alkotnak egymással szemantikai párokat. Az aktuális 
példában is ez történik, hiszen ha a tud vmiről mellé a tud vmit (’elegendő/biztos tudással bír’) kifejezést állítjuk, 
látható, hogy itt a tárgyrag megjelenése egy teljes egészében birtokolt és hozzáférhető tudást jelöli, míg a -ról/-
ről esetében ez a tudás csupán részleges. 
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4.3. FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma 

A képi sémákat és metaforákat többféleképpen rendezhetjük csoportokba tematikájuk és 

bonyolultságuk szerint. Ez utóbbi szempont esetében mindenképpen fontos elkülöníteni 

azokat a sémákat, amelyek alkotóelemként is szolgálnak összetettebb sémák számára, ezek a 

dinamikus sémák. A TARTÁLY és FELÜLET séma a dinamikus sémák körébe tartoznak, 

hiszen alapjául szolgálnak más, összetett sémák számára, így a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL  

(F-Ö-C) akcióséma számára is. A F-Ö-C séma valójában a TARTÁLY és a FELÜLET séma 

és mozgássor együtteséből adódik, hiszen a F-Ö-C séma lényege a valahonnan valamin 

keresztül valahová jutás, amely a TARTÁLY és a FELÜLET metafora mozgássoránál is 

hasonlóképpen zajlik: 

 

 

 
24. FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma /2D/ 

 

A 24. ábra a FORRÁS- ÖSVÉNY-CÉL séma létrejöttét mutatja be a TARTÁLY és a 

FELÜLET mozgássor három, egymásra következő fázisának (római számmal jelölve) 

legfontosabb fázispontjai (arab számmal jelölve) alapján, melyek aztán egy újabb sémában 

ábrázolódnak együtt (pontozott vonalú nyilak jelzik a fázispontok kiemelődését). Ennek a 

mozgássornak lényege az 1-es fázispontból a 2-es fázisponton keresztül a 3-as fázispontba 

való jutás. A fázispontok a mozgássorokból egyetlen kiragadott helyzeti pontnál található, 

konkrét objektumokat jelölnek, amelyek később már sematizált objektumokként jelennek meg 

a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL sémában. Fontos jellemző, hogy mind a három objektum 

egyforma hangsúlyt kap a sémaszerkezetben. A sémához kétféle mozgássor kapcsolódhat 

 

I. II.  III.  

1. 2. 3. 

 

I. II.  III.  
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attól függően, hogy a mozgássorban résztvevő dolgok tartályként vagy felületként 

ábrázolódnak, azaz az objektumok jelölhetnek tartályokat vagy felületeket. Emiatt szükséges 

elkülöníteni a tartály-alapú  FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL mozgássort és a felület-alapú 

FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL mozgássort, hiszen eltérő ragok fognak hozzájuk kapcsolódni. 

A tartály-alapú FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL mozgássor a benne szereplő objektumok 

(tartályok) miatt négy határátlépést tartalmaz, az I-es fázisban egyet (kifelé), a II-es fázisban 

kettőt (befelé és kifelé), és a III-as fázisban egyet (befelé): 

 

 
25. Tartály-alapú FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL mozgássor /2D/ 

I. fázis (kifelé tartó mozgás): -ból/-ből 

II. fázis (befelé és kifelé tartó mozgás, mely átmenetileg statikus állapotot is jelölhet):  

-ban/-ben 

III. fázis (befelé tartó mozgás): -ba/-be (helyviszonyok) / -vá/vé (entitás-viszonyok) 

 

Sok esetben a tartály-alapú FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma nyelvi szerkezetbe való 

bekerülésekor megfigyelhető, hogy a három fázisból az egyik hangsúlytalanná válik. Ez a 

leggyakrabban a II-es fázisnál következik be, méghozzá úgy, hogy az vagy teljesen eltűnik a 

szerkezetből, vagy implicitté válik a nyelvi kifejezésekben, melynek eredményeképpen csak 

az I-es és a III-as fázis emelődik ki, pl.: 

 

(48)  Anita  csöbörből     vödörbe  esett. 

     I. fázis      III. fázis 

Rag: -ból/-ből (I. fázis) és -ba/-be (III. fázis) 

Konceptualizálási forma: tartály 

Konceptualizált objektum típusa: tárgy 

Mozgássor: tartály-alapú F-Ö-C  

 

A (48) mondat a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma bizonyos szemantikai elemeit (FORRÁS és 

CÉL) tartalmazza, azonban az ÖSVÉNY-ként szimbolizált dolog, a két objektum (csöbör és 

I.  II.  III.  
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vödör) közötti átvivő szakasz (a vmin át) nyelvileg implicit marad. Hasonló a helyzet a 

következő mondatban is: 

 

(49)  Péter   békából   királyfivá  változott. 

     I. fázis    III. fázis 

Rag: -ból/-ből (I. fázis) és -vá/-vé (III. fázis) 

Konceptualizálási forma: tartály 

Konceptualizált objektum típusa: entitás (állapot) 

Mozgássor: tartály-alapú F-Ö-C 

 

A (49) mondatban az ÖSVÉNY, azaz a II-es fázis és az abban szereplő objektum (2-es) 

hangsúlyosságának elvesztése változást eredményezett az eredeti sémában és mozgássorban: a 

2-es objektum eltűnt, és a határátlépések száma így egyre redukálódott (1. objektum – kifelé 

és 3. objektum – befelé), ami lehetővé tette a KIINDULÓPONT–VÉGPONT séma létrejöttét. 

 

 
26. KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma /2D/ 

 

A 27. ábrában a szaggatott körvonallal jelölt 2. objektum kiesett, a mozgássor ehhez igazodva 

szintén változik: 

 
27. KIINDULÓPONT-VÉGPONT mozgássor /2D/ 

 

(50)  Péter reggeltől estig kereste a kulcsokat. 

Rag: -tól/-től (I. fázis) és -ig (III. fázis) 

Konceptualizált objektum típusa: idő 

Mozgássor: KIINDULÓPONT-VÉGPONT 

I. III. II.  

1. 3. 2. 
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A reggel és az este ugyan egymást nem közvetlenül követő napszakok, az (50) mondatban 

azonban mégis így ábrázolódnak, mert a közbülső, nappali szakasz implicit marad a nyelvi 

kifejezésben. Ahogyan a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma esetében elkülönült a tartály-alapú 

és a felület-alapú szerkezet, úgy ez érvényes a KIINDULÓPONT-VÉGPONT sémára is, 

hiszen a kiindulópontként vagy végpontként szereplő dolgok itt is lehetnek felületek vagy 

tartályok. A tartály-alapú KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma két tartály közötti mozgást 

jelenít meg, hangsúlyosan a kezdő és a záró helyzet megadásával, ahol a 2. objektum a 

háttérben marad, vagy teljesen kiesik: 

 
28. Tartály-alapú KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma /2D/ 

Míg az alábbi, (51) példában az 1. objektummal jelölt állapot (bakfis) és a 3. objektum (nő) 

explicit a nyelvi szerkezetben, addig a 2. objektumként jelölt állapot (az átmenet a két állapot 

között) ebben az esetben bele se kerül nyelvi szinten a mondatba: 

 

(51)  Anita a bakfisból érett nővé vált. 

Rag: -ból/-ből (1. objektum) és -vá/-vé (3. objektum) 

Konceptualizálási forma: tartály 

Konceptualizált objektum típusa: entitás (állapot) 

 

Az (51) mondat egy változási folyamatot fejez ki, ahol egy bizonyos állapotból (amely 

tartályként ábrázolódik) egy másikba jut a folyamat főszereplője. A tartály-alapú 

KIINDULÓPONT-VÉGPONT sémához kapcsolódó mozgássor redukálódik az eredeti 

mozgássorhoz képest, amelynél az I. és a III. fázis statikus állapotot jelöl, míg a II. (implicit) 

fázis dinamikus, határátlépő eseménysorokat: 

 
29. Tartály-alapú KIINDULÓPONT-VÉGPONT mozgássor /2D/ 

1. 2. 3. 

I.  II.  III.  
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A tartály-alapú KIINDULÓPONT-VÉGPONT sémához hasonlóan a felület-alapú 

KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma esetén is a 2. objektum veszti el hangsúlyosságát, vagy 

tűnik el, míg az 1. és a 3. objektum továbbra is kiemelt: 

 

 
30. Felület-alapú KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma /2D/ 

 

A hangsúlytalan 2. objektum nyelvileg implicit a mondatban, noha a háttérben tartalmazza 

továbbra is a szerkezet, pl.: 

 

(52)  Péter percről percre követte az eseményeket. 

Rag: -ról/-ről (1. objektum) és -ra/-re (3. objektum) 

Konceptualizálási forma: felület 

Konceptualizált objektum típusa: idő 

 

A (52) mondatban az időszakaszok (percek) felületi érintése kapcsán jelenik meg a 

KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma, hiszen az időszakaszok közötti tartomány ugyan 

szemantikailag benne van a szerkezetben, nyelvileg azonban nem kerül kifejezésre. A 

sémához kapcsolódó felület-alapú KIINDULÓPONT-VÉGPONT mozgássor ezért szintén 

csak háttér-információként tartalmazza a II. fázis mozgásait: 

 

 
31. Felület-alapú KIINDULÓPONT-VÉGPONT mozgássor /2D/ 

 

A 31. ábra nem tartalmaz határátlépést, hiszen a felületek felszínén jön létre a fizikális 

kontaktus a stabil és a mobil objektum között, ráadásul a II. fázisban lévő mozgássorok 

hangsúly nélküliek, pl.: 

 

 

1. 2. 3. 

I.  II. III.  
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(53)  Anita nem jutott egyről a kettőre. 

  Rag: -ról/-ről (I. fázis) és -ra/-re (III. fázis) 

  Konceptualizálási forma: felület 

  Konceptualizált objektum típusa: állapot 

 

Az (53) mondatban az állapotok közti átmenet nyelvi szinten nem jelenik meg, noha a 

jelentését tekintve a háttérben ábrázolódik. Bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy az 

adott jelentésszerkezetben az I. fázis kerül a háttérbe, a II. és a III. fázis emelődik ki: 

 

(54)  A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve. 

  Rag: -val/-vel (II. fázis) és -ba/-be (III. fázis) 

  Konceptualizálási forma: tartály és felület 

  Konceptualizált objektum típusa: tárgy 

 

Az (54) mondat nemcsak abból a szempontból érdekes, hogy az I. fázis implicit a mondatban, 

hanem amiatt is, hogy egy heterogén objektum-összeállítású sémát tartalmaz. Az összetett 

sémák ugyanis (pl. FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL, KIINDULÓPONT-VÉGPONT) lehetnek 

vegyesek is, melyekben felületként és tartályként perceptualizált objektumok egyaránt 

szerepelhetnek. A (54) mondat sematikusan a következőképpen adható meg: 

 

 
32. Az (54) mondat sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A szaggatott vonallal jelzett kör alakú tárgy I. fázisú objektumként azt az előfeltételezett 

tudást jelöli, mely szerint a mondatban szereplő út valahol/valahonnan (forrás) elkezdődött. 

Ez az információ azonban lexikális szinten nem kerül kifejezésre, így rag hiányában nem 

tudható, hogy ez az objektum felület- vagy tartályszerű. A célként szereplő 3. objektum 

(pokol) tartályként ábrázolódik. A hozzá vezető ösvény szintén KAPCSOLAT-ként 

(jószándék) jelenik meg, mivel a -val/-vel rag a KAPCSOLAT metafora ragjai közé tartozik, 

hiszen nem helyviszonyokat, hanem kapcsolatokat hivatott jelölni.  

1. 
2. 

3. 
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4.4. KAPCSOLAT séma 

 

A KAPCSOLAT séma két dolog/ objektum/ esemény között fennálló relációt jelöl, amelyben 

a hangsúly nem az objektumokon van, nem is a reláció körülményein (tér, idő stb.), hanem 

magán a kapcsolaton. A KAPCSOLAT séma a következő összetevőkből áll: 

• „A”objektum 

• „B” objektum 

• kapcsolat 

A KAPCSOLAT séma a KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma módosulásaként az alábbi 

módon jöhetett létre: 

 
33. A KAPCSOLAT séma /2D/ 

 

A KIINDULÓPONT-VÉGPONT séma két objektuma és a köztük lévő kapcsolat átkerült a 

KAPCSOLAT sémába, de a hangsúlyarányok között változás történt: az objektumok 

elvesztették hangsúlyosságukat, a kapcsolat maga viszont kiemelkedett. A KAPCSOLAT 

séma működési mechanizmusát a KAPCSOLAT mozgássor mutatja meg, amely egy 

lehetséges megvalósulási területen több pozícióban is létrejöhet a két objektum között: 

 
34. A KAPCSOLAT mozgássor /2D/ 

I. III. II.  

„A” objektum →   ← „B” objektum 
↑ 

kapcsolat 
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A 34. ábrán a KAPCSOLAT mozgássor elemei láthatók. A szürke hátterű kör jelöli a 

lehetséges megvalósulási területet, ahol a vastag, szaggatott vonallal jelzett reláció létrejöhet 

az objektumok között. Az egyik objektum a megvalósulási körön belül, annak centrumában 

található általában, körülötte pedig szaggatott körvonallal jelölve a lehetséges helyek láthatók, 

ahová a másik objektum, mely a megvalósulási körön kívül van, bekerülhet. A körön kívüli 

objektum lehetséges mozgását, amellyel elfoglalja a megvalósulási körön belüli pozíciók 

egyikét, pontozott vonalú nyilak jelölik. A mozgássor egyetlen fázisból áll, ahol a 

megvalósulási körön kívüli objektum, miután belép a megvalósulási körbe, elfoglalja az egyik 

relációképes pozíciót, és kapcsolatba kerül a már ott lévő objektummal. A megvalósulási kör 

centrumában lévő objektum CENTRUM-ként jelenik meg, míg a megvalósulási körön kívüli 

objektum PERIFÉRIA-ként, tehát a KAPCSOLAT sémához gyakran a CENTRUM-

PERIFÉRIA séma is kapcsolódik. A megvalósulási kör formája, mérete és kiterjedése a 

látással és a szem látóterével mint testi jellemzőből eredő tapasztalattal lehet összefüggésben. 

Lakoff a KAPCSOLAT sémának alapvetően két típusát különbözteti meg, attól függően, 

hogy a tartalmazott reláció milyen természetű az objektumok között (Lakoff 1987: 274): 

a.) Aszimmetrikus viszony: Ha „A” objektum kapcsolódik „B” objektumhoz, akkor 

„B” irányítása alá kerül, azaz függeni fog „B”-től; 

b.) Szimmetrikus viszony: Ha „A” objektum kapcsolódik „B” objektumhoz, akkor „B” 

is kapcsolódik „A”-hoz. 

 

A relációk minőségét azonban további jellemzők is meghatározzák, melyeket Paul Deane 

mutatott be, aki szerint egy kapcsolatot alapvetően két változó jellemez (Deane 1992: 63): 

a.) szilárd jelleg, amely a kapcsolat jellegének változékonyságára utal, 

b.) erősség, ami a kapcsolat kapacitását jelöli, hogy a külső erőhatásokkal szemben 

mennyire ellenálló. 

Beszélhetünk tehát szimmetrikus (Ksz), illetve aszimmetrikus (Ka) KAPCSOLAT sémáról, 

amelynél az utóbbi esetben az egyik objektum hangsúlyosabbá válik a másik objektumnál: 

 

 
35. Szimmetrikus és aszimmetrikus KAPCSOLAT séma /2D/ 
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A KAPCSOLAT séma több határozóragunk jelentésszerkezetében megtalálható, így például 

jelen van a -val/-vel és a -stul/-stül ragok jelentésszerkezetében, de amíg a -val/-vel esetében 

szimmetrikus reláció jelenik meg, addig a -stul/-stül esetében aszimmetrikus lesz a reláció: 

(55) Feleségével ment nyaralni Péter. 

           Ka 

(56) Feleségestül ment nyaralni Péter. 

             Ksz 

Mivel a -val/-vel szimmetrikus kapcsolatokra vonatkozik, az (57) mondat 

jelentésszerkezetében a két objektum (Péter, feleség) egyforma hangsúllyal jelenik meg. Az 

(56) mondat objektumai között aszimmetrikus viszony áll fenn, amit a -stul/-stül rag jelöl, 

vagyis az egyik objektum (Péter) kiemelkedőbb, mint a másik (felesége). Az aszimmetrikus 

kapcsolatokat is tovább csoportosíthatjuk aszerint, hogy melyik objektum lesz a hangsúlyos a 

jelentésszerkezetben. Az egyik típusnál az aktív, szándékosan és tudatosan cselekvő 

személy/objektum emelkedik ki a másik objektumhoz képest, ez az ágens-dominanciájú 

szerkezet /(56) mondat/. A másik típusnál viszont nem az aktív cselekvő, hanem egy másik 

tematikus szerepű objektum válik hangsúlyossá, ez az ágens-szubdominanciájú szerkezet. A -

stul/-stül rag ágens-dominanciájú, hiszen Péter vált hangsúlyossá az (56) mondatban a 

feleségéhez képest. A -nak/-nek részeshatározó ragnál azonban például a recipiens tematikus 

szerepű objektum fog kiemelődni, mivel a rag jelentésszerkezete ágens-szubdominanciájú 

aszimmetrikus sémát tartalmaz: 

 

 
36. Ágens-dominanciájú és Ágens-szubdominanciájú aszimmetrikus KAPCSOLAT séma /2D/ 

 

A KAPCSOLAT séma a MELLETTE helyzethez kapcsolódik, melyhez három határozórag 

tartozik: 

• -nál/-nél rag, amely dinamikus ragként a MELLETTE helyzet fenntartását jelöli; 

• -hoz/-hez/-höz, amely akcióragként a MELLETTE helyzet létrejöttét jelöli; 

• -tól/-től, amely akcióragként a MELLETTE helyzet megszűntét jelöli. 
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A KAPCSOLAT séma további ragok jelentésszerkezetében is megjelenik, más képi sémákkal 

vegyülve. Idetartozik például a -val/-vel eszköz- és társhatározói rag, vagy a -stul/-stül, és a 

már korábban említett -nak/-nek rag.  

A KAPCSOLAT séma és mozgássor együtteséből álló KAPCSOLAT metafora 

vonatkozhat térbeli vagy időbeli relációkra, de igen gyakran jelenik meg absztrakt 

jelentésekben is: 

 

a.) Időbeli relációk: 

• Évszakok nevei, pl.: ősszel, tavasszal 

• Időintervallum kezdete:  

o Nyitott végű intervallum kezdete: Hét órától lehet elfoglalni a helyeket a 

színházban. 

o Zárt végű időintervallum kezdete: Mához egy hétre érkezik meg a csomag. 

b.) Emberi, társas érintkezések:  

• Kapcsolatok létrejötte, pl.: férjhez megy valakihez / összeházasodik valakivel 

• Kapcsolatok fenntartása, pl.: házasságban él valakivel / jár valakivel / barátkozik 

valakivel / udvarol valakinek / ismerkedik valakivel / dolgozik valakinek / tartozik 

valakihez 

• Kapcsolatok befejezése, pl. elválik valakitől / szakít valakivel / búcsúzik valakitől / 

összeveszik valakivel 

• Társas cselekmények, pl.: játszik valakivel / beszélget valakivel / hazudik valakinek / 

szól valakihez stb. 

 

A magyar határozóragok szemantikai vizsgálata számos lehetőséget rejt a jelentéstani 

kutatások számára. A fejezet e számtalan lehetőség közül a képi sémák rendszerének 

jelentésszervező hatását kívánta feltérképezni néhány határozóragunk jelentésszerkezetében. 

A vizsgálat négy alapsémára (TARTÁLY, FELÜLET, FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL, 

KAPCSOLAT) összpontosított, ahol a példamondatok szemantikai elemzésekor az rajzolódott 

ki, hogy az egyes alapsémákhoz tartozó határozóragok szerkezetbe kerüléskor jelzik azt, hogy 

a hozzájuk tartozó névszó felületként, vagy tartályként került konceptualizálásra. Ez az 

információ jelentős mértékben meghatározza a határozóragok szemantikai, használati 

jellemzőit. A képi sémák nemcsak a határozóragok jelentésszerkezetében jelennek meg 

konstruáló erővel, de belőlük is alakulhatnak újabb képi sémák. Erre szolgált példaként a 
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FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma, amelynek módosulása révén létrejött a KIINDULÓPONT-

VÉGPONT séma, majd abból a KAPCSOLAT séma, amely pedig további ragok 

jelentésszerkezetében mutathatók ki. 
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V. A BENNE és a RAJTA helyzet határozóragjainak kog nitív 
szemantikai bemutatása 

 

A világban lévő dolgok, objektumok egymással való kapcsolatai eltérő térbeli, időbeli, 

entitásbeli relációkat hoznak létre. Ezek a relációk azonban annyi információt hordoznak és 

olyan összetettek, hogy komplex struktúraként képeződnek le, ún. helyzetekben tárolódva az 

elme számára. Ezekből az ismétlődő helyzetekből alakulhatnak később a sémák vagy 

metaforák, amelyek aztán „használati utasításként” szolgálhatnak további új és/vagy elvont 

relációk értelmezéséhez.  

Ahogyan az igekötők, a névutók és a határozószók a térbeli, időbeli, entitásbeli 

helyzetek körülményeit hivatottak jelölni, úgy ez a határozóragokról is ez elmondható. Ebben 

a fejezetben két térbeli helyzetet, a BENNE és a RAJTA helyzetet tekintem át, majd a 

legegyszerűbb térbeli példákból kiindulva az absztrakt jelentésekig bemutatom a hozzájuk 

tartozó határozóragokat. Fontos kiemelni, hogy amikor egy rag jelentéséről beszélünk, akkor 

nem arra a jelentésre gondolunk, amit a szavak esetében lexikai jelentésnek hívunk (vö. III. 

fejezet). Ez azt jelenti, hogy a ragok jelentése nem vizsgálható a szavaknál bevált szemantikai 

módszerekkel. A toldalékok, és azon belül a ragok, jelentését alapvetően két dologgal 

jellemezhetjük: egyrészt sematikusak, azaz kevésbé kidolgozottak szemantikailag, másrészt 

sematizáltak, azaz képi sémák jelennek meg a jelentésszerkezetükben.  

A határozóragok szemantikai jellemzésekor három lényeges elméleti alapfeltevésből 

indultam ki: 

1. Mivel határozóragjaink többsége önálló szóból keletkezett, ez lehetővé teszi azt, 

hogy az eredeti, önálló szó jelentését feltérképezve megvizsgáljuk, mely 

szemantikai jellemzőkkel rendelkezett a szó kezdetben, s melyeket tartotta meg az 

egykori, lexikális jelentéséből a grammatikalizálódott határozórag: melyek 

módosultak, melyek tűntek el, s ez az egész változás hogyan hatott a határozórag 

használatára. 

 

2. Számos, grammatikalizációs kutatásokkal foglalkozó nyelvész véleményét osztva 

(Traugott 2003, Dér 2005, Ladányi 1998, 1999) feltételezhető, hogy a 

grammatikalizáció szemantikailag nem teszi üressé a határozóragokat, csupán 

módosítja azok jelentésszerkezetét, kategórián belüli helyét. 
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3. Minden, amit a nyelvben ugyanazzal a viszonyító eszközzel fejezünk ki (pl. 

RAJTA és BENNE viszonyok), az nyelvi szempontból ugyanaz a térben 

érzékelhető helyviszony, ezért ha megvizsgáljuk konkrét jelentésében az adott 

térbeli relációt és a hozzá tartozó határozóragot, választ kaphatunk arra, hogy 

valójában mire is vonatkozhat a nyelvben az adott helyviszony elvont 

helyzetekben.  

 

A vizsgálat során elsőként az adott viszony térbeli megjelenési formái kerülnek elemzésre, 

majd a lehetséges absztrakciók, elvont jelentésű relációk (időbeli, entitásbeli), mert ezek 

megértéséhez először azokat a helyzeteket kell górcső alá venni, amelyek a legkonkrétabban 

és a legérthetőbben tartalmazzák az adott viszonyt. A példamondatok feldolgozásakor 

többféle szempontot vettem figyelembe a jelentéselemek elkülönítése céljából: 

 

a.) Reláció szereplői, Aktor jelenléte 

A térbeli helyzetekben legalább két objektum jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy viszony 

létrejöhessen. Az objektum megnevezés azoknak a tárgyaknak, dolgoknak, fogalmaknak, 

embereknek, állatoknak stb. neveit helyettesíti, amelyek megjelennek a relációkban. A 

RAJTA/ BENNE helyzet létrejötte vagy megszűnése esetén előfordul olyan is, amikor 

harmadik objektum (személy/ dolog/ entitás stb.) közreműködése hozza létre vagy szünteti 

meg a relációt. Ez a közreműködő fél az Aktor (A), akinek/aminek a jelenlétére a mobil 

objektumot jelölő névszó ragja (pl. -t tárgyrag) utal, pl.: 

 

(57) A plébános a keresztet a falra akasztotta. 

         A      M     S 

 

Az Aktor közreműködését a -t tárgyrag kitétele jelzi a M objektumon, hisz az Aktor nélküli 

relációkban a M objektumot jelölő névszó mindig rag nélküli a RAJTA/ BENNE 

helyzetekben. 

 

b.) Reláció jellege 

A relációkat megvalósulási formájuk szerint három csoportba soroltam, attól függően, hogy 

milyen típusú objektumok között jön létre a reláció, amely lehet térbeli, időbeli vagy 

entitásbeli jellegű. A térbeli relációk esetében az objektumok konkrét, fizikális síkon 

megvalósuló relációba kerülnek egymással, térbeli pozíciók, irányok mentén. A téri 
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viszonyok metaforizációja az idővel kapcsolatos kifejezésekre gyakran átvivődik, így az 

időbeli viszonyok a térbeli viszonyokhoz hasonló rendszerbe szerveződnek (Haspelmath 

1997). Az entitásbeli relációk szintén a tér metaforizációja nyomán működnek, azonban az 

ebben résztvevő objektumok nem a tér szereplői vagy az idő egységei, hanem gyakran az 

objektumok legalább egyike élőlény vagy valamilyen elvont fogalom (talán a képes 

helyhatározók és az állandó határozók csoportja fedné le őket szemantikailag). Észleléssel, 

gondolkodással, érzelmekkel kapcsolatos események is sokszor jelennek meg entitásbeli 

relációkban, melyek jellemzően eléggé elvontak, metaforikusak, tömörek (akár frazémák is 

lehetnek), pl.: töri a fejét valamin, stb.. 

 

c.) Reláció pozíciója 

A relációk térbeli megvalósulásukat tekintve lehetnek vízszintes vagy függőleges helyzetűek, 

mely a VERTIKALITÁS sémáját is érinti, hiszen a függőleges tengely mentén történő reláció 

absztraktabb kifejezésekben is megjelenik, pl. függ valaki valami től (függőleges). Olyan is 

előfordul azonban, hogy nem lényeges, hogy milyen helyzetű a pozíció, a jelentés 

szempontjából közömbös, pl.: Péter segített a szomszédján mondatban nem jelölődik ki 

egyértelműen a RAJTA helyzet vertikális vagy horizontális volta. 

 

d.) Reláció hatálya, kiterjedése 

A reláció lehet állandó vagy ideiglenes természetű, amely elsősorban időbeli behatárolást 

jelent. Azonban ez a hatály vagy kiterjedés a térben is megvalósulhat, mégpedig az 

objektumok közötti érintkezést illetően. E tekintetben vannak olyan relációk, ahol az 

objektumok teljes kiterjedésükkel érintkeznek egymással (pl. Az óra a falon lóg), és vannak, 

ahol csak részleges ez az érintkezés.  

(58) Lelógott a fiú keze az ágyról. 

               M S 

Mivel a M objektumnak csak egy része illeszkedik S objektumra, annak nem teljes 

felületével, ezért csak részlegesen történik meg az érintkezés.  

A BENNE helyzet térbeli jellemzői különböző módon jelennek a nyelvi szerkezetekben, 

melyek főként a határozószók, igekötők, névutók és határozóragok köréből kerülnek ki. Úgy 

is fogalmazhatnánk, hogy a BENNE helyzet számos viszonyító nyelvi elem jelentésében 

felismerhető, de ez a fejezetrész a továbbiakban csak a BENNE helyzethez kapcsolódó 

határozóragokkal foglalkozik. 
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1. A BENNE helyzet és határozóragjai 

Ebben a részben elsőként azoknak a nyelvi észlelési feltételeknek a tárgyalása következik, 

amelyeknek szükségszerűen jelen kell lenniük ahhoz, hogy az adott viszonyt BENNE 

helyzetnek észleljük. Mivel a BENNE helyzet fizikai síkon történő észlelése nyelvi szintre is 

áttevődik, a fizikai sík észlelési feltételei sematizáltan megjelennek a nyelvi észlelés feltételei 

között is. Ez a jelentésbeli átvitel metaforizációk és metonimizációk mentén valósul meg, ahol 

a fizikai síkon létrejött reláció hasonlósága vagy azonossága alapján az adott viszonyt 

absztrakt helyzetekre is rávetítjük, értelmezzük. A nyelvben leképezett viszonyok nyelvi 

kifejező elemeket is megkívánnak, erre szolgálnak pl. az igekötők, névutók, határozószók 

vagy a határozóragok. Mivel ez a fejezet a határozóragokra koncentrál, ezért a BENNE 

helyzet észlelési feltételeinek meghatározását követően annak határozóragjai kerülnek 

szemantikailag bemutatásra. 

1.1. A BENNE helyzet 
 

A BENNE helyzet elemzésével és nyelvi vetületeivel részletesen Páll László foglalkozott 

(Páll 1999), akinek vizsgálatai alapján az alábbi észlelési feltételeket különíthetjük el: 

 

1. Legalább két objektum jelenléte a relációban. 

2. A reláció észlelési szempontból aszimmetrikus, ahol az egyik objektum stabilabb 

(S objektum), a másik objektum kevésbé stabil (M objektum) 

3. S objektum tartályszerű jellege miatt a TARTÁLY séma kapcsolódik a nyelvi 

kifejezés jelentésszerkezetéhez. 

4.  S objektum térfogata nagyobb, mint M objektumé. 

5. Az objektumok S objektum terén belül érintkeznek, vagy nem érintkeznek 

egymással, melyeknek a következő alesetei lehetnek.  

Nem-érintkezés esetén: 

5.1. S objektum térbeli kiterjedésű (háromdimenziós), M objektum 

nem érintkezik közvetlenül az elhatároló felülettel; 

5.2. S objektum sík jellegű (kétdimenziós), M objektum nem 

érintkezik közvetlenül a belső részével. 
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Érintkezés esetén: 

5.3. S objektum háromdimenziós teret tölt ki, anyaga közvetlenül 

érintkezik M objektummal (körbefogja); 

5.4. M és S objektum között rész-egész viszony van. 

6. Átjárás  a KINT és a BENT hely között, mely többféleképpen is realizálódhat: 

6.1. S objektum elhatároló felületén nyílás található, melyen át 

juthat M objektum S objektum belsejébe; 

6.2. S objektum elhatároló vonalán nyílás található, melyen 

keresztül juthat M objektum S objektum belsejébe; 

6.3. Nyílás hiányában M objektum S objektum felületén áthatolva 

jut be S objektum belsejébe. 

7. S objektum részlegesen vagy teljesen eltakarja M objektumot a külső szemlélő 

elől. 

 

Az 1. észlelési feltétel azt mondja ki, amely nélkül a további kritériumok nem is tudnának 

teljesülni, hogy legalább két objektum szükséges a BENNE helyzet létrejöttéhez. A 2. 

észlelési feltétel arra vonatkozik, hogy a térbeli reláció nem fordítható meg anélkül, hogy 

maga a reláció ne változna meg a két objektum között, azaz hogy pl. A nyaklánc a fiókban van 

mondat megfordításaképp A fiók a nyakláncban van mondat nem használható. A 3. észlelési 

szabály szerint a TARTÁLY séma kapcsolódik a jelentésszerkezethez, mely előzőleg a IV. 

fejezetben került bemutatásra. A 4. észlelési feltétel kikötésére, vagyis hogy a befogadó tárgy 

(S objektum) nagyobb befogadóképességű/térfogatú legyen, azért van szükség, mert 

viszonyítási szabályként szolgál bizonyos relációk megértéséhez, pl.: 

 

(59) A tigris a tolltartóban van. 

      M            S 

 

A (59) mondat által kifejezett térbeli reláció értelmezéséhez szükséges a fenti szabály, vagyis 

hogy a tolltartónak nagyobb befogadóképességűnek kell lennie, mint a tigris mérete, különben 

ez a reláció nem jöhetett volna létre. Ebből pedig az is következik, hogy mivel a tigris 

biológiai lényként nem férne bele egy normál méretű tolltartóba, ezért a valóságban közöttük 

BENNE viszony nem jöhetne létre úgy, hogy a tolltartó tartalmazza a tigrist. Ez a háttértudás, 

valamint a 4. észlelési szabály által megértjük azt, hogy bizonyára nem egy valódi tigrisról 

van szó, hanem pl. egy játékfiguráról, tigris alakú radírról vagy egy kulcstartóról stb. Az 5. 
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észlelési feltétel kapcsán szükséges elkülönítenünk azokat a helyzeteket, amikor érintkezés 

történik a két objektum között, és azokat, amikor nem. Az érintkezés létrejöttétől függetlenül 

azonban a BENNE helyzetek S objektumaként megjelenő tárgyakat két csoportba sorolhatjuk: 

 

a) A S objektumot elhatároló felület egy háromdimenziós térben választja el a tér többi 

részétől (5.1.) 

b) A S objektum egy vonallal elhatárolt kétdimenziós kiterjedésű objektum (5.2.) 

 

Az a) ponthoz olyan objektumok tartoznak, amelyek több oldalról falszerű határral vannak 

elkerítve, és a nyelvi észlelés során mindhárom térbeli kiterjedésük perceptualizálódik. Ilyen 

objektumok lehetnek pl.: szoba, edény, hordó, kút, szakadék, stb. (Páll 1999: 15). Fontos 

kitétel azonban, hogy szilárd halmazállapotú M objektum esetén a BENNE reláció 

létrejöttekor M objektum nem kerül olyan helyzetbe, hogy érintkezzen S objektumnak egynél 

több oldalával. A folyadékokra / ömlesztett, önthető dolgokra ez nem igaz, azok részlegesen 

vagy teljesen kitöltik a tartályt, és így érintkeznek annak minden belső oldalával (pl. bort tölt 

a kancsóból, mákot önt a fazékba stb.) A b) ponthoz azok a dolgok sorolhatók, amelyek a 

nyelvi észlelés folyamán egy vonallal elválasztott kétdimenziós objektumként jelennek meg. 

Idetartozik például a KERET , amely négyszög alakú térformaként választja el a KINT helyet 

az általa jelölt BENT helytől. Az egyik leggyakrabban előforduló ilyen objektum azonban a 

KÖR , amely egy kerek formájú határvonallal elkülönített BENT helyként funkcionál. A kör 

mint az önmagába visszatérő, folytonos vonal virtuális elhatárolóként is megjelenhet a nyelvi 

észlelés folyamán. Ilyen virtuális határvonallal van körbevéve, például az erdő, mező, falu, 

város, megye, ország (vagy ezek részei, régiói). Az tény, hogy régebben valóban volt egyes 

településeknek fizikálisan érzékelhető határa (fallal vagy kerítéssel voltak körbevéve), de 

annak ellenére, hogy ma már ez a „kerítés” nincs meg a fizikai valóságban, a nyelvi 

észlelésünkben még ma is megjelenik képzeletbeli elhatároló vonalként, amelyen van egy 

nyílás/kapu a BENT helyre való bejutás céljából.  

Az 5.3. és 5.4. feltétel az érintkezéses BENNE relációkra vonatkozik. Előbbinél (5.3) a 

S objektum közvetlenül érintkezik M objektummal, jellemzően körülveszi azt. Tipikus 

példája ennek a folyadék halmazállapotú objektumok esete, amelyek körülveszik a bennük 

található M objektumot. Az 5.4. feltétel arra vonatkozik, amikor M objektum valamilyen 

szempontból része S objektumnak, amelynek anyaga kétdimenziós jellegű, például szövet 

vagy papír, vagy az ezekhez hasonlító szöveg és könyv. Ezeknél a BENNE helyzet gyakran 
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hozzátartozási viszonyt jelent, pl.: betold egy bekezdést a szövegbe, belesző egy mintát a ruha 

anyagába, kitép egy lapot a füzetből, stb. (Páll 1999: 15–20). 

A 6. észlelési feltételcsoport S objektumon található nyílás meglétére vagy hiányára 

vonatkozik, mely nagymértékben befolyásolja a KINT hely és a BENT hely közötti 

átjárhatóság körülményeit. A 6.1. észlelési feltétel esetén S objektum felületén egy vagy több, 

kisebb vagy nagyobb nyílás lehet, amelynek szerepe, hogy lehetővé tegye a M objektum 

számára a bejutást vagy a kijutást. Ilyen nyílás lehet például a szobaszerű dolgok esetében az 

ajtó vagy az ablak, pl.: 

(60) Az eső beesett az ablakon. 

           M   S 

 

(61) Kati belépett az ajtón. 

        M           S 

Maguk a nyílások mint a tartály határvonalához tartozó elemek sokszor felületként jelennek 

meg a szerkezetben (lásd tartályszerű felületek), s emiatt kapcsolódik hozzájuk a (60) és (61) 

mondatokban az -n/-on/-en/-ön rag is, ezeknél azonban az igekötő jelzi a BENNE helyzetet. A 

nyílások speciális részei a tartályoknak, ugyanis egyszerre vannak kapcsolatban a KINT 

helyekkel és a BENT helyekkel. Ennek megvilágítására szolgál a VMIN ÁT / KERESZTÜL 

viszony, amely a KINT és BENT hely közötti összeköttetésnek, „ösvénynek” a 

reprezentációjaként is felfogható. A KERESZTÜL viszony jelentésszerkezetbe kerülésének 

fontos funkciója az, hogy felfedje a „tartályt” a szerkezetben, melynek eredményeképpen a 

TARTÁLY sémához tartozó határozórag is rögtön megjelenik a stabil objektumot jelölő 

névszón. A (62) és (63) mondatok a VMIN KERESZTÜL viszony megjelenésével az 

alábbiakban alakítható át: 

   (62) Az eső az ablakon keresztül beesett a szobába. 

      M        S 

   (63) Kati az ajtón keresztül belépett a szobába. 

               M           S 

A keresztül névutó átstrukturálta a (62) és (63) mondatok jelentésszerkezetét, amely 

elsősorban a stabil objektum szerepkörét érintette. A (60) és (61) mondatokban a tartályok 

nyílása lett a stabil objektum, vagyis a tartályt a nyílása „reprezentálta” a nyelvi kifejezésben 

metonimizáció útján (a rész-egész viszonynak köszönhetően), ahol a nyílások felületként 

jelentek meg. A (62) és (63) mondatokban azonban a keresztül névutós szerkezet 

használatakor a stabil objektum már maga a tartály egésze volt. Ha egy objektum szűkebb 
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nyílással rendelkezik, vagy a nyílás az objektum tetején, felső részén található, ahol 

jellemzően M objektum fentről lefelé jut S objektum belsejébe, akkor a nyílást a száj szóval 

nevezzük meg (pl. üveg szája, zsák szája stb.). A kétdimenziós határvonallal elkerített 

objektumokra vonatkozó 6.2. észlelési feltételnél a nyílásnak ugyanaz a szerepe, mint a 

szobaszerű/edényszerű S objektum esetében, de a nyelvi megnevezésben eltérés mutatkozik: a 

nyílást ilyenkor kapunak hívjuk (Páll 1999: 17). A 6.3. észlelési feltétel azokra a tartályokra 

vonatkozik, amelyek nem rendelkeznek nyílással, a be- és kijutás ezeknél a tartályoknál 

nehézségbe ütközik, s a hatávonalon/határfelületen való átjutás gyakran kellemetlen 

következményekkel jár: egyrészt támadó szerepkörben jelenhet meg M objektum, ha ki van 

téve a mondatban, márészt S objektum fizikálisan sérülhet az átjutás erőkifejtéssel járó 

művelete miatt, pl.: 

 

(64) a) Zrínyi Miklós serege betört a várba.  b) Betörtek a várba. 

  M     S 

(65) a) Piroska beleavatkozott a dolgaimba.  b) Beleavatkoztak a dolgaimba. 

      M                 S 

 

A (64) mondat esetében a vár zárt tartályként jelent meg, ahol az a) mondatnál a M objektum 

támadó szerepköre kap hangsúlyt. Noha S objektum mindkét esetben, a) és b) mondatoknál is 

sérül, ennek jelentősége csak a b) mondat esetén kerül kiemelésre. Hasonló a helyzet a (65) 

mondatnál, amely ugyan egy entitásbeli relációt jelenít meg, hiszen képletes tervekről és 

beleavatkozásról van szó, azonban a (64) mondathoz hasonló szituációként észleljük 

nyelvileg, ahol M objektum a támadó, amelynek S objektum áldozatává vált, és megsérült. 

A 7. észlelési feltétel arra vonatkozik, hogy S objektum részben vagy teljesen 

eltakarhatja M objektumot, amellyel láthatatlanná teheti egy külső szemlélő számára, pl. beáll 

vmi mögé, befed/betakar vmit, befest vmit. Ennek az észlelési feltételnek átvitt értelmű 

kifejezések értelmezésénél van jelentősége, amikor kikerül a M objektum S takarásából és 

láthatóvá válik, pl.: kitalál valamit, kihámozza vminek az értelmét, a dolog nyitja, stb. 

A BENNE helyzet S objektuma tartályként perceptualizálódik, mely előhívja a 

TARTÁLY sémát, ami pedig a hozzá tartozó határozóragokat. S noha a BENNE helyzet 

nyelvi kifejeződésében igekötők (pl. be, bele) és névutók (pl. belül) is részt vesznek, a 

továbbiakban csak a határozóragok szemantikai szerepéről, jellemzőiről lesz szó. 
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1.2. A BENNE helyzet határozóragjainak eredete 
 

A -ban/-ben központi szerepű határozóragunk. Az általa kifejezett inessivusi térbeli relációt 

kezdetben egy olyan szerkezet fejezte ki, amely két, önálló jelentésű szóból állt: pl. ház belen, 

mely utóbbi a bele~bél ’belső rész’ jelentésű szóból, és a hozzá kapcsolódó -n locativusragból 

épült fel (Horváth 2003: 52). A magyar hangsúlyviszonyoknak megfelelően a nyomaték a 

szerkezet első tagjára (pl. ház) esett, így a kevésbé hangsúlyos második szó alakja egy idő 

után rövidülni kezdett, majd eredeti jelentése egyre inkább elhalványult, vagy attól eltérő 

jelentést vett fel (pl. a bél szó mai jelentése ’testrész’). Végül teljesen elvesztette önálló szói 

mivoltát, s járulékos elemmé vált (Sárosi 2003). 

Maga az alapszó finnugor alapalakja a *päl3 ’vminek a belseje, belső része’ lehetett, 

amely a rokon nyelvekben is kimutatható, pl. (TESz. I. 272, Rédei 1988: 364, Zaicz 2006: 

63): 

votj.    pol-, pIl-, polÏn  ’benne, belső része vminek, közte’ 

 moksa mord.:  pIlÏ, pIlÏn  ’benne, közte’ 

 zürj.   pIls, pIvs  ’közte’ 

 

Ami a hangtörténeti változásokat illeti, a finnugor szókező *p- a magyarban zöngésülhetett a 

szóbelseji -l hatására (vö. bal, bőr). A szó alapalakjához járulhatott az -n locat. rag, melyből 

létrejött a belen névutó, abból pedig később a -ban/-ben rag. A -ba/-be esetében 

feltételezhetően az -á/-é lativusi rag kapcsolódhatott az alapszóhoz, míg a -ból/-ből esetében 

az -l ablativusrag. A határozóragok tehát ugyanarra az alapszóra vezethetők vissza, 

amelyekről összességében elmondható, hogy egy alapszó és egy primér rag kapcsolatából 

jöhettek létre először névutóként funkcionálva, majd grammatikalizáció útján 

határozóragként. A három rag nem véletlenül származhat egyetlen szótól, hiszen szemantikai 

kapcsolatuk egyértelműen választ ad erre: amíg a -ban/-ben rag a BENNE viszony 

fenntartását jelöli, addig a -ba/-be rag a BENNE helyzet létrejöttét, a -ból/-ből rag pedig a 

BENNE helyzet megszűntét jelöli. 

1.3. A -ban/-ben  szemantikai jellemz ői 
 

A -ban/-ben szemantikai jellemzése három relációtípusban (térbeli, időbeli, entitásbeli) kerül 

bemutatásra. Elsőként a térbeli viszonyokban vizsgálom meg, hogy milyen 

jelentésárnyalatokat visz a jelentésszerkezetbe, mivel ezek absztrahálódnak a későbbiekben 
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időbeli és entitásbeli relációkban. Ugyanis ahhoz, hogy egy elvont jelentésű, -ban/-ben raggal 

jelölt BENNE viszonyt értelmezzünk egy nyelvi kifejezésben, szükséges tudnunk, hogy a -

ban/-ben rag hogyan viselkedik és mit jelöl a térbeli relációkban. 

1.3.1. A -ban/-ben jelentése térbeli relációkban 
A feltételezett finnugor alapszó jelentésében a KÖZTE viszony is megjelent 

jelentésárnyalatként, amiből arra következtethetünk, hogy kezdetben nyitott tartályokat 

tartalmazó BENNE helyzetre vonatkozhatott a belen névutó előzménye. A 

grammatikalizáción átesett rag azonban ma már számos tartályszerű objektumnál képes 

jelölni azt, amikor valami valmiben benne van. A tartalmazásnak többféle funkciója, 

motivációja lehet, melyek közül a leggyakoribbak a TÁROLÁS-hoz és a MEGŐRZÉS-hez 

kapcsolódó funkciók, pl.: 

TÁROLÁS  (66) A ruha a szekrényben lóg. 

     M            S 

MEGŐRZÉS  (67) A kincsesláda egy földalatti odúban van. 

          M      S 

A (66) mondat S objektuma egy olyan tárgy, amelynek belsejébe való bejutás nem ütközik 

nehézségekbe, hiszen erre külön kiképzett nyílás szolgál: a szekrény ajtaja, ahol a szekrény 

alapfunkciója a ruhák tárolása. A (67) mondat stabil objektuma azonban nem rendelkezik 

készített bejárattal, az odú szűkebb nyílása miatt a be- és kijutás nehézségekbe ütközik. Emiatt 

a tárgy a rendszeres ki- és bejutással járó tárolásra nem alkalmas, de megőrzésre, illetve 

elrejtésre igen.  

A -ban/-ben rag a BENNE viszony fenntartását jelöli, és a F-Ö-C sémából az ÖSVÉNY 

sémarészt tartalmazza, amelynél a hangsúly a stabil objektumon van, ehhez kapcsolódik a 

határozórag is. 

 
                37. A -ban/-ben sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 37. ábra a -ban/-ben viszonyt mutatja be, ahol a tartály tartalmazza a mobil objektumot. A 

tartály nyílása lehet zárt vagy nyitott, a sematikus ábrán szaggatott vonal jelzi ezt. A -ban/ 
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-ben azt jelenti, hogy valami valamiben benne van, ahol a tartalmazott tárgy BENT helyen 

van, amely hely nem ugyanaz, mint a KINT hely. A KINT és BENT közötti átjárást a tartály 

nyílása biztosítja, amely mindkét hellyel kapcsolatban van. 

 

1.3.2. A -ban/-ben jelentése időbeli relációkban 
Az idő jellegzetesen tartályként szokott perceptualizálódni, azonban vannak esetek, amikor 

mégis felületként jelenik meg a szerkezetekben. Összességében az figyelhető meg, hogy a 

mesterséges időegységek (pl. évek, hónapok nevei) általában tartályként képeződnek le, míg a 

természetes időegységek (pl. napok, hetek, évszakok nevei) esetén a felületként való 

perceptualizálás a gyakoribb. 

1.3.3. A -ban/-ben jelentése entitásbeli relációkban 
A térbeli relációknál tapasztalt TARTALMAZÁS jelentés metaforikus szinten további 

jelentésárnyalatokat is kifejlesztett, így absztrakt jelentésekben a tartály megvédhet, elrejthet, 

elzárhat, őrizhet vagy akár elszigetelhet, akadályozhat attól függően, hogy a stabil objektum 

milyen típusú tartályként jelenik meg a kifejezésben, és milyen viszonyban van a tartalmazott 

mobil objektummal (érintkezik-e vele vagy sem, eltakarja-e M objektum S objektum vagy 

sem, stb.). Ha például a M objektum éritntkezik S objektum belső oldalával, és S objektum 

szűkös befogadóképességénél fogva kevés mozgásteret hagy M objektum számára, ez 

akadályoztatottság érzetét keltheti. De igaz lehet ez abban az esetben is, ha S objektum 

nyílása szűkebb, ami nehezítheti M objektum számára a ki- és bejutást: 

 

  (68) A bombariadó akadályozott a munkámban. 

         M           S 

 

A (68) mondat sematikusan azt fejezi ki, hogy M objektum nagyobb mérete miatt akadályt 

képezett S objektum nyílásánál kifelé vagy befelé menet, eltorlaszolva ezzel a be- és kijutási 

nyílást, és így ideiglenesen lehetetlenné téve S objektum számára a nyitott tartályként való 

működést. Ez lehetett az alapja az elvont jelentésnek is a (68) mondatban, ahol képletesen 

akadályoztatva érezte valaki magát valamiben, ugyanis a M objektum (bombariadó) miatt 

ideiglenesen szüneteltetni kellett  az éppen végzett tevékenységet (munka).  
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1.4. A -ba/-be  szemantikai jellemz ői 

1.4.1. A -ba/-be jelentése térbeli relációkban 
A -ba/-be akcióragként filmszerűen jelenít meg eseménysorokat. A F-Ö-C sémából 

tartalmazza a CÉL sémarészt, s mondatba kerülve kiemeli ezt az igei jelentésszerkezetben. A 

térbeli relációkban a rag azt jelöli, amikor valami valahová kerül. A kognitív szemantika 

terminusaival megfogalmazva a -ba/-be rag azt fejezi ki, amikor M objektum S objektum 

belsejébe kerül és közöttük a BENNE helyzet létrejön.  

 

 
38. A -ba/-be sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 38. ábrán a vékony szaggatott vonallal jelölt M objektum közelítő mozgással halad S 

objektum belső terébe. Ez a közelítő mozgás több mozzanatból áll, egészen addig tart, amíg 

létre nem jön a BENNE helyzet a két objektum között: 

 

(69) A szemembe esik az eső. 

            S         M 

 

A -ba/-be rag a (69) mondatban jelzi, hogy a szem nem felületként, hanem tartályként 

perceptualizálódott az esővel való viszonyában, mely viszonynak a mozgássorát az esik ige 

dolgozza ki. A M objektum (eső) közelítő mozgást végez (esik) a S objektum belseje felé 

irányulva. 

1.4.2. A -ba/-be jelentése időbeli relációkban 
A -ba/-be rag időbeli viszonyokban való használata igen korlátozott, ritkán találkozhatunk 

vele. Jellemzően időtartamokat jelölő időegységeknél kerül elő, amelyek közelítenek 

valamilyen esemény felé, pl.: 

 

(70) Estébe nyúlik a beszélgetés. 

          S      M 
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A (70) mondatban a M objektum közelít S objektum belső oldala felé, azaz a beszélgetés 

időben közelített az estéhez mint következő időegységhez, amely tartályként képeződött le, 

valószínűleg időtartam jellege miatt.  

 

 
39. A (70) mondat sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A (70) mondatban a nap egymást követő időegységei tartályként képeződtek le. Az este S 

objektumként jelent meg a CÉL sémarészben, így valószínűleg a délután lehetett az előző 

időegység, ami pedig a FORRÁS sémarészben ábrázolódott. Az ÖSVÉNY sémarész jeleníti 

meg magát a cselekvés időtartamát, amikor a M objektum elindult a S objektum felé, vagyis a 

beszélgetés ténylegesen elkezdődött. Ezt a FORRÁS sémarészből induló és a CÉL 

sémarészbe tartó mozgássor emeli ki.  

A közelítés és a F-Ö-C séma CÉL részének hangsúlyozottsága az időben utóidejőséget 

is tud ábrázolni a kifejezésben szereplő ige eseménysorának idejéhez képest: 

 

(77) A motoros belehal a sérüléseibe. 

     M   S 

 

A (71) mondat M és S objektum viszonyát mutatja be: azt a motoros (M) és a sérülései (S) 

közötti összefüggést, ahol a sérülés ok-okozatiságánál fogva halált szimbolizálja 

(metonimizáció). M objektum közelítő mozgással halad S objektum belső terének irányába, 

vagyis az igei eseménysor idejéhez képest egy későbbi esemény (halál) bekövetkeztét jelzi a  

-ba/-be rag. 

1.4.3. A -ba/-be jelentése entitásbeli relációkban 
A -ba/-be a névszókhoz kerülve azt jelöli, hogy az adott névszóval jelölt objektum tartályként 

perceptualizálódott. Ez akkor is teljesül, ha a tartályszerű objektum egy elvont fogalom, pl.: 

 

   (72) Annát befogadták a csoportba. 

    M   S 

 

FORRÁS ÖSVÉNY CÉL 
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A (72) mondat a csoport és Anna viszonyát tükrözi, ahol a csoport körszerű formaként 

ábrázolódik, amit tartályként észlelünk a fenti kifejezésben. A csoport tartályszerűsége más 

kifejezésekben is a BENNE helyzet határozóragjait hívja elő, pl. belép a csoportba, kilép a 

csoportból, bekerül a csoportba stb. 

1.5. A -ból/-b ől szemantikai jellemz ői 

1.5.1. A -ból/-ből jelentése térbeli relációkban 
A -ból/-ből a BENNE helyzet másik akcióragja, amely azt a térbeli viszonyt jelöli, amikor 

valami valamiből kijön, vagyis a M objektum elfelé vagy kifelé tartó mozgással hagyja el a 

tartályként megjelenő S objektumot: 

 

(73) Szivárog a víz a kannából. 

         M      S 

 

A (73) mondatban a M objektum fokozatosan hagyja el S objektum belső terét: a folyadék 

ürül ki a tartályként perceptualizált objektumból. A mozgás iránya távolodó, S objektum 

helyzetéhez képest: 

 
40. A -ból/-ből sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 40. ábrán M objektum a tartályként megjelenő S objektummal fenntartott BENNE 

viszonyát megszünteti, és távolodó mozgással elhagyja a tartály belső terét. 

 

1.5.2. A -ból/-ből jelentése időbeli relációkban 
A -ból/-ből ritkán jelenik meg időbeli viszonyok esetén, de ekkor is a távolodást kifejező 

jelentésben fordul elő, pl.: 

 

 (74) Az őszből hirtelen tél lett. 

          S      M 
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A (77) mondatban az évszakok egymáshoz való viszonya, egymásba csúszása, átfedése 

jelenik meg. A M objektum – S objektumot elhagyva – távolodó mozgást végez, vagyis az 

időjárás hirtelen télies lett az őszi után. Az ősz mint FORRÁS jelenik meg, a tél pedig a CÉL 

sémarészhez kapcsolódik, és a két tartályrész közötti tartályelhagyó mozgássor hangsúlyossá 

válik. A fentieken túl, a -ból/-ból képes előidejűséget is jelölni, hiszen az állítmánybeli 

történés idejéhez képest egy korábbi eseményt jelöl a névszó (ősz), amihez kapcsolódott a  

-ból/-ből. 

1.5.3. A -ból/-ből jelentése entitásbeli relációkban 
A -ból/-ből az entitásbeli viszonyoknál is jelölhet távolodó mozgást, ahol a tartály belső terét 

elhagyja a M objektum, és a BENNE viszony megszűnik, pl.: 

 

(75) A liszt a hétvégére elfogy az áruház készletéből. 

      M     S 

 

A (75) mondatban a M objektum és a S objektum között megszűnik a BENNE viszony, azaz 

S objektum (áruház készlete) egy kijelölt időpontra (hétvége) nem fogja tartalmazni a M 

objektumot (liszt), vagyis addigra az el fogja hagyni a tartályt: a liszt el fog fogyni.  

A -ból/-ből nemcsak a távolodó mozgást tud kifejezni, hanem akad olyan eset is, amikor 

a tartály elhagyására irányítja a figyelmet, pl.: 

 

   (76) Péter kereskedő családból származik. 

               M      S 

 

A (76) mondatban a család tartályként ábrázolódik. M objektum azonban itt nem távolodik el 

a tartálytól, csupán elhagyja azt, így fejezi ki a származást, az eredetet valahonnan. 

 

 
41. A (76) mondat sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

FORRÁS ÖSVÉNY CÉL 
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A 41. ábrában a FORRÁS rész hangsúlyos, amelyet a -ból/-ből rag emelt ki. Az innen induló 

mozgássor szintén hangsúlyos, amely a tartály elhagyását (család) mint származási helyet 

jelképezi. 

2. A RAJTA helyzet és határozóragjai 

Hogy a magyar nyelvben mi tekintendő RAJTA helyzetnek, azt nem nehéz megállapítani, 

hiszen az ide tartozó határozóragok (az -n/-on/-en/-ön, a -ra/-re és a -ról/-ről) S objektumon 

való megjelenése ezt egyértelműen jelzi. A határozóragok jelentésének meghatározása 

azonban ennek ellenére korántsem tűnik egyszerűnek, hiszen sematikusságuknál fogva olyan 

absztrakciókat és tömörített információkat tartalmaznak, amelyek megértéséhez, kibontásához 

és világossá tételéhez konkrét térbeli relációk tanulmányozása szükséges.  

A térbeli objektumok észlelése alapvetően két fontos szabály mentén történik, melynek 

vizsgálata Clark és Chase (1972, 1974) kísérleteihez fűződik. Ők a kísérletben résztvevő 

személyeknek többféle térbeli elrendezést tartalmazó ábrákat mutattak, s arra kérték őket, 

hogy mindegyik elrendezést egy-egy egyszerű mondattal jellemezzék: A objektum B objektum 

felett van, illetve B objektum A objektum alatt van. Az elrendezésben szereplő objektumok 

különböző méretűek és alakúak voltak. Az eredmények azt mutatták, hogy ha A objektum 

nagyméretű és/vagy kiemelkedő volt, akkor a tesztelt alanyok a B objektum A objektum alatt 

van jellemzést választották. Ez azért lényeges, mert feltételezhető, hogy a térbeli észlelés 

szabályai a nyelvi kifejezésekben is érvényre jutnak az alábbiak szerint: 

 

1.) Rendszerint a nagyobb/ kiemelkedőbb/ kevésbé mozgó objektumhoz képest 

észleljük és értelmezzük a kisebb/ kevésbé kiemelkedő/ mozgó objektumot. Az előbbi 

a stabil objektum (S), az utóbbi pedig a mobil objektum (M). Pl.:  

(77) Az autó halad az úton. 

              M    S 

 

A viszonyított, azaz a mobil objektum a fenti mondatban az autó lesz, amelynek 

térbeli kiterjedése valóban kisebb, mint a másik (S) objektumé (út), valamint 

mozgásban is van. 

 

2.) A függőleges elrendezésű relációkat rendszerint felülről lefelé kódoljuk (A 

objektum B felett van), nem pedig alulról felfelé (B objektum A objektum alatt van). 
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Ha mind a két objektum függőleges helyzetben van, és egyforma méretűek és 

jelentőségűek, akkor a felett névutó jelenik meg a szerkezetben: A objektum B 

objektum felett van, tehát az alul lévő objektumot használjuk viszonyítási alapként, de 

nem azért mert alul van, hanem mert az alul lévő dolgokat az ember stabilabbnak 

észleli mindennapos tapasztalatai alapján (a gravitáció és a földön járás természetes 

helyzete). 

 

Fontos megjegyezni, hogy a 2.) szabály nem minden esetben jelenik meg, hiszen a 

relációknak csupán egy része függőleges elrendezésű. Abban az esetben, ha a relációban 

szereplő objektumok közül egyik sem emelkedik ki jobban a másiknál, akkor egyetlen 

szempont érvényesül: a két dolog egymáshoz viszonyított, a nyelvhasználók által érzékelt 

stabilitási foka. 

A RAJTA helyzethez három határozórag kapcsolódik, amelyek egyszerűen 

elkülöníthetők a bennük megjelenő eseménysorok alapján, mert amíg a superessivusi -n 

helyzetjelző ragként a RAJTA helyzet fenntartását jelöli, addig az illativusi -ba/-be akciórag a 

RAJTA helyzet létrejöttét, az elativusi -ból/-ből pedig annak megszűntét jelzi. Ahhoz, hogy a 

ragok pontosabb jelentésleírásához közelebb jussunk, elsőként a RAJTA helyzet észlelési 

körülményeit és feltételeit szükséges tisztázni. 

2.1. A RAJTA helyzet 

A térbeli RAJTA helyzet meghatározására azért fontos, hogy legfőbb jellemzőinek 

megállapítását követően a nyelvi szinten megjelenő RAJTA helyzet értelmezhető legyen. A 

RAJTA helyzethez legalább két objektum szükséges, amelyek egymáshoz képest 

aszimmetrikusak, vagyis közülük az egyik stabilabb/ kiemelkedőbb/ állandóbb (S), míg a 

másik mobilabb/ kevésbé kiemelkedő/ kevésbé állandó (M). 

 
42. A RAJTA helyzet 

 

A RAJTA helyzetnél S objektum rendszerint egy FELÜLET sémához kapcsolódó objektum, 

amely horizontálisan helyezkedik el, és közvetlenül érintkezik M objektummal, ami S 

objektumhoz képest kevésbé stabil (Galaczi 1999). Ez a térbeli reláció a nyelvben is 
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leképeződik a téri viszonyok nyelvi kifejezésekor. Hogy egy relációt RAJTA helyzetnek 

minősítsünk, a következő észlelési feltételeknek kell teljesülniük: 

 

1. Legalább két objektum jelenléte a relációban. 

2. A reláció észlelési szempontból aszimmetrikus, azaz az egyik objektum 

stabilabb (S objektum), a másik objektum kevésbé stabil (M objektum) 

3. S objektum felületszerűsége miatt a FELÜLET séma kapcsolódik a nyelvi 

kifejezés jelentésszerkezetéhez. 

4. A relációban részt vevő két objektum helyzete egymáshoz képest függőleges, 

azaz S objektum van alul, M pedig felül. 

5. Az objektumok (részleges vagy teljes felületükön) érintkeznek egymással. 

6. Ezek a felületek vízszintesek, vagy nyelvileg annak érzékeljük őket. 

 

A fenti észlelési feltételek megvalósulási vagy fontossági sorrendet is jelölnek egyben, ahol az 

1. észlelési feltétel sosem maradhat el, míg a 6. észlelési feltételnél előfordulhat, hogy az nem 

teljesül vagy valamely okból nem releváns a nyelvi kifejezés egésze szempontjából.  

Ezek tehát azok az észlelési feltételek, amelyek alapján a nyelv egy relációt RAJTA 

helyzetnek érzékel, még akkor is, ha a kifejezés nem térbeli viszonyokra, hanem időre, 

entitásra vagy egyéb elvont dologra vonatkozik. Például Az elhatalmasodik a téboly a betegen 

mondatban nem térbeli relációt találunk, hanem entitásbeli természetűt, ahol a M objektum a 

téboly és S objektum a beteg. A relációban az 1. észlelési feltétel már rögtön teljesül, hiszen 

szerepel benne legalább két objektum, amelyek aszimmetrikusak egymáshoz képest (2. 

észlelési feltétel): a téboly egy anyagi test nélküli fogalom, mely egy mentális betegséget jelöl 

és egyúttal mozgó jelenség (előjön/ megjelenik/ alábbhagy/ elmúlik stb.), a beteg pedig egy 

személyt jelöl, aki stabilabb helyzetű a M objektumhoz képest. A FELÜLET séma 

belekapcsolódik a kifejezésbe (3. észlelési feltétel), hiszen a FENT-LENT irányok előhívják 

az „IRÁNYÍTÁS/ERŐ FENT”, az „IRÁNYÍTOTTSÁG/ERŐTLENSÉG LENT” metaforát, 

amely az elhatalmasodik valami valakin jelentésében megjelenik: az őrület átveszi az 

irányítást a beteg elméje felett. Ahhoz, hogy ez az irányítás megvalósuljon, közvetlen 

érintkezés szükséges, mely nem S objektum belsejében, hanem felületén történik meg (5. 

észlelési feltétel), hiszen a téboly elhatalmasodása nem egy végpontot jelöl, hanem egy még 

be nem fejezett folyamatot. Emiatt nem a TARTÁLY séma, hanem a FELÜLET séma 

kapcsolódik a szerkezethez, jelezve azt, hogy a fenti állapot nem az eseménysor végén van, 

hanem a folyamat egy részénél tart. Az irányítás, az erő gyakorlása valakin mindig a 
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függőleges helyzetet vetíti elő (4. észlelési feltétel), így a téboly (M) a beteg (S) felett „áll”, 

és kezdi átvenni az irányítást felette. A 6. észlelési feltétel, mely szerint az objektumok 

felületei vízszintesek, nem releváns ebben a relációban. 

2.2. A RAJTA helyzet ragjainak eredete 

 
A határozóragok jelentésének felderítésekor elengedhetetlen a ragok keletkezéstörténetének 

vizsgálata, hiszen határozóragjaink egy része önálló szavakból jött létre grammatikalizáció 

útján, és így eredeti jelentésük megőrződhetett a mai ragokban. A FELÜLET sémához 

kapcsolódó ragok, a -ra/-re, az n/-on/-en/-ön, -ra/-re, illetve -ról/-ről eredetének tisztázása 

azonban számos problémát vet föl jelentéstani szempontból. A tüzetesebb vizsgálat 

kiindulópontjául a következő hipotézis szolgált:  

2.2.1. A BENNE helyzet ragcsaládja mint szemantikai eredetmodell 
A BENNE helyzet csupán egy mozzanatban tér el a RAJTA helyzettől, ez pedig az 

objektumok közti érintkezés helyszíne. A BENNE helyzetnél az érintkezés S objektum 

belsejében jön létre, a RAJTA helyzetnél pedig az objektumok felszínén. Emellett az eltérés 

mellett azonban minden más szempontból hasonlóságokat találunk a BENNE és a RAJTA 

helyzet között, így felmerül a lehetősége annak, hogy ilyen fokú hasonlóság esetén a hozzájuk 

tartozó ragok eredete és kialakulása terén is hasonlóságokat tételezzünk fel szemantikai 

szempontból. A BENNE helyzet ragcsaládja a következőképpen jött létre: 

A belső helyzetjelző ragok feltehetően egy közös alapszóból származnak (*bele~bél), 

amit nemcsak a nyelvtörténeti adatok, hanem a ragok szemantikai jellemzői is 

alátámasztanak. A BENNE helyzet ragjainak kialakulása úgy zajlott, hogy más-más 

határozórag kapcsolódott az alapszóhoz, melynek során – grammatikalizáció útján – 

létrejöttek az új határozóragok. A kognitív szemantika felől nézve a testi tapasztalatok 

kiemelkedőek a nyelvi struktúrák és a jelentés létrehozásában (embodiment, Lakoff–Johnson 

1980). Ezt az elméletet erősíti meg a BENNE helyzet ragjainál az alapszó jelentése is (bél), 

amely Rédei Károly szótárában is szerepel *ruηka alakban és ’test, törzs, testfelület’ 

jelentésben. Az eredetmodell gondolata a BENNE és a RAJTA helyzet határozóragjainak 

jelentéstörténetében keletkezési modellként kezelendő, és nem mintaként. Ez azt jelenti, hogy 

a vizsgálat nem feltételezi, hogy a BENNE helyzet ragcsaládja alapján jött létre a RAJTA 

helyzet ragcsaládja, csupán az alapszavuk testi tapasztalatokon alapuló jelentését tekintve 

keletkezési hasonlóság állhat fenn köztük. Az, hogy melyik ragcsalád jött előbb létre, azaz 

melyik szolgálhatott szemantikai mintául a másik számára, további vizsgálatokat igényel.  
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a) A rá, rajta, róla személyes névmások és a -ról/-ről, -ra/-re ragok eredeztetése 
nyelvtörténeti megközelítésben 
A reá ~ riá (a rá későbbi alak), a róla, és a hozzájuk tartozó -ra/-re és -ról/-ről határozóragok 

tekintetében az a nyelvtörténeti álláspont, hogy ugyanarra a szóra vezethetők vissza: vagy a 

’közelség’ jelentésű, vitatott, uráli eredetű *roγз szóra, vagy a’felszín’ jelentésű, ugor kori 

* raηз szóra (Korompay 1991a: 294, TESz III., EWUng. 1995, Zaicz 2006) 

b) A rá, rajta, róla személyes névmások és a -ról/-ről, -ra/-re ragok eredeztetése kognitív 
szemantikai megközelítésben 
Az etimológia gyakran hipotéziseken és feltevéseken alapul, de a szinkrón nyelvi állapotok 

figyelembe vétele adhat némi támpontot a korábbi nyelvi folyamatok lezajlásának 

mikéntjéről. A hangváltozások sokszor tendenciaszerűen zajlanak, bár akadnak kivételek, de 

valójában sosem lehetünk teljesen bizonyosak abban, hogy egy adott szóalak valóban úgy és 

akképp változhatott fonetikailag meg, ahogyan az általunk megfigyelt nyelvtörténeti 

hangváltozások szerint kellene. Egy másik út azonban létezik arra, hogy a hang- és 

morfématörténet eredményei igazolást nyerjenek vagy épp megcáfolásra kerüljenek, ez pedig 

a kognitív jelentéstörténeti vizsgálat, amely funkcionális szemlélettel közelít az adott 

elemhez, és nem csupán egy rendszer tagjaként tekinti. A kognitív szemantika, illetve 

kognitív jelentéstörténet abban tud többet hozzátenni a fentiekhez, hogy rendelkezik olyan 

univerzális, nyelvekre vonatkozó ismeretekkel, amelyek segíthetnek megérteni egy-egy adott 

szituáció lezajlásának mikéntjét, „forgatókönyvét”. A kognitív szemantika szerint a testi 

tapasztalatok meghatározók a nyelvi struktúrák létrejöttében, vajon miért lenne ez másképp a 

téri irányok észlelésénél is? Amikor irányokat és helyzeteket határozunk meg, saját 

testünkhöz képest tesszük azt. Ezen elgondolás alapján nem véletlen, hogy számos nyelvben a 

térbeli viszonyokat kifejező nyelvi elemek egy része testrészek neveihez kötődik (Heine 1995: 

115). Ha a magyar nyelv térbeli viszonyainak nyelvi kifejezéseire gondolunk, számos példát 

találhatunk arra, hogy azok testrészek neveiből keletkeztek. A BENNE helyzet 

határozóragjainak alapszava mellett (bél) tipikusan illusztrálja ezt az elképzelést néhány 

névutónk is, pl.: 

 

  Mell, mellkas   MELLETT 

  Alsó testfél   ALATT 

  Hát    HÁTUL 

  Fej, fő    FELETT / FÖLÖTT 

  Szem    SZEMBEN 
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A * raηз ’felszín’ jelentésű szóalak szemantikailag közel áll a RAJTA helyzet 

határozóragjainak mai jelentéséhez. A FELÜLET séma is megerősítené szemantikailag a 

RAJTA helyzet határozóragjainak a *raηз ’felszín’ szóból való eredeztetését, de testrészhez, 

testi tapasztalatokhoz a jelentésben azonban nem találunk kapcsolódási pontot. Erre 

javasolható a szónak egy feltételezhető szemantikai előzménye Rédei Károly szótárából: a 

* ruηka szó, amely ’test, derék, törzs, testfelület’ jelentésben volt használatos. A szó módosult 

alakjai hasonló jelentésben a rokon nyelvekben is megtalálhatók voltak (Rédei 1988: 746): 

 

  Finn:    runko   ’törzs, testfelület, test’ 

    dial.  ruho  ’has, test, altest, törzs’ 

  Lapp:   ruηgo  ’törzs fej és lábak nélkül’ 

    dial.: runka  ’szár, fatörzs, csípő’ 

  Karj.   ruηga  ’test, törzs, derék’ 

  Olony.   runηgu  ’törzs, derék, test, testfelület, fatörzs’ 

  Erza mord.  rungo  ’törzs, derék, test, testfelület, termet, alak’ 

 

A szócikk szerint a fenti szóalakok záróeleme (-o/-a) egy képző lehetett, tehát a szótő maga 

egy *runkз/ ruηkз ~ rungз/ ruηgз alak lehetett, amely hangtanilag összefüggésbe hozható a 

TESz., EWUng., Zaicz-féle szótárak által említett *raηз szóval. A TESz. szintén tesz említést 

egy képzőről a szóvégen, de hozzátoldva a -k(-χ) elemet egy -ka(-χa) képzőmorfémát 

feltételez. A több lépcsőben lezajló hangváltozások inkább ez utóbbi (TESz.) véleményt 

erősítik meg, vagyis hogy a -k(-χ) a képzőhöz és nem a szótőhöz tartozhatott.  

A fentiek alapján feltételezhető, hogy a RAJTA helyzet ragjai az ősi *ruηз ~ ruηkз szóra 

vezethetők vissza, mellyel szemantikailag összefügghet a TESz., EWUng. és Zaicz-féle 

szótárak által feltételezett *raηз. Ami viszont a szemantikai kapcsolatokat illeti. A javasolt 

alapszó jelentése testi tapasztalatokhoz köthető, s végigtekintve a ragok és a személyes 

névmások szemantikai változásait feltehető, hogy a test és a törzs mint felület szolgálhatott az 

alapszó jelentésének kialakulásánál, hiszen több rokonnyelvi példában is megjelent a 

’testfelület’ jelentésárnyalatként. Ezek igazolnák Bernd Heine feltevését is, mely szerint a 

térbeli relációk nyelvi kifejezései az emberi test részeihez köthetők (Heine 1995), továbbá 

megerősítik a RAJTA helyzet ragjai esetében feltételezett FELÜLET séma kiemelt szerepét 

is, valamint azt a feltevést, hogy – a BENNE helyzet ragjainak alapszavához hasonlóan – a 

RAJTA helyzet két akcióragja is egy testi tapasztalathoz köthető jelentéssel rendelkező 

alapszóból származik. 
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2.3. Az -n/-on/-en/-ön  szemantikai jellemz ői 
 
A superessivusi jelentésben használatos -n/-on/-en/-ön szemantikailag három 

viszonycsoportban kerül bemutatásra: térbeli relációkban, időbeli relációkban és entitásbeli 

relációkban. Elsőként a térbeli relációkban való megjelenéseit vizsgálom, mert az itt talált 

jelentésárnyalatok bizonyos elemei vivődnek át metaforikusan az időbeli és entitásbeli 

relációkra is, s azok megjelenése könnyebben érthetővé és levezethetővé válik a térbeli 

relációnál felismert szemantikai jellemzők. 

2.3.1. Az -n/-on/-en/-ön jelentése térbeli relációkban 
Az valószínűsíthető, hogy az -n kezdetben nem a külső helyviszonyok jelölésére szolgált, 

hanem általános locativusi jelentéssel rendelkezett. A -ban/-ben ragban és a belen névutóban 

betöltött ragalakotó funkciójából azonban arra következtethetünk, hogy az általános locativusi 

jelentésen felül inkább belső térbeli viszonyokat jelölhetett, ami lehetett szemantikai 

következménye az alapszó (bél) jelentésének, de ugyanúgy oka is annak, hogy az *-n került a 

bele szóhoz a *-t helyett. Ez a jelentésbeli kettősség (kezdetben: általános, de inkább belső 

viszonyok, később: csak külső viszonyok) talán a legjobban a felületszerű tartályok esetében 

figyelhető meg (lásd 4.2. pont), ahol egy tartály valamely felülete kiemelkedik, és a tartály 

tároló funkciója helyett a megtartás, felületként való funkcionálás lesz a meghatározó. 

Testünk által szerzett tapasztalat szolgálhatott az ősi *-n általános jelentésének 

megkonstruálásában, ami ma már kettős szemantikai természetűnek hathat, hiszen régen 

inkább a belső, ma viszont egyértelműen a külső helyviszonyokra használjuk. Jelentésének 

kialakulásában kiemelt szerepű lehetett a nem szilárd halmazállapotú tárgyakkal, például a 

vízzel való találkozás, amely egyszerre képes tárolni tartályként a testünket (pl.: a belemerülés 

élménye fürdéskor), és egyszerre képes megtartani is azt a felületén (pl. úszáskor). Az *-n 

általános jelentése lehetővé tette azt, hogy tartályokat ugyan már nem, de felületszerű 

tartályok locativusi viszonyait még tudta jelölni. 

A rag mai jelentése azonban ezt a különbségtételt már nem tartalmazza, vagyis mindkét 

típusú objektummal kapcsolatban (felület és felületszerű tartály) csak azt a relációt tudja 

kifejezni, hogy valami valamilyen felületszerű dolgon van rajta. A rag dinamikus ragként egy 

mozgássorból kiragadott állóképet jelenít meg, amely a RAJTA viszony létrejöttének 

fenntartását ábrázolja az alábbiakban: 
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43. Az -n/-on/-en/-ön rag sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 43. ábra az -n/-on/-en/-ön rag jelentésszerkezeti sémájának alapmodelljét mutatja be, 

amelyhez egy felület és egy másik objektum tartozik. A FELÜLET sémában ugyan mindkét 

alkotóelem hangsúlyos volt, az -n/-on/-en/-ön esetében viszont csak a felületként észlelt 

objektum emelkedik ki. Ez az alapmodell azonban további módosulásokon megy keresztül, ha 

a felületként megjelenő objektum felületszerű tartály vagy legalábbis a tárgy halmazállapota 

nem szilárd, pl.: 

(78) A vízen békésen úsztak a kiskacsák. 

 S        M 

(79) A vízben egy ember nagy karcsapásokkal úszott. 

   S          M 

 

A (78) és (79) mondatban kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy ugyanaz a térbeli reláció (víz + 

entitás viszonya) az egyik mondat esetében miért -n/-on/-en/-ön raggal jelent meg, és a 

másiknál miért a -ban/-ben-nel? A válasz a víz felületként vagy tartályként való 

konceptualizálásában rejlik. Hajó, egyéb vízi jármű, vízi állatok esetében rendszerint 

felületként perceptualizáljuk a vizet, hiszen a víz funkciója ilyenkor a megtartás, ezért a 

RAJTA helyzet ragjai társulnak az ilyen jellegű kifejezésekhez. A fürdéssel, ivással 

kapcsolatos kifejezésekben azonban a BENNE helyzet ragjait találjuk meg jóval gyakrabban 

(pl. fürdik vki a vízben, iszik vki a vízből, belemegy vki a vízbe). A hangsúly tehát nem a mobil 

objektumon, hanem a stabil objektum használatán, funkcióján van: vagyis amikor a víz 

közlekedési eszköz funkciója kerül előtérbe, a víz felületként perceptualizálódik, és a RAJTA 

helyzet ragjai jelennek meg a nyelvi szerkezetekben. Amikor azonban a víznek más funkciója 

profilálódik, a víz tartályként jelenik meg és a BENNE helyzet ragjai kapcsolódnak hozzá, pl.: 

 

• Vészhelyzethez, halálhoz kapcsolódó események (belemerülés, elsüllyedés/ 

kiemelkedés): vmi elsüllyed a tengerben, vmi/vki beleesik a vízbe, vmi felbukott a 

vízből, vki belefullad a vízbe stb.,  

• Élelemszerzés: horgászik vki a folyóban 
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• Tisztítás, tisztulás: megmártózik a tengerben, ruhát mos vki a folyóban 

 

A fenti példák felsorolása nem teljes, csupán arra hivatottak, hogy megmutassák, a tárgyak 

használata döntő jelentőséggel bír abban, hogy milyennek (tartálynak vagy felületnek) 

észleljük őket, amely pedig a nyelvi kifejezésekben használt ragok megjelenésére van 

hatással. 

2.3.2. Az -n/-on/-en/-ön jelentése időbeli relációkban 
Az -n/-on/-en/-ön által jelölt RAJTA helyzet időbeli viszonyokon is megjelenik. Az időbeli 

kifejezéseknek csak egy része kapcsolódik ezzel a raggal, másik részéhez a -ban/-ben kerül. 

Ennek oka valószínűleg az adott időbeli egységek felületként vagy tartályként való 

perceptualizálásában keresendő. Szilágyi N. Sándor (1996) szerint az időintervallumok 

megnevezései a KINT-BENT dimenzió szerint különülnek el: a külső, illetve belső 

helyviszonyragok használatának tanúsága szerint KINT vannak azok az időegységek (így 

egyben hozzánk közel esőek, a mindennapi életünkhöz tartozók), amelyekkel a leggyakrabban 

tagoljuk az időt, pl. napon, héten. Ami e két alapszintű kategóriánál kisebb vagy nagyobb 

intervallumot jelöl, az már BENT van, pl. órában/percben, hónapban/évben.  

E magyarázaton felül adódik azonban egy igen lényeges különbség a -ban/-ben és az -n 

szerkezetbe kerülésénél, hogy a superessivusi -n általában a természetes, érzékszerveinkkel 

fizikailag is érzékelhető (világosság/sötétség, hideg/meleg stb) időegységek jelölésére szolgál 

(pl. napon, éjjelen, télen, nyáron stb.), a -ban/-ben pedig elsősorban a mesterségesen (ember 

által) kialakított időegységeknél jelenik meg (pl. hónapban, évben, februárban, percben, 

pillanatban). Ez alól vannak azonban kivételek látszólag, ide tartoznak például a hét napjai, 

illetve maga a héten kifejezés is, amely annak ellenére, hogy elsőre nem tűnik fizikailag 

érzékelhetőnek, mégis az -n raggal kapcsolódik. Mi lehet ennek az oka?  

2.3.2.1. A hét napjainak elnevezéseiről a kognitív szemantika tükrében 
Az előbbi kérdésre a magyarázat a hét napjainak elnevezésében keresendő, ugyanis a hét 

napjainak egymásra következő rendszere sok esetben egy szokás/esemény megtartásához való 

viszonyításon alapult. Ez az esemény nyelvenként változó lehet, a magyarban – hasonlóan a 

kaukázusi (lezg) és az oszmán-török nyelvekhez (Nyirkos 2003) – a kereskedelmi élethez és a 

bevásárláshoz (vásár) kapcsolódott, ami azt jelzi, hogy ez egy kiemelt esemény lehetett a 

magyar nyelvhasználók számára. Máshol a Nap égitest napjának hívták (germán nyelvek), 

vagy a hét „első napjának” (héber, arab, máltai, perzsa, ujgur, türkm., kürin.), vagy 

egyszerűen „pihenőnapnak” (szláv nyelvek, kivéve: orosz). Az oroszban uganis egy egyházi 
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esemény, a feltámadás (vö. воскресенье ’vasárnap’, воскресение ’feltámadás’) vált a 

viszonyítás alapjává, noha a többi szláv nyelvben a vasárnap megnevezésére az ószl. недĕля 

’nem csinál’ szó szolgált. Az egyházi hatás igen figyelemre méltó a hét napjainak 

elnevezésénél az orosz nyelvben, ugyanis a viszonyítási alapot jelentő 7. nap, azaz a 

pihenőnap, az Úr napja is volt egyben. Kezdetben ez ugyan nem a vasárnap, hanem a 

szombati nap volt, azonban az ősegyház Krisztus feltámadásának emlékére tért át a zsidó 

szombat ünnepléséről a „hét első napjának”, a vasárnapnak az ünneplésére (példák a hét első 

napjára: ApCsel. 20:7, 1Kor. 16:2). A szláv nyelvek javarésze persze héber-görög mintára 

vette ezt a jelentést át, vö. héb. šabbath ’pihen’> Sabbath ’szombat’. A napnevek a könnyen 

kölcsönözhető nyelvi részrendszerek közé sorolhatók, hiszen a kulturális szokások 

terjedésével együtt sokszor a napnevek is átkerülhetnek egyik nyelvből a másikba (Maticsák 

2003: 1), ahogyan ezt történt a szombati nap megnevezésével is a szláv nyelvekben: 

 

BOLGÁR HORVÁT OROSZ LENGYEL CSEH SZLOVÁK 

ПОНЕДЕЛНИК PONEDELJAK 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

PONIEDZIAŁEK 
PONDĔLÍ 

PONDELOK 

ВТОРНИК UTORAK ВТОРНИК WTOREK ÚTERỲ UTOROK 

СРЯДА SREDA СРЕДА RODA STŘEDA STREDA 

ЧЕТВЪРТЪК 
ČETVRTAK 

ЧЕТВЕРГ CZWARTEK ČTVRTEK TVRTOK 

ПЕТЪК PETAK ПЯТНИЦА PIĽTEK PÁTEK PIATOK 

СЪБОТА SUBOTA СУББОТА SOBOTA SOBOTA SOBOTA 

НЕДЕЛЯ NEDELJA ВОСКРЕСЕНЬЕ NIEDZIELA NEDĔLE NEDELA 

44. A hét napjainak elnevezései a szláv nyelvekben 

 

Az esemény/szokás számozással való kombinációja a hét napjainak megnevezési 

rendszerében tehát azt jelentette, hogy a hét napjai az adott eseményhez képest eltelt 

nappalok és éjszakák száma után kapták a nevüket. A napok számozása, azaz a nappalok és az 

éjszakák változásának érzékelése, illetve az viszonyítás alapjául szolgáló esemény lezajlása 

pedig fizikailag érzékelhető jelenségek voltak:  

 

Viszonyítási alapként szolgáló esemény: vásár    VASÁRNAP (’vásári nap’) 

1. Első nap a vásár után:      HÉTFŐ ’(a hét fője, eleje’) 

2. Második nap a vásár után, (kettő szóból):   KEDD (’kettedik’) 
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3. Harmadik nap a vásár után, melynek megnevezése feltételezhetően szláv átvételből 

származik, vö. or. среди/средний/средa ’közben, közepén, középső’, amely a hét 

közepén lévő napot jelöli. A középen levés a vasárnaptól számítottan értendő: a 

szerdát három nap előzi meg (vasárnap, hétfő, kedd) és három követi (csütörtök, 

péntek, szombat):      SZERDA 

4. Negyedik nap a vásár után, amely szláv átvételből származik szintén, vö. or. четыре 

(’négy’) és четверг (’csütörtök’):    CSÜTÖRTÖK 

5. Ötödik nap a vásár után, mely újfent a szláv számozásból és napnévből eredhet, vö. or. 

пять (’öt’) és пятница (’péntek’):    PÉNTEK 

6. A hatodik nap nem a számozás alapján kapta a nevét, hanem pihenőnapként 

funkcionálva a szó szláv közvetítéssel (vö. or. субботa ’szombat’ a héber sabbath 

’pihenni’) kerülhetett a nyelvünkbe:    SZOMBAT 

 

A hét napjainak elnevezéséből néhány következtetést levonhatunk a kognitív szemantika felől 

nézve az időbeli egységek rendszerbe szerveződéséről: a hármasság és a kettősség egyaránt 

megjelenhet az időbeli viszonyok nyelvi kifejezéseinek rendszerében. 

2.3.2.2. Hármasság az időbeli viszonyok nyelvi kifejezésének rendszerében 
A tér és az idő viszonyainak megfeleltethetősége számos példával igazolható nyelvi szinten is. 

Így például a hét napjainak elnevezésében, amelyek időbeli egységekként rendszerré 

szerveződnek a hármasság jegyében, hasonlóan a téri viszonyokhoz (pl. itt/ott/amott vagy 

ide/itt/innen). 

 

 
45. Hármasság a hét rendszerében 

 

VÁSÁR 1. nap  2.nap  3. nap   4. nap   5.nap  6.nap 

     V    H    K    Sz    Cs    P    Szo 

 

A hetet mint időegységet folyamatként érzékeljük metaforikusan (vö. TÉR → IDŐ és 

IDŐEGYSÉGEK → FOLYAMATOK), de az a téri viszonyokból származik. A fenti 

példában a hét folyamatában mint időegységben három kiemelkedő pontot találunk: egy 

elsődleges viszonyítási eseményt (vásár), amelytől az egész időegység kezdődik (kezdőpont, 

V        Sz          Szo 
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a hét eleje), egy középső részt, a szerdát (a hét közepe), melyet három nap előz meg és három 

nap követ, valamint egy végpontot, a szombatot (a hét vége), amely után egy újabb azonos 

időegység következik, kapcsolódásával folyamatossá téve az egyébként behatárolt folyamatot 

(egy hetet). A kezdőpont – középső pont – végpont folyamata a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL 

vagy más megnevezésekkel a KIINDULÓPONT-ÚT-VÉGPONT sémáknak feleltethető meg. 

2.3.2.3. Kettősség az időbeli viszonyok nyelvi kifejezésének rendszerében 
A téri viszonyok és irányok nemcsak a hármasság, hanem a szembenálló kettősség jegyében 

is szerveződnek a magyar nyelv kifejezéseiben (pl. innen-oda, ki-be, fent-lent stb.). Ez az 

oppozíció a hetek napjainál például a tegnap és a ma szembenállásával ragadható meg a 

legszemléletesebben, de az évszakok kapcsán is megjelenik, hiszen két, markánsan eltérő, 

fizikálisan érzékelhető évszakunk van: a tél és a nyár. Az év egészét tekintve ehhez a két 

évszakhoz újabb kettő kapcsolódik, így van két hideg (tél, ősz) és két meleg (tavasz, nyár) 

évszakunk. 

2.3.3. Az -n/-on/-en/-ön jelentése entitásbeli relációkban 
Az entitásbeli relációk elvont, absztrakt jelentésű nyelvi kifejezések, amelyek gyakran 

vonzatként tartalmazzák az adott határozóragot. Kapcsolódásuk ezért főként az idegennyelv 

tanulásban okoz problémát, hiszen az adott határozórag szerkezetben való megjelenése 

nehezen értelmezhető. A kognitív szemantikai struktúrák felől szemlélve a kérdést adott 

határozórag névszón való megjelenése azonban nem véletlen, hanem a képi sémákat 

tartalmazó jelentésszerkezethez igazodó jelenség. 

Az -n/-on/-en/-ön a RAJTA helyzet fenntartását jelöli, s így az elvont jelentésű nyelvi 

kifejezésekben szintén megjelenhet, ha a kifejezést jelentő objektumot nyelvileg felületnek 

érzékeljük. Így például a folyamatok, változások megjelenhetnek felületként, mert a haladás, 

az úton mint felületen való előrejutás képzete kapcsolódik hozzájuk: 

 

(80) A vallomás csak ront a vádlott helyzetén. 

     M         S 

(81) Az új igazgató változtat a személyzet összetételén. 

  M     S 

(82) A tanuló sikeresen javít a félévi eredményein. 

  M     S 
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A fenti példamondatok közös jellemzője, hogy valamilyen folyamatban levést jelölnek. A 

(80) mondatban a ront vmin azt fejezi ki, hogy valamely dolog eredeti helyzetéhez képest 

megváltozik, ahol a változás negatív vonatkozású. A (81) mondat általános változást fejez ki 

negatív vagy pozitív megítélés nélkül, míg a (82) mondat pozitív irányú elmozdulást fejez ki 

az eredeti állapothoz képest. A pozitív/negatív értékelés nélküli változást kifejező (81) 

mondat sematikus jelentésszerkezete a következőképpen jeleníthető meg a FELÜLET séma 

segítségével: 

 
46. A változtat vmin sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 46. ábrában kiemelkedik a felületként perceptualizált stabil objektum (személyzet 

összetétele), amelyen változás következik be (nyilakkal jelölve), mely változást mint mozgást 

a mobil objektum (igazgató) generálja. A jelentésszerkezetben kiemelkedik maga a mozgás (a 

változás) és a felületként perceptualizált objektum. Némi módosulás következik azonban be 

akkor, ha a változáshoz mint mozgáshoz pozitív/negatív értékek is kapcsolódnak, ugyanis 

ebben az esetben aktiválódik a JÓ DOLGOK – FENT, ROSSZ DOLGOK – LENT metafora, 

mely miatt megjelenik a szerkezetben a vertikalitás: 

 

 
47. A javít vmin sematikus jelentésszerkezete /2D/   

  

 
48. A ront vmin sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

Az értékjelentés átstrukturálta az eredeti jelentésszerkezetet, a vertikalitás megjelenésével a 

javít vmin kifejezés esetében kiemelkedett a felfelé tartó mozgássor, míg a lefelé irányú 

háttérbe kerül. A ront vmin kifejezés esetén a lefelé tartó mozgássor emelkedett ki, és a felfelé 

tartó mozgássor lett hangsúlytalan. A pozitív és negatív irányba való elmozdulás 

lehetőségének szerkezetben maradása azonban fontos, hiszen a változás/változtatás mint 

módosítás lényege, hogy bármelyik irányba mozdulhat az objektum. 
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A kifejezésben szereplő objektumok felületként való perceptualizálásnak az lehet az oka, 

hogy a tartályok nem teszik lehetővé az oldalirányú akadálytalan mozgást a tartályfalak miatt. 

A mozgás a tartályok esetében csak a tartály elhagyásával lehetséges, ami viszont nem a 

módosítás értelemben vett változtatást, hanem a változtatást mint pótlást jelentené (pl. vö. 

helyettesít vmiben, pótol vmiben). A felületeken viszont rajtuk maradva is lehetséges a 

mozgás, vagyis a változás módosítás értelemben megvalósul. 

2.4. A -ra/-re  szemantikai jellemz ői 

2.4.1. A -ra/-re jelentése térbeli relációkban 
A -ra/-re alapszava eredetileg a ’törzs testrész felszíne mint testfelület’ jelentésben lehetett 

használatos, melyhez kapcsolódott az -á/-é lativusrag, s az akkori határozószó vagy névutó 

jelentését ma úgy adhatnánk meg, hogy a ’testfelülethez való közelítés’. A szóalak szótövének 

jelentésváltozása miatt az alapszó jelentésből később a testre való vonatkoztatás 

általánosságban a tárgyak, dolgok, objektumok felületét kezdte jelölni (jelentéskiterjesztés). A 

lativusi jelentés továbbra is megmaradt, így a szóalak általánosságban a felületekhez való 

közelítést fejezte ki. 

A -ra/-re akcióragként filmszerűen képes mozgássorokat jelölni, nemcsak abból kiragadott 

állóképeket. A -ra/-re a RAJTA helyzet létrejöttét fejezi ki, melynek sematikus modellje a 

következő ábrában látható: 

 
49. A -ra/-re sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 49. ábra azt a folyamatot mutatja, hogy a mobil objektum közelít a felületként ábrázolt 

stabil objektumhoz. A mozgássor több fázisú, amelynek egyik lehetséges fázisát a szaggatott 

körvonallal jelölt objektum szimbolizálja, s addig tart, amíg létre nem jön a RAJTA helyzet a 

stabil és a mobil objektum között. Az ábrán kiemelt a stabil objektum (felület) és a hozzá 

közelítő mozgássor. 

(83) A vállamra esett egy hópihe. 

            S   M 
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A (83) mondatban S objektum felé közelítő mozgással haladt M objektum, a -ra/-re rag ezt a 

közelítő mozgást fejezi ki. 

2.4.2. A -ra/-re jelentése időbeli relációkban 
A térbeli viszonyoknál a -ra/-re rag kiemelt funkciója volt annak jelölése, ahogyan a mobil 

objektum közeledik a stabil objektumhoz, hogy a RAJTA viszony létrejöhessen. Ez a közelítő 

jelentésmozzanat az időbeli viszonyokban is megjelenik, ahol a stabil objektum rendszerint 

egy időpont vagy határpont, amihez közelít a mobil objektum. A határpont vagy határidő 

általános kifejezésére nemcsak a -ra/-re rag alkalmas, hanem az -ig terminativus is. A két rag 

közötti különbség azonban a következő mondatok segítségével kerül bemutatásra: 

(84) A vendégek nyolc órára megérkeznek. 

        M        S 

  (85) A vendégek nyolc óráig megérkeznek. 

         M        S 

A fenti mondatokban az idő egységei (időszakaszok, időpontok) felületként/ felületszerű 

tartályként jelennek meg. Noha mindkét mondat ugyanazt az időben lezajló szituációt hivatott 

kifejezni (vendégek érkezése), az eltérő raghasználat szemantikai eltéréseket eredményez a 

fenti mondatokban. A (84) mondatban -ra/-re akcióragként tartalmazza az ige 

jelentésszerkezetében is meglévő FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma CÉL részét. A másik két 

sémarész (FORRÁS, ÖSVÉNY) a háttérben marad. Mivel az egész CÉL sémarész 

aktiválódik, ami időben hosszabban lezajló (nem pillanatnyi) eseményt szimbolizál, a -ra/-re 

ezért nem időpontokra, hanem időszakaszokra fog vonatkozni. Mivel a CÉL sémarész időben 

az utolsó fázisa a teljes F-Ö-C sémának, ezért a -ra/-re az eseménysor végéhez, befejező 

szakaszához való közelítést jelöli, ami pedig egy esemény aktuális helyzetéhez képest 

utóidejűséget is jelenthet. 

A (85) mondat -ig ragja dinamikus rag, amely mozgássorokat nem tud filmszerűen 

megjeleníteni, csupán abból kiragadott állóképeket, helyzeteket. Így egy eseménysor 

(vendégek érkezése) végén található időpontot tud csak jelölni, mellyel egyúttal lezárul maga 

az esemény is: a vendégek nyolc óráig megérkeznek, legkésőbb eddig az időpontig. Ez az 

eseményzáró jelentés a -ra/-re esetében hiányzik, a vendégek nyolc órára várása esetén 

körülbelüli „időpont” csupán a nyolc óra, azaz egy intervallum (elképzelhető, hogy nyolc óra 

után is érkeznek még). Vagyis amíg az -ig az érkezésnek mint eseménynek a végpontját jelöli, 

addig a -ra/-re az érkezésnek mint eseménynek a befejező fázisát, amely egy időszakasz. A -

ra/-re akcióragként már csak azért sem tud időpontokra vonatkozni, mert a közeledés mint 
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eseménysor (folyamat) több pontból álló mozgásokat jelöl, s ez vivődik át az időbeli 

relációkra. 

Az előzőekben már említésre került, hogy a -ra/-re utóidejűségre is tud utalni. Az 

utóidejűség megjelenhet a mondatban igei időjelek vagy határozószók nélkül akkor, ha az ige 

jelentésszerkezetében lévő CÉL sémarész aktiválódik. Ez lehetséges a -ra/-re rag 

segítségével, hiszen a CÉL sémarészt profilálja, pl.: 

 

(86) Norbert számít az előléptetésre. 

    M   S 

 

A (86) mondat jelen idejű igealakja ellenére a mondat egy olyan eseményt jelenít meg, 

amelynek bekövetkezte a jövőben várható az eseménysor aktuális idejéhez képest. A -ra/-re 

rag a jövőben várható esemény (előléptetés) bekövetkeztéhez való közelítést fejezi ki, ami a 

utóidejűség megjelenését eredményezi a mondatban. 

2.4.3. A -ra/-re jelentése entitásbeli relációkban 
Az eddigekben láthattuk, hogy a -ra/-re felületeken létrejövő, azaz a RAJTA helyzet 

létrejöttéhez közelítő mozgássorokat jelöl. A közelítés mint folyamat nem pontszerű, hanem 

szakaszokban megvalósuló mozgássor, amely nemcsak térbeli és időbeli, hanem entitásbeli 

viszonyokban is megjelenik. Jó példák lehetnek erre az agresszív viselkedést és érzelmeket 

közvetítő kifejezések. Az érzelmek megélése és kifejezése folyamatszerűen megy végbe. Az, 

hogy az érzelmeket tartályként vagy felületként észleljük, gyakran attól függ, milyen módon 

jutnak kifejezésre. A híres A DÜH FORRÓ FOLYADÉKKAL TELI TARTÁLY metafora ugyan 

a dühöt mint érzelmet tartályként ragadta meg, azonban ez nem jelenti azt, hogy minden 

negatív érzelmünk tartályszerűen perceptualizálódik. Ennek megvilágításához viszont ismét 

szükséges felidéznünk a tartályok és a felületek közti különbséget a bennük/rajtuk történő 

mozgások szempontjából. Amíg a felületeken szabadon mozoghatnak az objektumok, addig a 

tartályokban nem. Ez a különbség gyakran eredményez olyan jelentésárnyalatokat a két forma 

használata között, hogy a tartályoknál a mozgáskorlátozó szerep emelődik ki, míg a 

felületeknél a mozgások szabad megvalósulása. Az érzelem a környezetünkben észlelt 

változásokra adott reakcióként, szubjektív állapotként is felfogható. Amikor egy érzelem 

tartályként ábrázolódik, annak sok esetben az lehet az oka, hogy az érzelem mint reakció nem 

tud valami miatt kifejezésre jutni (pl. nyelvi tabu), hiszen felületként (szabad mozgástérrel 

rendelkezvén) kinyilvánítódna korlátozások nélkül. Vannak élethelyzetek, amikor viszont a 
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negatív érzelmek kifejezése nemhogy hátrány az alany számára, hanem egyenesen előny és a 

túlélési ösztön által befolyásolt megnyilvánulás. Ilyen szituáció lehetett a HARC, ahol a 

támadáshoz és a védekezéshez kapcsolódó érzelmek nyelvi és testi kifejezése fontos 

pszichológiai eszköz lehetett az ellenfél legyőzésében. Ezeknek az ősi tudásoknak, a harc és a 

támadás közben megélt testi tapasztalatok hatottak az ilyen jelentésű nyelvi kifejezéseinkre is, 

noha ma már elhalványultak a motivációs okok és a nyelvhasználati jelenségek közötti 

összefüggések. A harc mint FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma mentén konceptualizált 

eseménysor támadás része a sémában egyaránt megjelenhet a FORRÁS, illetve a CÉL 

sémarészben. Ennek oka a beszélő nézőpontjában keresendő. Ha a beszélő a támadó személy 

nézőpontjából szemléli az eseményeket, nagy valószínűséggel a támadás eseménye a CÉL 

sémarészhez fog kapcsolódni, ami a nyelvi kifejezésekben a CÉL sémarészhez tartozó 

határozóragok megjelenését fogja előidézni. Ha a beszélő azonban a megtámadott személy 

nézőpontjából tekinti az eseményeket, akkor a támadás eseménysora a FORRÁS sémarészhez 

fog kötődni, és a védekezés kerül a CÉL sémarészbe. A -ra/-re rag a támadással kapcsolatos 

nyelvi kifejezésekben gyakori inkább (pl. támad vkire, haragszik vkire, dühös vkire, ráijeszt 

vkire, rálő vkire, vadászik vmire/vkire), a -tól/-től rag viszont inkább a védekezéssel 

kapcsolatos kifejezésekben (pl. óvakodik vkitől/vmitől, tart vkitől/vmitől, ódzkodik 

vmitől/vkitől, elhatárolódik vmitől/vkitől stb.). A -ra/-re rag térbeli közelítő jelentése a HARC 

fogalmi tartományához kapcsolódó kifejezésekben úgy jelenik meg, mint közelítés az 

ellenséghez/ támadás: 

(87) Anita haragszik a testvérére. 

            M           S 

 

(88) Péter irígykedik a szomszédjára. 

           M   S 

 

(89) Béla bántóan rátámadt a munkatársára (az értekezleten). 

             M             S 

A fenti mondatokban közös, hogy a stabil objektumok felületként jelennek meg egy támadó 

jellegű szituációt megjelenítő helyzetben. Az érzelmi folyamatok így egy felület alapú 

FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma mentén jelennek meg, ahol az érzelmek az ÖSVÉNY 

sémarészhez járulnak, és azt a módot (azt az „utat”) fejezik ki, ahogyan valaki 

valakihez/valamihez viszonyul. Az érzelmek „forrása” Béla, aki a FORRÁS sémarészhez 

kapcsolódik. A fenti példák alapján a mondatok át is alakíthatók a következő formában: Anita 
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haraggal viseltetik a testvére iránt, Péter irígységgel viszonyul a szomszédjához, Béla 

ellenségesen viszonyul a munkatársához. Ha illusztrálni szeretnénk ezt, a (89) mondat 

mintájára a következő megállapításokat tehetnénk: a mobil objektum a FORRÁS részhez 

kapcsolódik (Béla), hiszen az érzelmek innen indulnak ki, a stabil objektum pedig a CÉL 

részhez kapcsolódik, amire/akire az érzelem irányul. 

 

 
50. A (89) mondat sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 50. ábra a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma szemantikai szervezőerejét illusztrjálja a (89) 

mondat, ahol a FORRÁS sémarész felől (M objektum, Béla) kiinduló mozgássor az 

ÖSVÉNYEN keresztül (érzelem) a CÉL sémarész (S objektum, munkatárs) felé közelít.  

A (87), (88) és (89) mondatokban a F-Ö-C séma a mondatszerkezetben a 

következőképpen jelenik meg: 

Anita haragszik a testvérére. 

                  M            S 

FORRÁS: Anita    →  ÖSVÉNY: harag   →   CÉL: testvér 

 

Péter irígykedik a szomszédjára. 

              M         S  

FORRÁS: Péter  → ÖSVÉNY: irígység →  CÉL: szomszéd 

 

Béla bántóan rátámadt a munkatársára (az értekezleten). 

           M                 S 

FORRÁS: Béla  ÖSVÉNY: ellenségesség →   CÉL: munkatárs 

 

A fenti mondatokban a FORRÁS sémarészhez kapcsolódott a mobil objektum, a CÉL 

sémarészhez pedig a stabil objektum, amelyet jelölő névszón a -ra/-re rag is szerepel. A -ra/-

re rag jellemően a F-Ö-C séma CÉL részét emeli ki, melynek működését a következő (VI.) 

fejezet mutatja be.  

FORRÁS ÖSVÉNY CÉL 
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2.5. A -ról/-r ől szemantikai jellemz ői 
 

2.5.1. A -ról/-ről jelentése térbeli relációkban 
A -ra/-re raghoz hasonlóan a -ról/-ről is képes akcióragként filmszerűen megjelenő 

eseménysorokat ábrázolni. A két rag jelentése nagyon hasonló, mindkettő felületekre 

vonatkozik, és csupán a sémaszerkezetben található mozgássorok iránya tér el egymástól. 

Mindkét rag a stabil és a mobil objektum közötti távolság változását hivatott jelölni. A -ra/-re 

esetében a stabil objektum és a mobil objektum közötti távolság csökken a mobil objektum 

közelítő mozgásának köszönhetően. A -ról/-ről esetében a távolság azonban nő, a mobil 

objektum távolódó mozgása miatt.  

 
51. A -ról/ről sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 51. ábra azt mutatja be, ahogyan a mobil objektum elhagyja a felületet, amin addig rajta 

volt, vagyis a RAJTA helyzet megszűnik a távolodó mozgássornak köszönhetően. A távolodó 

mozgássor miatt a M objektum különböző térbeli pozíciókba kerül, amelyet szimbolikusan a 

szaggatott körvonallal jelez az ábra. A felület (stabil objektum) és a távolodó mozgássor (nyíl) 

hangsúlyos az ábrában, a mobil objektum a háttérben marad. A stabil objektum 

hangsúlyozottsága a nyelvi kifejezésben is megjelenik, mert a határozórag ráirányítja a 

figyelmet: 

(90) Az alma leesett az asztalról. 

           M             S 

 

A (90) mondatban a mobil objektum (alma) távolodó mozgással elhagyta a stabil objektum 

(asztal) felületét, s így megszűnt a RAJTA helyzet. A mozgássornak csak a kezdete jelölődik 

ki egyetlen ponttal, a vége azonban szakaszként jelenik meg, ezért egy ponthoz köthetően 

nem határolható be. 

 



 130 

2.5.2. A -ról/-ről jelentése időbeli relációkban 
A -ról/-ről rag időbeli viszonyokban való használata viszonylag ritka, kevés kifejezésünk 

tartalmazza ezt a ragot. A távolodó mozgás ezekben az esetekben is megjelenik az időben, 

amelynek valamely egysége/szakasza lesz a stabil objektum. 

 

(91) A barátok régről ismerik egymást. 

     M  S 

 

A (91) mondatban szereplő barátok ismeretsége a múltban kezdődött, melynek akkori 

megvalósulására utal a -ről/-ről ragos névszó. Az ismeretség a múltban kezdődött és a 

jelenben is tart, vagyis a -ról/-ről rag egy időszakaszt jelöl az időben, és nem egy pontot 

(ahogy pl. az -ig rag). Mivel a ról/-ről az ige jelentésszerkezetében lévő F-Ö-C sémának a 

FORRÁS részét kiemeli, ahonnan a mozgássorok indulnak, így az eseménysor aktuális 

idejéhez képest korábbi mozgássorokat tud kifejezni, és igejelek nélkül képes arra, hogy az 

előidejűséget megjelenítse a (91) mondatban. 

 

 
52. A (91) mondat sematikus jelentésszerkezete /2D/ 

 

A 52. ábra azt mutatja, ahogyan a mobil objektum a FORRÁS részben kiemelkedik, s a hozzá 

kapcsolódó távolodó mozgássor szintén hangsúlyossá válik. A jelentésszerkezet tartalmazza 

az egész F-Ö-C sémát, de a további sémarészek és mozgássorok (ÖSVÉNY, CÉL) szaggatott 

vonallal a háttérben maradnak. 

Az előbbiekben láthattuk, hogy a -ról/-ről a felületekről történő távolodó mozgássorokat 

fejez ki, és az ige jelentésszerkezetében a FORRÁS sémarészt emeli ki. A FORRÁS rész 

hangsúlyozása az előzetes mozgássorok lezajlását és annak következményeit emeli ki az ige 

jelentésszerkezetében. Izgalmas példái ennek a TUDÁS fogalmi tartományához kapcsolódó 

kifejezések, ahol a -ról/-ről az információ előzetes megszerzését emeli ki, mint a jelenre ható 

következményt: 

(92) Anna tud a lopásról. 

M            S 

FORRÁS ÖSVÉNY CÉL 
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(93) Péter hall a balesetről. 

               M  S 

 

A (92) és (93) mondatokban a lopás és a baleset mint előzetesen lezajlott események jelennek 

meg. A -ról/-ről rag jelzi, hogy a hozzá tartozó névszó felületként profilálódott, a F-Ö-C séma 

FORRÁS részéhez kapcsolódik és így a jelentésszerkezetben, az igei eseménysor idejéhez 

képest, előzményre/múltban lejátszódott eseményre való utalást tud kifejezni. 

2.5.3. A -ról/-ről jelentése entitásbeli relációkban 
Ami a -ról/-ről rag jelentésében a térbeli viszonyoknál távolodást jelentett, az az időbeli 

viszonyoknál előidejűségként jelenik meg, az entitásbeli viszonyoknál pedig szintén 

távolodást vagy távolító mozgást fejezhet ki: 

(94) Péter leszokik a dohányzásról. 

           M           S 

 

(95) Anita megfeledkezett a feladatáról. 

              M         S 

A (94) példában a stabil objektumtól való távolító mozgás kerül előtérbe: Péter 

mindennapjaiban egyre ritkábban jelenik meg a dohányzás, azaz Péter mint mobil objektum 

és a dohányzás mint stabil objektum között a „távolság” nem-fizikai síkon, átvitt értelemben 

nő. A leszokás mint távolító eseménysor jelenik meg, melynél a dohányzás mint felület 

profilálódott. 

Amíg a (94) példa távolítást, azaz szándékosan irányított távolodó mozgássorokat 

tartalmazott, addig a (95) példa azt illusztrálja, amikor a távolodás nem szándékos a mobil 

objektum részéről. Amikor Anita mint mobil objektum megfeledkezett a feladatáról (stabil 

objektum), akkor valójában a két objektum közötti képletes távolság növekedése következett 

be, a két objektum távolra került egymástól. Ez az entitásbeli viszonyok szintjén az elfelejtés 

eseményét jelenítette meg a (95) mondatban. 
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VI. Képi sémák és határozóragok a mondatban 
 

1. A határozóragok szintaktikai funkciójáról 

Az ismert grammatikák (pl. Magyar Grammatika 2000, A magyar nyelv kézikönyve 2003) 

vizsgálódásaikban a szemantika és a szintaxis területét egymástól jól elhatárolva tárgyalják. 

Ez teljességgel indokolt is, hiszen különböző részrendszerekről van szó. Ám az elválasztás 

következtében egy fontos dologról elterelődött a figyelem: a szintaktikai szerkezetek és 

viszonyok szemantikai vizsgálatáról. A szemantikai kutatások többnyire a szóra, illetve a 

frazeológiai egységekre irányultak, és nem foglalkoztak a szintaktikai szerkezetek 

jelentéstanával. Így az olyan kérdéseket, hogy például mit jelent a -ban/-ben rag és a vele 

jelölt mondattani viszony, milyen helyzetetek követelik meg, vagy teszik lehetővé a 

használatukat, sem a szemantika, sem a szintaxis nem tekintette feladatának (Páll 1999: 6).  

Ez a szemlélet tükröződik a határozóragok szintaktikai szerepével kapcsolatban is, mely 

szerint egy határozórag elsősorban grammatikai funkciót tölt be a mondatban. Laczkó 

Krisztina úgy véli, hogy a grammatikai viszonysíkok kétféleképpen alakulhatnak a 

magyarban. Egyrészt a viszonyítás eszköze lehet egy lexéma (pl. névutós szerkezet, a fa 

mögött), másrészt történhet a viszonyítás affixummal (Laczkó 2000: 61). Erre szolgálnak a 

magyarban a főnévhez járuló ragok, más néven főnévi esetragok, amelyek általában a 

bővítmény szerepű főnév és az alaptagja között létrejövő szintaktikai viszonyt jelölik, és 

egyben esetviszony kifejezésére alkalmasak. Az esetragokkal jelölt főnévi esetek alkotják a 

magyar főnévi paradigmát. A főnévi esetragok megítélésénél fontos szempont, hogy az adott 

toldaléknak elő kell fordulnia az ige vonzatkeretében, hiszen az esetfunkciók szintagmatikus 

rendszereket is alkotnak (vö. Kiefer 1987). Ebben a felfogásban az esetrag mindig az alaptag 

és a vonzata közötti esetviszonyt jelöli, ahol az alaptag és a vonzata közötti viszony akár 

hordozhat konkrét szemantikai tartalmat is, de ekkor a vonzatot kifejező viszonyrag jelentését 

megtartva járul a bővítményhez (pl. az asztalon áll – helyhatározói vonzat). Ezen túlmenően 

azonban olyan is lehetséges, hogy a viszonyító elem csupán „jelentés nélküli címkeként” 

kapcsolódik a bővítményhez, ezek az ún. aszemantikus vonzatok (pl. bízik vkiben, 

reménykedik vmiben stb.), melyeket kötött határozónak is hívnak, mert az ezt kifejező 

esetragok gyakran konkrét jelentésüket elveszítve kerülnek a főnévhez (pl. tartozik vkinek). 

Ilyenkor a vonzat és alaptagja között semmiféle szemantikai viszony nem fedezhető fel, az 

alaptag csak előírja vonzatának a szükséges esetragot (Balogh 2000: 192–195). 
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Az előző fejezetekben már szóba került, hogy – a kognitív szemantikai felől nézve – a 

vonzatok kérdésköre elsősorban észlelési probléma, és nem grammatikai. Ez azt jelenti, hogy 

a vonzat valójában egy észlelési következemény, ami azt mutatja meg, hogy a nyelvi 

kifejezésben szereplő mobil és stabil objektum között milyen természetű viszony található, 

valamint utal S objektum tartályszerű vagy felületszerű jellegére, illetve ezen felül kiemel 

bizonyos sémarészeket az ige jelentésszerkezetéből. 

2. A képi sémák flexibilitása 

Bizonyos képi sémák nemcsak egy-egy szó vagy toldalék jelentésszerkezetének 

kidolgozásában vehetnek részt, hanem konstruáló jelleggel szintagmák, tagmondatok, 

mondatok szintjén is megjelennek. A kognitív nyelvészet ezeket a sémákat konstrukciós 

sémáknak is nevezi (Langacker 1990, 2007), mert úgy gondolja, hogy minden nyelvi 

szerkezet, kifejezés, amelyet használunk, egy-egy magasabb szintű konstrukciós séma 

megnyilvánulásai. Akár specifikus, akár sematikus egy nyelvi elem jelentése, amikor egymás 

mellé kerülnek a beszédben, közöttük valamilyen viszony, kapcsolat jön létre, ahol egyik 

elem kidolgozza a másik elem jelentését (Langacker 2007: 441).  

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy amikor a térbeli relációk kifejezéseiben egy toldalék és 

egy névszó egymás mellé kerül, a két elem kölcsönösen kidolgozza egymást, vagyis a 

határozórag éppúgy kidolgozza a névszó jelentését, mint fordítva. Ennek szemléltetésére 

szolgál az alábbiakban Langacker egyik példája, amely az angol: a „(the) table near (the) 

door” ’az ajtóhoz közeli asztal’ kifejezésen keresztül mutatja be a kidolgozási folyamatot 

(Langacker 2007: 442): 

 
53. A (the) table near (the) door kifejezés jelentésszerkezete (Langacker 2007: 442) 
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Az 53. ábrában a nyilak a kidolgozási folyamat egy-egy részfolyamatát ábrázolják, a 

pontozott vonalak pedig a sémarészek közötti kapcsolódásokat. A near (the) door ’(az) 

ajtóhoz közel’ kifejezés összetett sematikus jelentésszerkezete a near ’közel’ és a (the) door 

’(az) ajtó’ jelentésszerkezetéből épül fel, ahol a szerkezetben előtérbe kerül a near ’közel’, a 

(the) door ’(az) ajtó’ pedig háttérként jelenik meg. A (the) table near (the) door ’(az) ajtóhoz 

közeli asztal’ kifejezésben viszont a (the) table ’asztal’ kerül előtérbe, és a near (the) door 

’(az) ajtóhoz közel’ kifejezés pedig háttérben ábrázolódik. Fontos észrevennünk a fenti 

példában azt, hogy a near ’közel’ szó mint a térbeli relációt kifejező nyelvi elem, annak 

ellenére, hogy jelentése sematikusabb, mint a table ’asztal’ vagy a door ’ajtó’ szavaké, 

jelentésének sematikussági vagy specifikussági foka nem befolyásolta az egész szintagma 

jelentésszerkezetének megkonstruálásában betöltött szerepének fontosságát. Mivel a magyar 

nyelv a térbeli kifejezésekben számos határozóragot használ az angol nyelvvel szemben, ezért 

szükséges a fenti összefüggéseket a magyar nyelvre vonatkozóan is megvizsgálni A near 

’közel’ szemantikai működésével kapcsolatos előbbi megállapítás azért is lehet fontos a 

magyar nyelv kapcsán, mert a szó-alapú morfológiai megközelítésű nyelvtani leírások (pl. 

Kiefer 2003, Laczkó 2000, Balogh 2000) úgy vélik, hogy a viszonyokat jelölő nyelvi elemek 

(pl. a határozóragok stb.) elsősorban grammatikai szerepet töltenek be a mondatban, és 

szemantikai szerepük nem jelentős a szerkezet egészét tekintve.  

Az előbbi, langackeri modell véleményem szerint a magyar nyelvre vonatkozóan is 

kidolgozható, noha működési mechanizmusai a nyelvi kifejező elemek más minőségű volta 

miatt (pl. a térbeli relációkat nemcsak határozóragok, hanem igekötők, névutók, határozószók 

is kifejezhetik) valószínűleg összetettebbek lesznek. Nem tűzi ki céljául ez a fejezet a 

langackeri modell magyar nyelvre történő teljes körű kidolgozását, csupán kiragadott 

megvalósulási lehetőségeket kíván ehhez felvázolni, ugyanis a határozóragok mondatba 

kerülése kapcsán szükséges azok szerkezetekben való szemantikai működéséről is képet 

kapnunk.  

2.1. A FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL konstrukciós séma 
 

A térbeli mozgásokat kifejező igék jelentésszerkezete általában a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL 

séma mentén szerveződik, hiszen egy mozgás valahonnan valahová történik, valamin 

keresztül. A F-Ö-C séma részletes elemzése a IV. fejezetben már megtörtént, így most a 

sémának csupán a vázlatos modelljét alkalmazva az alábbiakban idézzük fel: 
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54. A FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma alapmodellje a térbeli relációkban 

 

Az 54. ábrában bemutatott alapmodell sematikusan tartalmazza a lativusi, locativus, ablativusi 

irányhármassági pozíciókat, ha egyáltalán a dinamikus és akcióragok rendszerében releváns 

az irányhármasság fogalma. Ugyanis a mozgássorok „animáltsága”, azaz filmszerűsége az, 

ami döntő jelentőségű a dinamikus ragok és akcióragok jelentésének elkülönítésekor, és nem 

az irányultságuk. Az irányultság csupán „velejárója” a kétféle jelentésszerkezet (dinamikus 

rag és akciórag) közötti különbségnek, ugyanis amíg az akcióragok tartalmaznak sematikus 

mozgássort, addig a dinamikus ragok nem. Mivel a dinamikus ragok irányokat nem jelölnek, 

csupán egy teljes mozgássorból kiragadott statikus képet tartalmaznak, ezért esetükben 

irányultságról nem igazán beszélhetünk, sokkal inkább helyzetekről, állóképekről (pl. -ban/-

ben, amely nem irányt fejez ki, hanem a valamiben levés statikus pozícióját). Az akcióragok 

viszont filmszerűen tudnak megjeleníteni egész mozgássorokat, amelyekhez irányok is 

kapcsolódnak. Az akcióragok esetében értelmezhető az irányultság fogalma, ám belőlük csak 

kettő szerepel egyetlen F-Ö-C sémán belül (pl. BENNE reláció esetén -ba/-be és -ból/-ből). A 

fentiek miatt szerencsésebb lenne iránykettőségi ragokról beszélni. 

Az 51. ábrában a F-Ö-C sémának megfelelően három részre osztható a sémaszerkezet. A 

nyilak mozgássorokat jelölnek, a körök pedig objektumokat. Szaggatott vonallal való 

ábrázolásuk arra utal, hogy a séma nagyon vázlatos, és csak a legfontosabb információkat 

tartalmazza. Így például azt nem, hogy az adott objektum felület vagy tartály, vagy azt sem, 

hogy a kapcsolódó mozgássor tartály-alapú vagy felület-alapú. Ezeket a részleteket a névszó 

és a határozórag fogja kidolgozni az ige jelentésszerkezetében. 

A -ba/-be, -ban/-ben, -ból/-ből ragok a S objektum belsejében megvalósuló BENNE 

reláció eseménysorainak különböző szakaszait jelölik. A BENNE helyzet ragjaiként 

rendszerbe szerveződve a három rag együtt a TARTÁLY séma mellett az igei 

jelentésszerkezetben megtalálható FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL (Ablativus – Locativus - 

Lativus) séma segítségével különböző BENNE helyzetű relációkat képes jelölni. A 

FORRÁS 
Ablativus 

ÖSVÉNY 
Locativus 

   CÉL 
Lativus 
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TARTÁLY sémához tartozó határozóragok jelentésszerkezeti alapmodellje az alábbiakban 

adható meg: 

 
55. A TARTÁLY séma határozóragjainak modellje a F-Ö-C sémán 

 

Az 55. ábra azt illusztrálja, ahogyan a TARTÁLY alapséma határozóragjai az igei 

jelentésszerkezetben megtalálható FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL sémával együtt egy egységes 

struktúrát alkotnak BENNE helyzetű reláció esetén. Ez az alapmodell sematikus, 

kiemelkedéseket, háttér- és figura pozíciókat nem tartalmaz, hiszen azok majd a mondatba 

kerüléskor kerülnek kidolgozásra. Az egyes ragok jelentésének jellegétől függően (akciórag 

vagy dinamikus rag) a jelentésstruktúra más-más részei emelkednek ki. Így például a -ból/-ből 

akciórag esetén kiemelkedik a FORRÁS rész és a hozzá kapcsolódó mozgássor (vastag nyíllal 

jelölve) a F-Ö-C sémából, miközben a jelentésszerkezet tartalmazza a háttérben az ÖSVÉNY 

és a CÉL részt is: 

 
56. A -ból/-ből sémaszerkezete 

 

A -ból/-ből akciórag esetében a jelentésszerkezetnek a másik két eleme is szerepel a 

jelentésszerkezetben, csak azok hangsúly nélkül a háttérben találhatók meg: 

(96) Kati kiszaladt a  szobából. 

           M        S 

A (96) mondat jelentésszerkezetében a -ból/-ből rag a FORRÁS részt emeli ki, de a CÉL és az 

ÖSVÉNY részt is tartalmazza, hiszen az majdnem biztosra vehető logikailag, hogy Kati 

FORRÁS 
-ból/-ből 

ÖSVÉNY 
-ban/-ben 

   CÉL 
-ba/-be 

TARTÁLY séma 

FORRÁS 
-ból/-ből 

ÖSVÉNY 
-ban/-ben 

   CÉL 
-ba/-be 
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valahová szaladt (CÉL) valamin keresztül/ valahogyan (ÖSVÉNY), azaz a mobil objektum 

a FORRÁS-ként megjelölt stabil objektumot elhagyva egy másik objektum felé vette 

mozgásának irányát. De azt, hogy ez a távolodó mozgás hova is vezet, arra többféle lehetőség 

is kínálkozik, és egyáltalán nem biztos, hogy a tartályoknak észlelt objektumok között fog 

zajlani továbbra is az eseménysor, hiszen Kati a szobából kiszaladhatott például: 

• a folyosóra → RAJTA helyzet, FELÜLET séma 

• a bejárati ajtóhoz → MELLETTE helyzet, KAPCSOLAT séma 

A nyelvi kifejezések egymással való használata lényegében egy olyan szelekciós folyamat, 

amelynek eredményeképpen a különböző képi sémák alapmodelljeiből „összeválogatódnak” 

az aktuális szituációra, relációra vonatkozó sémarészek, amelyek aztán az igei 

jelentésszerkezetnek megfelelően profilálódnak, egyes részeik kiemelkednek, más részeik a 

háttérben maradnak. A képi sémák rugalmasan szerveződnek, a sémarészek közti kapcsolat 

flexibilis, variálható. A FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma azonban nemcsak emiatt flexibilis, 

hanem azért is, mert a szavak szintjén túl, a szintagmák, sőt a mondatok szintjén is megjelenik 

konstruáló modellként. Amikor egy mondatot a kontextusban vizsgálunk, szem előtt kell 

tartanunk, hogy a kiragadott mondat kapcsolódási pontokkal rendelkezik a többi mondathoz, 

hiszen a szöveg egyik alkotóelemeként az információsor valamelyik kiragadott részét 

jelképezi. Ezeknek az összefüggéseknek a figyelembe vételével a mondat jelentésszerkezete 

belső kapcsolódási lehetőségeket tartalmaz további mondatrészek mondatba kerüléséhez, azaz 

a mondat bővíthetőségéhez. A (96) mondat sematikus mondatszerkezete a F-Ö-C séma 

alapján az alábbiakban adható meg: 

 
57. A (96) mondat jelentésszerkezete /2D/ 

  -ból/-ből 

FORRÁS 
TARTÁLY  

-ba/-be, pl.: a konyhába 

FELÜLET -ra/-re, pl. a füstre 

KAPCSO-
LAT -hoz/-hez/-höz, pl.: 

a sütőhöz 

Kati kifutott a szobából… 

ÖSVÉNY 

CÉL 

… 
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Az 57. ábra azt szemlélteti, hogy a -ból/-ből rag kiemeli a szalad ige F-Ö-C sémájából a 

FORRÁS részt, amely kidolgozásra kerül a névszó által (tartályszerű). A sémarész kiemelése 

egyúttal szelekció arra is, hogy milyen további mondatrészekkel bővíthető a mondat. A (96) 

mondatban az ÖSVÉNY sémarész is (pl. a kiszaladás módja, útja stb.) és a CÉL rész is 

kidolgozható, mely utóbbira többféle körülményt kifejező mondatrész szolgálhat. Az ábrában 

a térbeli helyzetek típusait tüntettem fel, de időbeli, entitásbeli kapcsolatok is megjelenhetnek, 

további képi sémák bevonásával (pl. -ig határvető rag, -val/-vel társhatározó ragja stb.) 

2.2. A határozóragok szintaktikai m űködése a kognitív szemantika fel ől 
 

A II. fejezetben bemutatásra került már, hogy a határozóragok egy igen speciális csoportot 

alkotnak a ragokon belül. Egyrészt azért, mert sematikusságuk nem olyan magas fokú, mint 

más ragoké (pl. személyragok), másrészt a határozóragok esetében a sematikusság nemcsak a 

kidolgozottság mértékét jelenti, hanem azt is, hogy jelentésszerkezetük képi sémákat 

tartalmaz. Ezen felül pedig a mondatba kerülésükkor más képi sémákat (azaz konstrukciós 

sémákat) tudnak aktiválni az ige szemantikai struktúrájában. Amikor a határozóragok 

mondatba kerülnek, két fontos funkciót látnak el: 

 

a.) Alakilag a névszóhoz kerülnek, aminek elsősorban az a jelentősége, hogy a 

határozórag a nyelvi észlelés szempontjából „lehorgonyozza” a hozzá kapcsolódó 

névszót. Ezt azt jelenti, hogy a rag jelzi, hogy az adott névszó tartályszerű vagy 

felületszerű, aminek megadása azért fontos, hiszen eltérő sémaszerkezet és mozgássor 

kapcsolódik a kétféle formához. 

 

b.) Szemantikailag a határozórag azonban szoros kapcsolatban van az igével is, ugyanis 

sémarészeket emel ki a jelentésszerkezetéből: 

 

(97) Anita le-szalad a gyógyszertár-ba. 

              N1      Ik I    N2        HR 

              M       S 

 

A (97) mondat jelentése sematikusan úgy adható meg, hogy a mobil objektum (N1, Anita) a 

stabil objektummal (S) (N2, gyógyszertár) a BENNE helyzet létrehozási fázisában van. A -

ba/-be határozórag (HR) a stabil objektumként (S) megjelenő névszóhoz (N2) kapcsolódik, és 

utal arra, hogy a gyógyszertár tartályként perceptualizálódott, ami nyelvi szinten a 
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tartályszerű objektumok kategóriájába sorolást jelenti. A -ba/-be rag a BENNE helyzet egyik 

akcióragjaként a TARTÁLY képi sémát tartalmazza, s akciórag jellegénél fogva az ige 

jelentésszerkezetében kiemeli a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma CÉL részét: így jön létre a 

valaki szalad valahová szerkezet. A (97) mondat igéje azonban igekötőt is tartalmaz (Ik, le), 

amely pedig a F-Ö-C séma FORRÁS részét dolgozza ki. A (97) mondat szemantikai 

kapcsolatokra vonatkozó elemzése a következőképpen ábrázolható: 

 

 
59. A (97) mondat szemantikai kapcsolatrendszere 

 

Az 59. ábra azt az összefüggésrendszert modellálja, ahogyan a képi sémák alkotóelemei 

nyelvi kifejezésekben megjelennek, illetve hogy egy-egy nyelvi elem mely sémarészhez 

kapcsolódik, és milyen műveletet indít el a jelentés megkonstruálásakor. A FORRÁS-

ÖSVÉNY-CÉL séma az igék jelentésszerkezetének alapsémája, amely azonban vázlatos és 

kidolgozatlan önmagában. Amikor egy ige mondatba kerül, vázlatos részei kidolgozásra 

kerülnek a hozzá kapcsolódó mondatrészek által. Az 59. ábrán sematikusan szemléltetett (97) 

mondatbeli szalad ige átfogja az egész F-Ö-C sémaszerkezetet, mert mozgássorokat jelöl az 

objektumok között. Ezek az objektumok lehetnek tartályok és felületek egyaránt, de a (97) 

mondatban a négyszöggel jelölt objektumok tartályokat jelölnek (erre utal a -ba/-be rag). A 

N1-et (Anita) a körrel jelölt objektum szimbolizálja, amely a FORRÁS és az ÖSVÉNY 

sémarészekben csupán a háttérben van jelen (halvány pontozott vonallal jelölve), a CÉL 

részben azonban előtérbe kerül. A le igekötő a valahonnan, egy fenti hely felől való távolodást 

kifejező jelentésében a FORRÁS sémarészhez kapcsolódik, jelezve annak távolodó, 

FORRÁS  ÖSVÉNY CÉL 

   N1     Ik     I   N2      HR 
Anita    le – szalad    a     gyógyszertár - ba. 
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tartályelhagyó mozgássorát, és bevonva azt az előfeltevést a mondatba, hogy Anita valahol 

tartózkodott a gyógyszertárba indulás előtt, amely helyet ugyan már elhagyta, de a mozgássor 

egészében ez a jelentésmozzanat a háttérben továbbra is ott van. A sémaszerkezet hangsúlyos 

része a CÉL rész, amelynek egészét (vastag pontozott vonallal jelölve) a -ba/-be rag emeli ki 

úgy, hogy egyrészt jelzi N2-vel jelölt objektum tartály jellegét, melyen belül hangsúlyozottan 

megjelenik N1 is (Anita), másrészt kiemeli a mozgássor egészéből a CÉL rész belsejébe 

irányuló mozgásfázist. 
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VII. Jelentésváltozások a határozóragok körében 
 

A jelentésváltozások és a vonzatok jelensége nem új téma a nyelvtörténet számára, mégis 

viszonylag kevés munka született e témakörben (Zimányi 2009, Balázs 2004), és azok is 

elsősorban strukturalista szemlélettel közelítettek a nyelvi elemek rendszerbeli mozgásaihoz. 

Így a nyelvhasználók szemléletbeli változásaira kevesebb figyelem jutott. Pedig ennek a 

tényezőnek a jelentősége korántsem lebecsülendő, hiszen ha elfogadjuk azt, hogy a nyelvi 

kifejezések a világ dolgainak és a közöttük lévő viszonyoknak a leképeződései (Landau–

Jackendoff 1993), akkor azt is feltételezhetjük, hogy a világ dolgain és viszonyain 

bekövetkező változások hatással lehetnek a nyelvi struktúrákra, és módosíthatják azokat.  

A vonzatszerkezet módosulása nem új és nem egyedi jelenség a nyelvünkben, ugyanis 

nyelvtörténeti kutatások alátámasztják, hogy a magyarban már évszázadokkal ezelőtt 

természetes volt az ilyen változás. Jól adatolható módon például kimutatható, hogy az 

ómagyar korban bizonyos tranzitív igék gyakran intranzitív használatúvá váltak, és ezzel 

együtt alkalmasak lettek általánosabb jelentéstartalom kifejezsére (R. Hutás 1995: 263–264)). 

A nyelvtörténeti leírások legtöbbször megelégszenek a jelentésváltozások okainak két 

csoportra való felosztásával (Berrár 1967), előtérbe állítva a változást kiváltó hatások 

származási vagy működési helyét: megkülönböztetnek nyelven kívüli (társadalmi, gazdasági, 

gondolkodásbeli) és nyelven belüli okokat (szavak egymásra hatása a rendszeren belül) 

(Berrár 1967: 247–249). Újabb, ám a fenti keretben mozgó leírást kínál a Magyar 

nyelvtörténet jelentéstani fejezete (Pusztai 2003), ahol három okcsoport található. 

Elkülönítésre kerülnek a külső, belső és egyéb eseményekre visszavezethető okok, amely 

utóbbi már magában foglalja a különböző nyelvhasználatbeli jelenségek figyelembevételét is, 

mint például a tabu vagy a hatáskeltés (Pusztai 2003: 854–857). Sajnos, az okok mögött 

húzódó valódi nyelvhasználati változásokra és motivációkra legtöbbször nincsenek válaszok, 

ráadásul a leíró alaktant érintő, szó-alapú morfológiai nézőpont (lásd II. fejezet) ezekben az 

elemzésekben is megjelenik, ugyanis a jelentéstörténeti vizsgálatok túlnyomó része a lexémák 

köréből kerül ki: 

 „A szavak alakja sok esetben többé-kevésbé rögzíti, megőrzi azt az indítékot, azt a 

motivációt, amely egy-egy lexéma megalkotására vagy megteremtésére hatott; számos esetben 

azonban homályban hagyja, magába rejti vagy nélkülözi…” (Pusztai 2003: 857).  
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A homályos eredetnek, a kideríthetetlenségnek az oka elsősorban a rendszerbeli okok 

megtalálásának nehézségeiből adódik. Hangtani, alaktani, hagyományos szemantikai 

ismérvek mentén próbálták ugyanis a fenti elmélet művelői megközelíteni a kérdést, ez 

azonban csak kevés példánál szolgáltatott megfelelő mozgásteret. A holista kognitív 

szemantika azért lehet sikeresebb a fenti kérdések megválaszolásában, mert a jelentést 

tapasztalati alapú információként, és nem csupán rendszertani elméleti fogalomként fogja fel. 

A magyar nyelvre vonatkozó jelentéstörténeti leírásokat megelőzően arra a kérdésre, 

hogy miért újítanak a nyelvhasználók, Eugenio Coseriu (1958) három lehetséges okcsoport 

különböztetett meg: 

 

1. általános motivációk, amik a beszélők kifejező (expresszív) és közlékeny attitűdjéből 

fakadnak (külső okok) 

2. a nyelvi változás jellegéből származó motivációk (belső okok) 

3. speciális motivációk (egyéntől, konkrét helyzettől függő, személyes okok) 

 

Ez utóbbinál mindig konkrét és egyéni feltételek húzódnak meg, ahol egy-egy újításra sokszor 

nem is adható megfelelő magyarázat. Ilyen lehetett például az az eset, amikor a belső 

meghajtású tengeri bombát megalkotta a feltalálója és torpedónak nevezte el, ami latinul 

’elektromos sugarat’ jelent. De hogy miért pont ezt a nevet adta ennek az új fegyvernek, ezt 

nem lehet ma már tudni, vagyis ez egy egyéni nyelvhasználói döntés volt. Egyet azonban 

biztosan tudhatunk a fenti döntést motiváló okok közül: azért ezt a nevet választotta a torpedó 

feltalálója, mert úgy gondolta, hogy ez a megnevezés elég meggyőző erejű lesz a többi 

nyelvhasználó számára az átvétel szempontjából. Az általános motivációt itt az jelentette, 

hogy szükség volt egy új névre egy konkrét szituációban (a bomba feltalálása), a speciális 

motiváció pedig a feltaláló névválasztásának az óhajában fejeződött ki, hogy egy kellően 

szuggesztív, „sikeres” és „népszerű” nevet adjon találmányának (torpedó). 

Egy nyelvi elem konvencionális értelmének, azaz jelentésének elsajátításával és 

használatával azonban nem ér véget az újítás, illetve az adaptáció folyamata, mert az új nyelvi 

elem tartalma folyamatosan gazdagodhat. Ennek a változássorozatnak a következményeként 

gyakran olyan illúziója támadhat a beszélőnek, hogy partnere érti a hozzá intézett szavakat, s 

ő is ugyanabban az értelemben használja őket, de a mindennapokon túlmutató vizsgálatok és 

pszichoterápiás szövegek, a családi kommunikációs zavarok, valamint a politikai 

nyilatkozatok elemzése azt mutatja, hogy a megértés gyakran részleges vagy téves (Kállai 

2004). Ez a tény arra enged következtetni, hogy a nyelvhasználók sikerességre való törekvése 
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a kommunikációban kiemelt fontosságú tényező a jelentésváltozások tanulmányozásakor, 

mert a nyelvhasználó – mivel komolyan érdekelt az információ minél pontosabb átadásában – 

akár nyelvi változásokat is generál, ha erre van szükség. 

1. A jelentésváltozások általános motivációi: expresszivitás és hatékonyság 

Az általános motiváció jelenléte a jelentésváltozásban széles körben elfogadott, Zipf már 

1949-ben kifejti, hogy a beszélő sikeres akar lenni a kommunikáció során, azaz szándékainak 

megfelelően úgy verbalizálja a kívánt információt, hogy partnere is pontosan azt értse rajta, 

amit ő. Ebből az elképzelésből pedig az következik, hogy a nyelvi változás a nyelvhasználók 

pragmatikus céljainak egyfajta „mellékterméke”. Ez a fajta a „másodlagosság” azonban 

magának a nyelvnek a természetéből adódik, hiszen Adam Smith-től (1761/1774) Rudi 

Kellerig (1994) a természetes nyelveket a társadalmi kölcsönhatások eredményeként (vagyis 

termékeként, produktumaként) képzelték el, melyben a változások egy része a „láthatatlan-

kéz”-elmélet működésének köszönhető. Így a nyelvi változás és a nyelv nem választhatók el 

egymástól, de pontosabb úgy fogalmazni, hogy a nyelv az emberi elmében rejlő 

jellemvonások és a társadalmi interakciók következménye, egymásra hatása. Az általános 

motivációk szerepe pragmatikai szempontból úgy összegezhető, hogy a nyelvhasználók 

sikeresen akarnak kommunikálni, aminek érdekében újításokat is létrehoznak, de azokat 

bármikor el is ítélik, ha éppen ez tűnik a legsikeresebb stratégiának. A beszélőt, miközben 

sikeres kommunikációra törekszik, az a szándék is vezérli, hogy minél kisebb erőfeszítéssel 

érje el azt, ezek közösen a hatékonysági-elvet szolgálják. Egyes kommunikációs szituációban 

a beszélőközpontú hatékonyságot növelheti egy-egy prototipikus szó használata vagy egy-egy 

metafora, illetve metonímia, mert a mögöttes jelentéstartalmak általuk még kiemelkedőbbek 

lesznek, s amely szintén a sikeresebb kommunikációt szolgálja. Azonban nemcsak 

beszélőközpontú, hanem hallgatóközpontú stratégiák is vannak a kommunikációs interakciók 

során. A hallgatóközpontú stratégiáknak általában az a célja, hogy a hallgató számára 

biztosítsák a beszélő mondandójának helyes és pontos megértését, s emellett meggyőzzék a 

beszélőt arról, hogy a hallgató „jó hallgatóság”. A prototipikus stratégiáknak el kell kerülniük 

a kétértelműséget (zavaró homonímiát vagy poliszémiát), alkalmazásukkor világosabb, 

„átlátszóbb” nyelvi elemeket kell használni, kellően kifejező (expresszív) metaforákat, 

metonímiákat kell létrehozni, stb. Amíg a beszélőközpontú stratégiák célja a közlési 

hatékonyság növelése, addig a hallgatóközpontúak csak a kommunikációs szabályok 

expresszivitására irányulnak. Az expresszivitás az a mentális folyamat, amikor a 
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kommunikáció sikerének érdekében a beszélők új fogalmat rendelnek egy adott szóhoz, vagy 

egy már meglévőt új használati szerepkörrel látnak el (Geeraerts 1997). Dirk Geeraerts 

Diachronic prototype semantics c. munkájában először szigorúan elkülöníti a már említett 

hatékonysági-elvet és az expresszív tényezőket egymástól, de később úgy említi őket, mint 

„ugyanannak az érmének a két oldalát”, ahol az expresszivitás a kreatív erő a nyelv és a 

nyelvi újítás mögött, a hatékonyság pedig ennek az optimalizáló elvnek a használata, vagyis 

annak, hogy hogyan lehet az expresszív jelentést létrehozni. Geeraerts (1997) az 

expresszivitás fogalmát tágabb értelemben használja, míg Andreas Blank (1999) óvatosságra 

int e tekintetben, és szerinte Geeraerts tipológiája pont emiatt igényel további pontosítást, 

mert egy újítás úgy is hatékony lehet, hogy kevésbé expresszív. Blank szerint a 

kommunikációs hatékonyság a nyelvi változás mögött húzódó, általános kommunikációs cél 

és motiváció együtteseként fogható fel (Blank 1999). S igaz, hogy a metaforák, metonímiák, 

parafrázisok stb. használatának mellőzése csökkenti általában a közlési hatékonyságot, de 

szerinte a fenti példánál a hatékonyságot nem a stilizáltság fokában kell mérni, hanem nyelvi 

stratégiaként kell értelmezni, ami azt a beszélői attitűdöt fejezi ki, hogy ő adott helyzetbe 

mennyire szívesen (nagyon vagy kevésbé) vesz át egy új jelentést. Ebből következően az 

expresszivitás is egyfajta stratégia, amit a beszélők alkalmaznak saját kommunikációs sikerük 

optimalizálása érdekében, mert szándékuknak megfelelően befolyásolni szeretnék partnerüket 

(pl. beszéljen velük kedvesen, vagy választékosan, vagy fejezze ki az érzelmeit, vagy világítsa 

meg ugyanazt a dolgot többféle megközelítésből, stb.), egyszóval győztesként szeretnének 

kikerülni a társalgásból. A két stratégia (expresszivitás, hatékonyság) közös vonása, hogy 

bizonyos módon mindkettő hozzájárul a kommunikáció sikerességéhez, de az is közös 

bennük, hogy fontos szerepük van a jelentésváltozásokban. Blank és Koch (1999) szerint a 

jelentéstani változás jelenségét úgy is lehet értelmezni, mint a prototipikusan szervezett 

kategóriák nem éles határainak a közvetlen következményét. Az információ – ami a jelentések 

szempontjából kiemelkedő fontosságú – nemcsak kategóriákba szerveződik (legyen az a 

kategória prototipikusan strukturált vagy sem), hanem elemei konceptuális hálózatokba is 

szerveződnek. Ez egy nagyon fontos megállapítás, mert a jelentéstani változások nagy 

részénél azt kell feltételeznünk, hogy a változás mentális oka az elmosódott szélű 

kategóriákból adódó módosított profilírozás, vagyis az egyes fogalmak, illetve azok 

tulajdonságainak, viszonyainak eltérő hangsúlyozása. A keretekkel és a képekkel szemben a 

tartományok határai inkább elmosódottak, s ez a behatárolatlanság vagy „pontatlanság” az 

időtartomány világos elutasítását eredményezheti a jelentéstani változások leírásában (Warren 
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1999) mely pedig újra a szinkrónia és a diakrónia megkülönböztetésének elvetését irányozza 

elő.  

A dolgozat első felében már említésre került, hogy számos kognitív nyelvészeti 

tanulmány hangsúlyozza az emberi test szerepét az észlelés alapvető ellenőrző pontjaként 

(embodiment, Lakoff–Johnson 1980). Diakrón szempontból ennek az elgondolásnak kettős 

vetülete van: 

1. A test értelmezhető mint céltartomány, hiszen sok példát találhatunk a testrészek újító 

jelölésére, ahol az emberi test maga is egy konceptualizáció (Krefeld 1999). 

2. A test mint forrástartomány is értelmezhető, pl. a grammatikalizáció esetében, hiszen a 

nyomatékosító határozószók eredetileg olyan névmásokból keletkeztek, amelyek 

eredetileg testrészekkel kapcsolatos kifejezésekből erednek (König–Siemund 1999). 

Ilyen például a magyarban a -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből rag, amelyek a bél szóból 

származtathatók. 

 

A prototipikusan szervezett kategóriák és a fogalmi struktúrák sajátos jegyei a jelentéstani 

változások során szintén kognitív hátterűek. Mikor ezek a konkrét jelentéstani átvitelekben 

érvényre jutnak, általuk a beszélők szándékosan vagy véletlenül észlelik, illetve 

újraértelmezik az adott fogalmat egy másik fogalom segítségével. Ez a megfigyelés 

közvetlenül kapcsolódik a beszédben használatos metaforákhoz, metonímiákhoz, s más 

alakzatokhoz, amelyek az antik retorikákra vezethetők vissza. A kognitív nyelvészet 

eredményei alapján azonban ezek az alakzatok mostanra a gyakorlati retorika eszközei helyett 

az elméleti nyelvészet tárgyává lettek, a már ismert vonatkozásuk miatt. 

A pragmatikai kutatások fellendülésének eredményeképpen a nyelvészetben újra 

felfedezték a társalgási téma fontosságát, és a hallgató szerepe is felértékelődött. Az utóbbi 

két évtizedben ez az irányvonal a nyelvtörténeti kutatásokra is igen nagy hatást gyakorolt. 

Ebből kifolyólag a jelentésváltozásoknál Geeraerts (1999) megkülönböztet beszélő- és 

hallgatóközpontú stratégiákat, amelyeknél általánosabb módon az expresszivitás és a 

hatékonyság is hangsúlyt kap, majd ez találkozik az értékelés jelenségével, mely a szavak és a 

fogalmak pragmatikus megerősítésének az eljárását jelenti (Rastier 1999). A legnagyobb 

haladást azonban a nyelvtörténetben az utóbbi években a nyelvi változásokkal kapcsolatosan a 

„láthatatlan-kéz”elmélete hozta, mely mára kombinálódott pragmatikai ismeretekkel (pl. 

beszélő- és hallgatóközpontú stratégiák) és kognitív eredményekkel, melyek megerősítésre is 

kerültek pl. Helmut Lüdtke (1999), E. König és P. Siemund (1999) munkáiban. 
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2. A vonzatváltozások típusairól kognitív szemantikai keretben 

Több kognitív nyelvész is úgy gondolja, hogy a vonzat elsősorban észlelési, és nem 

grammatikai probléma (Szilágyi N. 1996, Fazakas 2007a, Páll 1999, Galaczi 1995). Ezt a 

szemléletet figyelembe véve feltételezhető, hogy a vonzatok változása mögött a percepcióban 

– és azon keresztül a jelentésszerkezetben – bekövetkezett változások állnak. Az észlelés 

során fellépő változások érinthetik a relációkban résztvevő objektumokat, vagy akár a 

relációkhoz kapcsolódó mozgássorokat. A vonzatváltozások jelentéstani szempontból való 

megközelítése egy viszonylag új terület, amely a szintaxis és a szemantika mezsgyéjén 

számos kérdést vethet fel a kognitív nyelvészek és a nyelvtörténészek számára. Mivel a téma 

maga igen sokrétű, ebben a fejezetpontban nem állt szándékomban, hogy tüzetesen és 

részletekbe menően bemutassam. Törekvésem csupán az volt, hogy az általam vizsgált 

korpuszban (MBO, Komáromy 1910: 1–75, 16–17. századi periratok) az igék mellett 

megjelenő, BENNE és RAJTA helyzetkhez kapcsolódó határozóragok vonzatváltozásait 

megfigyeljem, és azokat csoportosítsam a kognitív szemantikai ismeretek alapján. 

Vizsgálódásaimat az a cél vezérelte, hogy a disszertáció V. fejezetében az egyes ragok 

szemantikai jellemzőinél bemutatott elméleti megállapításokat a gyakorlatban is 

felhasználjam.  

A periratok tanúvallomásainak tanulmányozása során a vonzatváltozások két nagy 

csoportra oszlottak: az egyiknél a régi és az új határozórag a relációban résztvevő objektumok 

észlelési sajátosságainál bekövetkezett változásokra utalt (pl. felületszerű objektum 

tartályszerűként perceptualizálódik), a másik csoportnál viszont az 

eseménysorok/mozgássorok percepciójában történt módosulás került előtérbe (pl. F-Ö-C séma 

más részei válnak kiemelkedővé). Ezek alapján elkülönítettem az objektumokhoz kötődő 

vonzatváltozásokat és az eseménysorokhoz kötődő változásokat. 

2.1. Az objektumokhoz köt ődő vonzatváltozások 
 

Amikor egy térbeli, időbeli vagy entitásbeli reláció szemantikai megítélése megváltozik, az a 

relációkban részvevő objektumok perceptualizált formájára is kihatással lehet. Ennek okán 

megeshet, hogy az adott reláció használatában olyan jellegű módosulás következik be, ami 

már nem teszi lehetővé az eredetileg perceptualzált objektumforma megmaradjon. Ilyenkor 

gyakran előfordul, hogy egy felületszerű objektum tartályszerű objektumként 

újraperceptualizálódik, vagy fordítva. Ezeknek a változásoknak a hátterében az állhat, hogy 

egy eredetileg RAJTA helyzetként észlelt reláció bizonyos mozzanatainak megváltozása miatt 
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BENNE helyzetté változik, vagy fordítva, ami pedig más-más képi sémák megjelenését fogja 

eredményezi a jelentésszerkezetben. Az eltérő képi sémák szerkezetbe kerülése eltérő 

vonzatokat, azaz határozóragokat is kapcsol a S objektumként megjelenő névszó mellé. 

2.1.1. TARTÁLY → FELÜLET vonzatváltozás 
A  TARTÁLY → FELÜLET változások esetében egy eredetileg tartályként perceptualizált 

objektum felületszerűvé változik a relációhoz kapcsolódó változásoknak köszönhetően. Jó 

példa lehet erre a térbeli relációkban az országok hol? kérdésre válaszoló, helyhatározóragos 

alakjai, ahol nem minden ország azonos locativusi raggal jelenik meg, pl. Oroszországban, 

Itáliában, Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, de: Magyarországon. Ezek a példák azt 

mutatják, hogy egy furcsa raghasználati jelenség mutatkozik az egyes országok locativusi 

esetű alakjainál, mert a nyelvhasználók a saját országuk elnevezéséhez a RAJTA helyzetet 

társították – ezt tanúsítja az -n/-on/-en/-ön RAJTA helyzet fenntartását jelölő rag –, míg más 

országok esetében a BENNE helyzetet, melyre a BENNE helyzet fenntartását jelölő -ban/-ben 

rag utal. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a városok, országok, megyék stb. ember 

lakta települések jellemzően tartályként perceptualizálódnak, méghozzá azon belül is a KÖR 

képzete társul hozzájuk (Páll 1999). Ezek alapján az sem zárható ki, hogy kezdetben a saját 

ország is tartályszerű objektumként ábrázolódott, s csupán később változott felületté. Ezt 

támaszthatja alá a vizsgált korpuszban egyik adata is: 

 

„Molnár Ambrus azt vallja: Hogy ő Molnár Istvánnét mitől fogva ismerte ez mostani urával 

együtt, semmi gonosz életit nem látta, sem tudja megmondani. Annak előtte 

Magyarországba[n], tudja mondani, egyszer megvesszőzték volt vétkeiért.” (Komáromy 

1910: 19). 

 

Hasonló a helyzet az időbeli viszonyok terén is. Az idő egységei általában tartályként 

perceptualizálódnak (pl. januárban, évben, délben stb.), azonban vannak olyan időegységek 

is, amelyeknél az -n/-on/-en/-ön rag jelenik meg (pl. nyáron, héten, télen stb.). A korpuszbeli 

vizsgálat azt mutatta, hogy itt is találunk olyan példákat, amelyek a ma már felületként észlelt 

objektumokat korábban tartályszerűnek ábrázolták, pl.: 

 

• hétben → héten 

„Ez elmult hétbe[n] jöve hozzánk, hogy a legényt megkenje és csak esetet hoza.” (Komáromy 

1910: 31). 
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• télben → télen 

„Ez télben az mint eszembe jut, két esztendeje volt, Egeresi Mártonnénak, hogy az ő 

szülésének ideje elközelgetett volna, értém betegségét.” (Komáromy 1910: 42). 

 

A tartályszerű objektumok esetében a TARTÁLY sémában elkülönülnek a KINT és a BENT 

helyek. Ha egy tartály felületté változik, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a jelentésszerkezetben 

a KINT és a BENT megkülönböztetése törlődik. Ez történhetett az észre vesz ~ észbe vesz 

kifejezés esetén is, pl.:  

„Látám, hogy előttem megyen a Vargáné anyja, és a lába nyomába lépém vagy kétszer és 

legelsőbben is eszébe vevé és erőssen kezde szólni magában, rút szemmel néze.” (Komáromy 

1910: 49). 

 

„Tót Gergelyné vallja: Az harangozónénak az anyjától, Gábornétól ezt nyilván hallottam, 

hogy beszéllette: hogy tüzet csinált a Lakatosné udvarán és átal szögdöste és a sajtárba víz is 

volt. Ezt is nyilván hallottam tőle, hogy szomszédja volt, és az előtt jól megnézte, ha vagyon 

valaki a háta megett, vagy mellette, és úgy vött fel a gyümölcsbe, a ki az ő földére esett, mert 

közök nem volt és egymás mellett laktak. Alig vehette fel ottan, ott látta az Lakatosnét, és csak 

akkor akkor vette eszébe, hogy mind előruhástól ki kapta tőle.”  (Komáromy 1910: 58). 

 

Kezdetben a nyelvhasználók az észrevevés eseményét mint új információ fogadását jelentő 

észbe vesz kifejezést tartályszerű mozgássorral észlelték, elsősorban térbeli relációkra 

vonatkoztatva. Jellegzetes ilyen térbeli reláció lehetett például a környezetből, egy külső 

tényező, személy stb. felől érkező veszély észlelése, ami nemcsak az információnak mint új 

jelenségnek a fogadását jelenthette, hanem annak befogadását is: vagyis az új információ 

beérkezését követően az megjegyzésre is került, hogy legközelebb elkerülhetővé váljon a 

veszélyhelyzet. A megjegyzés automatikussága valószínűleg reflexszerűen kapcsolódott az 

információ fogadásához. A váratlanul és hirtelenül bekövetkező eseménysorok a beleesni 

valahová, belecsöppenni valaminek a közepébe TARTÁLY képzetét idézik fel ma is, 

amelyhez a BENNE helyzet és határozóragjai kapcsolódnak (észbe vesz). Az észbe vesz 

kifejezés mögött húzódó észrevevési szituáció azonban a későbbiekben entitásbeli relációkra 

is átvivődött, és az megjelenhetett például olyan jelentésben is, amikor az új információ 

észlelését követően valaki reagál rá, értékeli azt, vagyis véleményt mond róla, észrevételezi. A 

véleményt mond valaki valamiről szituáció jellemzően nem tartalmaz váratlan, hirtelen 

eseménysorokat, így a TARTÁLY képi sémája helyett a FELÜLET séma, és azon keresztül a 
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-ra/-re rag kapcsolódott a jelentésszerkezethez, mely végül hathatott az észrevevés 

szituációjának térbeli és időbeli megjelenéseire is. 

 

Másik érdekes példája lehet a TARTÁLY → FELÜLET vonzatváltozásnak a szerződik … 

pénzbe vagy mértékegységeibe (pl. ezüst arany, forint stb.) ~ szerződik … pénzre és/vagy 

mértékegységére kifejezés is, mely ma már a FELÜLET sémához tartozó -ra/-re raggal 

jelenik meg.:  

(98) András 10 millió forintra szerződött le az ügynökséghez. 

 M      S 

 

A régiségben a megállapodik pénzben szinonimájaként is használatos szerződik valamennyi 

pénzösszegre kifejezés több helyen is -ba/-be raggal került kifejezésre a vizsgált korpuszban: 

 

„Ő azt mondja vala, hogy 52 pénzbe volt a szerződés és haragudt.” (Komáromy 1910: 47). 

 

„Egy leányomat vesztették vala meg és ez Vargáné anyjával szerződvém meg 40 pénzbe, hogy 

meggyógyítsa.” (Komáromy 1910: 47) 

 

A változás okait keresve a relációban résztvevő objektumok körülményeit szükséges végig 

tekintenünk. A pénz fizetőeszközként való tárolása régen erszényben történt, ami ma a 

pénztárca megfelelőjeként fogható fel. A két tárgy használatában való különbség azonban 

jellemzően az volt, hogy amíg régen a fizetéskor a pénz erszényestül került új tulajdonosához, 

addig ma már a fizetéskor a pénztárca nem kerül a pénzzel együtt átadásra, csupán abból 

kivéve fizetünk. Vagyis, amíg korábban a pénz mint fizetőeszköz végig egy tartályszerű 

dologban volt a fizetés eseményének lezárultáig, addig ma már egy felületszerű objektumon 

kerül átadásra (tenyéren, pulton stb.). A fizetés körülményeinek változása a nyelvi kifejezés 

jelentésszerkezetére is hatott, vagyis a TARTÁLY séma helyett a FELÜLET séma jelent meg 

a -ra/-re raggal együtt. 

2.1.2. FELÜLET → TARTÁLY vonzatváltozás 
Nemcsak a tartályok változhatnak felületekké, hanem ez fordítva is lehetséges, azaz 

előfordulhat olyan eset, amikor egy eredetileg RAJTA helyzetként perceptualizált relációt 

később BENNE helyzetként észlelnek a nyelvhasználók. Így esett ez meg a törődik vmin ~ 

beletörődik vmibe igével is. Maga a törődik ige a tör igéből származik, ahol a tör és a 
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visszaható visszaható funkciójú törik morfológiai és jelentésbeli szembenállása már 

viszonylag korán elkülönül (TESz. III. 968–969), a törődik pedig a törik-ből származtatható, 

melyhez egy -od(ik)/-öd(ik) gyakorító képző került. A szó első említése az Apor Kódexből 

való (1416 131/20). Korábban már említésre került, hogy a szinonim jelentésű igéknek 

gyakran azonosak a vonzatai is (Páll 1999: 8), ez teljesül a tör ige és származékai esetében is, 

ugyanis jellemzően a RAJTA helyzet valamely ragját kapcsolják magukhoz vonzatként /pl. 

törekedik vmire, (el)törik vmin/. A törik/eltörik valamin ’sérülést okoz’ jelentésben igen 

elterjedt volt, ahogyan azt az alábbi példa is mutatja: 

 

„Egy időben az ő mestere, Olimpiádisz megfeddé Szent Margit asszonyt az ő sok imádságairól 

és monda neki: „Te asszonyom, eltöröd magadat, mit mívelsz te?...tartván az te orcádat és 

orrodat a földön miképpen a disznó.” (Marg. L. 181–182). 

 

A Margit-legenda egyik sorában szereplő eltöröd magadat kifejezés arra utal, ahogyan az 

imádságot végző személy testét nem kímélve a földön térdelt arcát a földre szegezve. Ebből a 

típusú használatból alakulhatott a törődik vmin kifejezés is, mely ráadásul gyakorító 

jelentésmozzanatot is kapcsolt a visszaható jelentéshez. A törődik igének azonban ma már 

nem az -n/-on/-en/-ön a vonzata, hanem a -val/-vel, illetve a bele igekötő kapcsolása mellett a 

-ba/-be, pl.: 

   (102) Erzsébet beletörődik a nyugdíjazásba. 

       M    S 

A bele igekötő szerepével kapcsolatban mindenképpen szükséges azt megjegyezni, hogy nem 

az ige, mégcsak nem is a bele igekötő „igényli” a -ba/-be ragot, hanem a bele igekötőt és a -

ba/-be ragot igényli az az entitásbeli reláció, amelyik a beletörődés érzelmi állapotát fejezi ki. 

A beletörődés szemantikailag a bajban van, pácban van, cserben hagy stb. fogalmi köreihez 

tartozik, melyek mind a TARTÁLY sémával jelennek meg a jelentésszerkezetben. A 

beletörődés ugyanis egy probléma, egy baj megtörténte utáni érzelmi állapot, ahol egy negatív 

hatású, és már lezárt esemény kényszerű elfogadásával kell szembenéznünk. A (99) mondat 

M objektuma (Erzsébet) képletesen „elfogadja” a nyugdíjazást, azaz S objektum belsejébe 

tartó mozgás szerint halad. De a tartályszerűség azt is kifejezi, hogy a TARTÁLY-ként 

megjelenő objektum belsejében korlátozott mozgástere lesz M objektumnak. E 

jelentésárnyalat miatt válhatott szükségessé a vonzatcsere, azaz hogy a FELÜLET séma 

helyett a TARTÁLY séma kerüljön a jelentésszerkezetbe. 
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2.2. Az eseménysorokhoz köt ődő vonzatváltozások 
 

Nemcsak az objektumok percepciós formái változhatnak, hanem a képi sémák 

mozgássorainak hangsúlyozottságát is érhetik módosulások. A F-Ö-C séma egy teljes 

eseménysort jelenít meg, amelynek bizonyos részei a relációk értelmezésének 

megváltozásával kiemelkedhetnek, mások pedig háttérbe kerülhetnek. Mivel a F-Ö-C séma 

időbeliséget is egyúttal megjelenít, tehát az egyes sémarészek időben egymás után 

következnek, ezért általában az egymás melletti sémarészek közötti találunk 

hangsúlyozottsági változásokat. Ez azt jelenti, hogy általában az ÖSVÉNY sémarész veszíti el 

hangsúlyosságát és „tolja” a hangsúlyt előre: kiemeli a CÉL részt, vagy pedig visszafelé 

mozogva a FORRÁS sémarészre kerül a hangsúly. 

2.2.1. ÖSVÉNY → CÉL vonzatváltozás 
Az idetartozó vonzatváltozások esetén a F-Ö-C séma ÖSVÉNY része az eseménysorban 

bekövetkezett módosulások miatt háttérbe kerül, és a hangsúly a CÉL sémarészre tolódik. 

Ennek illusztrálására szolgál a következik vkin ~ következik vkire kifejezés esete, amely 

hasonló vonzatváltozáson mehetett keresztül. Maga a kifejezés az esik/megesik vkivel vmi, vár 

vkire vmi, történik vkivel vmi fogalmi köreihez köthető. Az előbbi említett összefüggés az igei 

jelentés szinonimitása és a vonzatok azonossága között itt is teljesül, hiszen az esemény 

bekövetkezése jelentésben az esik ige korábban szintén az -n/-on/-en/-ön raggal kapcsolódott: 

 

„Nem ér harmadnapot, ez fenyegetés után másod éjjel ily dolog esék meg szegény atyámon: 

hogy éjjel kiáltani kezdé és mondá…” (Komáromy 1910: 54). 

 

„Annak utána, mikor az Isten az gyermeket e világra adta volna, annak utána harmad nap, 

vagy negyed nap mulva, úgy esék leányunkon az nyavalya, ki mostan Viczey Andrásnál 

vagyon.” (Komáromy 1910: 41) 

 

Az esik vkin vmi rendszerint egy véletlen és váratlan esemény bekövetkeztét fejezte ki, amely 

legtöbbször negatív hatású volt (pl. fenyegetés, nyavalya). Ehhez hasonló jelentésű lehetett a 

következik vkin vmi is, csak amíg az esik ige a -val/-vel határozóraggal kifejezett vonzatra 

váltott, addig a következik ige a -ra/-re raggal társult, ahol a jelentésszerkezetében a hangsúly 

az ÖSVÉNY részről a CÉL részre tolódott: 
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„Ezek felett szemekkel látták házokban éjjel személy szerént az Lakatosnét és másnap 

veszedelem következett házok népén ott léte miatt.” (Komáromy 1910: 62) 

 

A következik vkin vmi ~ következik vkire vmi változás mögött a -ra/-re rag utóidejűséget 

kifejező jelentésmozzanata állhat, valamint az a szemlélet, amely egy esemény 

bekövekeztének mozgássorából nem a statikus várakozás állapotát (ÖSVÉNY, ami azt az 

állapotot fejezi ki, amikor M objektum fenntartja a RAJTA helyzetet S objektummal), hanem 

a bekövetkező eseményre való felkészülést profilálja (CÉL, amely azt a mozgást fejezi ki, 

ahogyan M objektum közelít S objektum felé). Az előbb idézett példában a veszedelem 

következménye volt annak, hogy a boszorkánynak vélt személy éjszaka a család házában járt, 

vagyis a veszedelem mint esemény bekövetkezése várható volt, ok-okozati összefüggést láttak 

a nyelvhasználók a két cselekmény (a boszorkány megjelenése és a veszedelem 

bekövetkezése) között. Egy előre sejthető esemény bekövetkezése pedig utóidejűséggel is 

járhat a nyelvi kifejezések esetében, amelyet a -ra/-re rag tudott kifejezni. 

2.2.2. ÖSVÉNY → FORRÁS vonzatváltozás 
Ennél a változásnál a F-Ö-C séma hangsúlyozottságát érintő eltolódás a másik irány felé tart, 

vagyis az ÖSVÉNY sémarész háttérbe kerül, és helyette a FORRÁS sémarész emelkedik ki. 

Ez főként abban az esetben lehet fontos, ha valamely esemény eredetével vagy 

előidejűségével kapcsolatosan történik változás a mozgássorban. Idetartozik például az olvas 

vmiben ~ olvas vmiből ige vonzatváltozása, ahol a BENNE helyzet fenntartása helyett a 

BENNE helyzet megszűnte emelődött ki: 

 

„ Igazán mondom, hogy akkor az időben hallottam vala, hogy vannak ördöngös könyvek és ha 

ember olvas benne, tehát elé jönnek az ördögök, ha valami dolgot eleikbe ember hirtelen nem 

ád, tehát úgy őt magát viszik el, vagy meg bántják. Nem merék benne olvasni.” (Komáromy 

1910: 53). 

 

Az olvasás tipikus eszköze a könyv, amely tartályszerű objektumként perceptualizálódik a 

legtöbb esetben. Az olvas vmiben kifejezés az ÖSVÉNY sémarészre tette a hangsúlyt, ami az 

olvasás jellegére utalhatott, az olvasó bevonódott az olvasott történetbe, ahol a könyvön 

keresztül a szöveg egy saját világot hozott létre olvasója számára. A -ból/-ből ragra való 

váltás azonban a FORRÁS sémarész hangsúlyozottságára utal, ami pedig előidejűséget is 

kifejez. Ez a vonzatváltás azt a nyelvhasználói szemléletet tükrözi, amikor már nem a szöveg 
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mint saját világot teremtő és abba bevonó közeg lesz fontos az eseménysorból, hanem az 

általa átadott információ birtoklása, vagyis az olvasási folyamat ezért előzményként jelenik 

meg, ahol a könyv és a szöveg forrás. 
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Összegzés és kitekintés 
 

Az értekezés a magyar nyelv egyes határozóragjainak, a BENNE és a RAJTA helyzethez 

tartozó ragok jelentéstani jellemzését tűzte ki céljául. A vizsgálat egy speciális elméleti 

keretben valósult meg, amely abból a funkcionális nyelvészeti nézőpontból indult ki, hogy a 

szinkrón és a diakrón szemlélet nem különül el élesen egymástól. Ennek jegyében a 

disszertáció egységesíteni kívánta a kognitív szemantika és a jelentéstörténet, valamint az 

etimológia eredményeit, és ezen a perspektíván keresztül közelített az egyes ragokhoz. 

A toldalékok szemantikai nézőpontú leírása a magyar nyelvre nézve ugyan újdonságnak 

számíthat, de nemzetközi téren indultak meg már kutatások korábban (pl. Carstairs-McCarthy 

1992, Enger 2005, Kostic–Markovic–Baucal 2003, Maiden 1999, Martin 2010, Janda 2007), 

melyek mind affelé mutatnak, hogy a toldalékok, és így a ragok is, rendelkeznek jelentéssel, 

ám ez a jelentés egyszerre sematikus és sematizált: sematikus, mert kevésbé részlezett és 

kidolgozott tartalmilag, és egyben sematizált is, mert képi sémák (pl. TARTÁLY, FELÜLET 

stb.) kapcsolódnak a jelentésszerkezetükhöz. E tekintetben a határozóragok két csoportra 

oszthatók: vannak az ún. dinamikus ragok, melyek egy eseménysor egyetlen „fényképszerű” 

mozzanatát örökítik meg, és vannak az ún. akcióragok, amelyek „filmszerűen” több, 

egymásra következő mozzanatot tartalmaznak a teljes mozgássorból. 

Fontos kiindulópont volt az elemzések során a stabil (S) és a mobil (M) objektumok 

szerepkörének megkülönböztetése nyelvi szinten is, mely igazodott ahhoz az általános 

megismerési szabályhoz, mely szerint a térbeli relációkban rendszerint a stabil 

objektumokhoz viszonyítjuk a mobil objektumokat, és nem fordítva. Ez a szabály a nyelvi 

kifejezésekben is érvényesül, méghozzá úgy, hogy a határozórag „lehorgonyozza” a nyelvi 

kifejezést a S-M oppozíció szempontjából, ugyanis alakilag a határozórag mindig a S 

objektumot megjelenítő névszóhoz kerül. 

A BENNE és a RAJTA határozóragok jelentéstani bemutatása etimológiai 

eredményeket is bevont a vizsgálatba, ahol Heine (1995) egyik kutatási eredményét tartottam 

szem előtt, mely szerint a térbeli relációkat kifejező nyelvi elemek gyakran valamely 

testrészhez, testi tapasztalathoz köthető jelentésű szóból származnak. Ez a feltevés a magyar 

nyelvben a BENNE helyzet ragjainál teljesült is, hiszen a nyelvtörténeti-etimológiai kutatások 

kimutatták, hogy a ragcsalád a bele~bél szóból eredeztethető, azonban a RAJTA helyzet 

ragjcsaládjainál nem merült fel eddig hasonló jelentésű alapszó lehetősége. A dolgozat 

felvetette a *ruηka szó (Rédei 1988) etimológiai előzményként való kezelését, amely többek 



 155 

között ’testfelület’ jelentésben volt használatos a rokon nyelvi példák alapján, és így a RAJTA 

helyzet határozóragjainak jelentésszerkezetében megjelenő FELÜLET sémához is 

kapcsolódást mutat szemantikailag.  

A BENNE és a RAJTA helyzethez tartozó ragok szemantikai bemutatása nem merült ki 

az egyes ragok leírásával az V. fejezetben, mivel a disszertáció arra is kitért a VI. fejezetben 

röviden, hogy a vizsgált ragok miként működnek szemantikai szempontból a mondatban, 

hogyan vesznek részt a mondat jelentésszerkezetének létrehozásában, milyen szemantikai 

funkciókat töltenek be az igék és a névszók jelentésének kidolgozásakor. A BENNE és a 

RAJTA helyzet határozóragjai kettős szemantikai funkciót látnak el a mondatban: egyrészt a 

névszónál megmutatják, hogy az felületként vagy tartályként képeződött le, másrészt az ige 

jelentésszerkezetéből kiemelik a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma valamelyik részét a hozzá 

tartozó mozgássorral együtt. 

Az elemzett határozóragok elméleti működésére vonatkozó ismereteket egy speciális 

korpuszvizsgálat is kiegészítette a VII. fejezet, amelynek célja az volt, hogy az elméleti 

ismeretek a gyakorlati megvalósulás szintjén is megfigyelhetők legyenek. E cél 

megvalósulásához a vonzatváltozások kínáltak remek vizsgálati terepet, melynek nyelvi 

anyagát a Magyar boszorkányperek oklevéltára (Komáromy 1910) szolgáltatta. Az elemzés 

kizárólag a BENNE és a RAJTA határozóragok közötti jelentésváltozásokat vette sorba és 

csoportosította aszerint, hogy milyen ragok között zajlott le a vonzatváltás, és a változás mely 

képi sémákat érintette a jelentésszerkezetben. A vonzatváltozások a rendszerezés során két 

nagy csoportra oszlottak: az egyik csoportba azok a vonzatváltozások kerültek, amelyek a 

névszók perceptualizációjában bekövetkező változásokra utaltak (TARTÁLY → FELÜLET, 

FELÜLET → TARTÁLY), a másik csoportba pedig azok, amelyeknél az igei 

jelentésszerkezetben a FORRÁS-ÖSVÉNY-CÉL séma valamely részének hangsúlyozottsága 

változott (ÖSVÉNY → CÉL, ÖSVÉNY → FORRÁS). Ez a vizsgálat ugyan kizárólag a 

BENNE és a RAJTA helyzet ragjainak csoportosításával foglalkozott, de a vonzatváltozások 

más ragokat is érintenek, melyeknek vonzatváltozásban való leírása csak azután következhet, 

miután előzetesen már szemantikailag is megvizsgáltuk őket. Ezen az „ösvényen” haladva, a 

továbbiakban más határozóragok szemantikai leírását is tervezem a BENNE és a RAJTA 

helyzet határozóragjain alkalmazott módszerrel, pl. a MELLETTE helyzet ragjai (-hoz/-hez/ 

-höz, -nál/-nél, -tól/-től), a FELÉ helyzet ragjai (-nak/-nek, -ig, -ért). Ez a tervezett vizsgálat 

hozzásegíthetne többek között ahhoz, hogy más ragok vonzatváltozási mechanizmusai is 

felderíthetők legyenek. Ennek nyomán ugyanis arra is lehetőség nyílna, hogy az összes rag 

bevonásával egy átfogó szemantikai vizsgálat készülhessen a magyar nyelv 
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vonzatváltozásairól, mely a magyart mint idegennyelvet tanulók számára segítséget nyújthat a 

ragok használati jellemzőinek elsajátításakor. 
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