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I. BEVEZETÉS

A/ A dolgozat célja, módszere, felépítése

A kutatás elvégzésében kettős cél vezetett.
Az egyik, hogy egy szótár anyagának vizsgálata helyett (illetve a mellett) irodalmi élő
szövegekben vizsgáljam meg az igevonzatokat és magyar megfelelőiket. Azokat az
előfeltevéseket, amelyek élnek az emberben az igevonzatok „jelentéseiről”, mennyire
igazolják az élő szövegek, tehát módszerem inkább induktívnak nevezhető.
A másik nem titkolt célom az volt, hogy az igevonzat fogalmának egy tágabb
értelmezését igazoljam a francia vonzatok magyar megfelelőinek alátámasztásával. Mit
értek ezen? Lucien Tesnière: Éléments de syntaxe structurale (első kiadás: 1959) -jából
indulunk ki, amely az ige argumentumszerkezetét az alany, a tárgy és a dativus szerepére
korlátozta. Kitekintünk a francia szakirodalomra, ahol több szerző értelmezi az igevonzat
fogalmát, kritériumokat is felállít, amelyek támpontot jelentenek az igevonzatok
elkülönítésére. A Riegel, Martin – Pellat, Jean-Christophe – Rioul, René : Grammaire
méthodique du français (2009) az, amely először megfogalmazza az ige és vonzata közötti
viszony bonyolultságát és sokrétűségét, amelyet nem lehet csak mondattani vagy csak
jelentéstani kritériumokkal meghatározni.
A francia igevonzatok magyar megfelelői sok helyen rávilágíthatnak erre a rejtélyes
viszonyra. Végleges, mindent eldöntő megoldást nem próbálok nyújtani.
A dolgozat szerkezetéről, hangsúlyviszonyairól:
A dolgozat második részében a francia igevonzatok magyar előfordulásait foglalom
rendszerbe. Ebből a rendszerezésből annak kellene kiderülnie, hogy a francia
igevonzatoknak milyen magyar megfelelői vannak. Ami ennek a fajta megközelítésnek a
hátránya: aránytalanul nagyobb hangsúlyt kapnak a viszonylag ritkán, vagy alig-alig
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előforduló megfelelők. A korpusz alapján készített szótárban vezettem ugyan statisztikát, de
a korpusz nagysága nem alkalmas arra, hogy ebből a francia nyelv egészére nézve vonjunk
le következtetéseket. A nagyságrendeket azonban mindenképp jelezni kell: a francia
igevonzatoknak az esetek döntő többségében a magyar nyelvben is igevonzat (esetragos
vagy névutós), és azok közül is a franciával megegyező szerkezetű igevonzat felel meg. Ezen
esetek „problémamentességéből” adódóan a dolgozatban ezek aránytalanul kisebb hangsúlyt
kapnak, és nagyobb hangsúly esik az ezektől eltérő esetek szemléltetésére, elemzésére.
Ennek az is az oka, hogy ez utóbbiak több magyarázatra szorulnak. Az igevonzatok
igevonzattal való megfeleltetésénél is ugyanez a helyzet. Gyakrabban előfordul, de az
eseteknek csak kisebb hányadában, hogy a vonzat típusa eltér a két nyelvben.
Dolgozatomban tehát a feldolgozás alapját a művekből összeállított igeszótár anyaga
képezi, amit kiegészítettem a Magyar-francia rag- és névutószótárból (Kelemen-Pap, 1999)
vett, (N-el jelzett példákkal), amelyek különösen gazdagnak mutatkoztak a névutós
megfeleléseknél, az egy jelentéshez kapcsolódó többféle prepozícióknál, illetve a
kifejezéseknél és állandósult szókapcsolatoknál, illetve a Francia igei vonzatokból (PálfyBoronkay-Sőrés, 1987) vett, (P-vel jelzett) példákkal. Vannak továbbá példák, amelyek a
felhasznált szakirodalomból származnak, ezek fellelhetőségét jelzem. A maradék példák a
saját példáim.
A dolgozatban a terminológiai kérdések tisztázása után először is megpróbálom
csoportosítani a korpuszomban fellelhető igevonzatokat. A következő részben rendszerezem
a francia igevonzatoknak, illetve az ige + igevonzat együtteseknek megfelelő magyar
elemeket. A dolgozat harmadik részében kerülnek elő a munka során felmerült kérdések és
problémák; ezekre megpróbálok megoldást találni. A negyedik részben nagyrészt a generatív
grammatika módszerét segítségül hívva próbálom megközelíteni a francia igevonzatokat.
Munkám célja az volt tehát, hogy megvizsgáljam, hogy milyen magyar megfelelői
vannak a francia prepozíciós igevonzatoknak. Mivel igevonzat-szótárak már eddig is
léteztek, úgy gondoltam, hogy teljes francia szövegeket hasonlítok össze magyar
fordításukkal. Kézenfekvőnek tűnt számomra irodalmi alkotások és fordításuk egybevetése,
mivel az irodalmi fordítás igényes, önmagában is értékes szöveg, amely hordozza a saját
nyelvének sajátságait. Ugyanakkor az irodalmi nyelv könnyen alkalmaz olyan
előfordulásokat, melyek csak az adott mű kedvéért születtek. Ezért nem feltétlenül
irányadóak az adott nyelv egészére nézve.
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Amikor a munkát elkezdtem, még azt reméltem, hogy a francia prepozíciós vonzatokat
össze tudom hasonlítani a magyar vonzatokkal. Ehhez viszont kétirányú munkát kellett
volna végeznem: egyrészt a francia igevonzatokat és magyar megfelelőiket kigyűjteni és
feldolgozni (én idáig jutottam el), illetve a magyar igevonzatokat és francia megfelelőiket
kigyűjteni és feldolgozni, végül a kettőt összehasonlítani. Ez a tervem időközben meghiúsult,
mert ez a munka meghaladta az erőmet, és az időkeretemet. Bár eredetileg ez volt a célom,
ezért is választottam egy francia és egy magyar irodalmi művet.
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B/ A korpuszról

1/ A művek rövid bemutatása

Egy francia és egy magyar szépirodalmi művet, és annak a másik nyelvre való fordítását
szerettem volna feldolgozni. Olyan műveket szerettem volna választani, amelyek nyelvi
gazdagsága különösen alkalmassá teszi őket az igevonzatok tanulmányozására. Először
kortárs szövegekkel próbálkoztam, és ezekből kigyűjtöttem az igevonzatokat, de amikor
rátaláltam André Gide egy kisregényére, (amelynek fordítását Gyergyai Albert végezte),
rájöttem, hogy ez a regény adja magát igevonzatok szempontjából. Hosszabb ideig
válogattam a franciák által ismert szerzők között, akit francia anyanyelvű fordító is
lefordított. A franciák által legismertebb szerzők (Kosztolányi, Márai, és Kertész Imre)
közül végül Kosztolányit választottam a már említett igevonzatok szempontjából való nyelvi
gazdagság alapján, de azért is, mert a kiválasztott Gide-kisregényhez, „La Symphonie
pastorale”-hoz Kosztolányi: Esti Kornél novellafűzére illett legjobban számomra. Így végül
a következő műveket dolgoztam fel:
André Gide (1919): La symphonie pastorale (G)
Gyergyai Albert, ford. (1970), André Gide: Pásztorének (G)
Kosztolányi Dezső (é.n., első kritikai kiadás:1933): Esti Kornél (K)
Képès, Sophie, traduit par (2009): Kornél Esti de Kosztolányi Dezső (K)

2/ A korpusz feldolgozása

A korpusz feldolgozásánál azt a módszert követtem, hogy a valamilyen módon az igéhez
főnévi bővítményként tartozó, igevonzatnak tűnő prepozíciós szerkezeteket egyenként
kigyűjtöttem a szövegekből, és ezeket szótárrá rendeztem. Miért csak a névszói
bővítménnyel rendelkezőket? Eredetileg az összes igevonzatot vizsgáltam volna, de
13

szembesülnöm kellett azzal a problémával, hogy a mellékmondati bővítmények elemzése
igen messzire vezetett volna eredeti célomtól, és sok egyéb problémát is felvet, többek között
az igemódok kérdését.Végül az így keletkezett szótárat azután megpróbáltam rendszerezni.
Első megközelítésben prepozíciók szerint rendeztem őket. Majd szemantikai oldalról
próbáltam az igevonzatokat rendezni.

a/ A feldolgozás módszere

Ezekből az alkotásokból kikerestem a prepozíciós vonzattal (vonzatszerű
bővítménnyel) rendelkező igéket és a magyar fordításban szereplő megfelelőiket, és ezt
szótárrá rendeztem. A francia igevonzatok megfelelőinek pontos leírása nem kis nehézséget
jelentett számomra, ilyenkor sokszor voltam kénytelen nyelvi intuícióhoz folyamodni. A
szótárrá rendezés módszere a következő volt:
A francia oldalon szerepeltettem a francia igét (igei kifejezést) prepozíciós
vonzatával, megjelölve a bővítmény típusát is (qc = quelque chose/ qn = quelqu’un/ + inf =
infinitivus.
Minden egyes eltérést külön szócikkben szerepeltettem, hiszen célom nem egy
végleges szótár létrehozása volt, hanem a művekben ténylegesen megjelenő előfordulások
felsorakoztatása.
A magyar oldalon a /francia ige + vonzata/ szerkezetnek megfelelő jelentést
tüntettem fel, itt is jelölve a bővítmény típusát (vmi = valami/ vki = valaki/ fnig = főnévi
igenév); a kijelentőtől eltérő módot (felsz = felszólító mód), a jelentől eltérő időt.
Azokon a helyeken, ahol a francia és a magyar ige argumentumai vagy azok
mondattani funkciói eltérnek, igyekeztem az argumentumok sorrendjét úgy rendezni, hogy
abból kiderüljön: melyik francia argumentum melyik magyarnak felel meg.
Mivel kiinduló nyelvnek a franciát tekintettem, a szótárba bekerültek azok a
kifejezések, amelyek francia oldalon igevonzatok (igevonzatnak tűnő szerkezetek), de azok
a magyar igevonzatok, amelyek nem eredményeztek francia oldalon igevonzatot, nem
jelentek meg a vizsgálatban.
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Tehát a dolgozat célja nem az volt, hogy összehasonlítsam a francia és magyar
igevonzatokat, hanem az, hogy azt vizsgáljam meg, hogy milyen magyar nyelvi megfelelői
vannak a francia igevonzatoknak, és ezek miben hasonlítanak magyar megfelelőikhez,
illetve hogy miben térnek el tőlük.

b/ A módszer alátámasztása

Miért más ez a munka, mint az igevonzat-, és egyéb szótárak, netalántán nyelvtanok
vizsgálata? Először is: ez nem kivonatok, hanem a működő nyelvek összehasonlítása,
másodszor olyan eredményekkel is kecsegtet, amelyek a szótárakból és a nyelvtanokból nem
derülnek ki, esetleg kimaradtak. A nyelvek összehasonlításánál ugyanis hajlamosak vagyunk
kizárólag az azonos nyelvtani kategóriájú egységek összehasonlítására, és szívesen
figyelmen kívül hagyjuk azt, amit a két nyelv eltérő módon fejez ki. Ezek látványosan
jelennek meg egy műfordításban, ahol a cél nem a szóról-szóra történő lefordítás, hanem az,
hogy jelen esetben a magyar anyanyelvű olvasó ugyanazt az irodalmi művet olvassa, mint a
francia. Persze tisztában vagyok azzal, hogy ennek a módszernek nagyon sok hiányossága
van: a jelentésmegfelelések lehetnek alkalmiak, a fordításban nagy szerepe van ilyenkor a
stilisztikai eszközöknek, és nem utolsósorban az, hogy az irodalmi nyelv a teljes nyelvnek
csak egy nagyon kis szelete… Úgy is mondhatnám, hogy amíg egy szótár a nyelveket, addig
ez a fajta szótár inkább a nyelvhasználatokat, a normákat hasonlítja össze. Éppen ezeknek
az ellensúlyozásaképpen, vizsgálatomban felhasználtam a Magyar-francia rag- és
névutószótár (1999) illetve Pálfy, Miklós – Boronkay, Zsuzsa – Sőrés, Anna: Francia igei
vonzatok (1987) anyagát is.

Módszerem alátámasztása végett az elkészült szótáramat összevetettem először a
Francia igei vonzatok (1987) -kal, majd a Francia-magyar nagyszótár (1999) -ral. Az
eredmény meglepő volt: az én szótáramban felvett jelentéseknek körülbelül a felét találtam
meg akár az egyik, akár a másik szótárban. Persze akkor tekintettem “megtaláltnak” egy
jelentést, ha az ige igevonzatával együtt szerepelt.
Mi az, amivel az én szótáramban nem foglalkoztam:
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Kihagytam a vizsgálat köréből a tárgyat mint bővítményt (ennek okáról később
részletesebben is írok).
Kényszerűségből kihagytam mindazokat a kifejezéseket, amelyeknek jelentés-egységekre
bontásával nem boldogultam, azaz szótárszerűen nem tudtam megjeleníteni az igét
vonzatával. Mikre gondolok itt? Vannak teljes mondatok, amelyek egy ige és vonzata köré
épülnek fel, de a magyar megfelelőjükből nem lehet következtetni az ige + vonzata (VP)
jelentésére.
Az olyan típusú mondatok elemzése, amikor az ige jelentése belesimul a szövegkörnyezetbe,
igen érdekes feladat, de egy külön munka tárgyát képezhetné. De ez csak egyike volt a sok
problémának, amelyek kifejtésével itt nem tudtam foglalkozni.

c/ Kiinduló nyelv

A két nyelv rendszerének összehasonlításánál el kell dönteni : melyik a kiinduló
nyelv, melyik nyelv szempontjából szeretném vizsgálni a különbségeket (és hasonlóságokat).
Ez a kérdés annál is inkább felvetődik, mert a vizsgált „vonzatok” csak az igékkel együtt
értelmezhetők, és a két nyelv szótári egységei nem feltétlenül esnek egybe. Mit értek ezen ?
Egy példával érzékeltetve: az általam vizsgált korpuszban nem egyszer a se mettre à ige
egyszerűen a „főigéhez” csatolt igekötővel van fordítva. Ha a magyar nyelv lenne a kiinduló
nyelv, a se mettre à, mint önálló szótári egység, fel sem merülne a két nyelv
összehasonlításában.
Szótárom készítésénél kénytelen voltam figyelembe venni a magyar nyelvet is, mivel
bizonyos francia igék megfelelőjét csak egy teljes magyar szótári egység megadásával
tudtam kifejezni. Nézzünk egy példát:
Accorder un coup d’oeil à qn - pillantást vet vkire
A fenti szerkezet franciául nem tekinthető egy szónak, mégis az általam létrehozott szótárban
egy szótári egységként szerepeltetem, különben nehéz lenne a magyar megfelelőjét
feltüntetni. Ugyan a coup d’oeil szó megfeleltethető a pillantás szónak, az accorder szót
nem lehet kifejezni a magyar vet igével, hiszen egyedül a pillantás szó környezetében van
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jelen ez a jelentése. Midezekből következett számomra, hogy a pillantást vet kifejezés a
magyarban egy szótári egység, amelyet adott esetben csak több francia szótári egység
segítségével tudok kifejezni.
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C/ Elméleti kiindulópont: Tesnière mondattana : Eléments de syntaxe structurale

Tesnière (első kiadás: 1959; 1988, 11-319.o.) mondattanának legalapvetőbb, és
sokakétól eltérő feltételezése a következő: egy olyan függőségi viszony áll fenn a mondat
szavai között, amelynek központi eleme az ige (régissant), és amelyben az alany
(subordonné) –nak csak alárendelt szerep jut.
Tesnière a mondat függőségi viszonyait stemmákkal, ágrajzokkal ábrázolta,
amelyekben mindennek csak egy felettese lehet. Nála a mondatot úgy kell elképzelni, mint
egy kis színdarabot, amelyben vannak szereplők (acteurs) és körülmények (circonstances).
Ezeknek felelnek meg a mondat részei: az actants és a circonstants. Az aktánsok a
szereplők, akik csak névszók (főnév vagy azzal egyenértékű) lehetnek. A circonstánsok
határozzák meg az időt, a helyet, és azt a módot, amikor, ahol, és ahogyan az esemény
(procès) lezajlik. Ezek olyan mondatrészek, amelyek vagy határozószók, vagy azzal
egyenértékűek lehetnek, tehát prepozíciós szerkezetek is.
Ahogy minden kis drámához hozzátartozik egy bizonyos szereposztás, bizonyos
számú szereplővel, úgy ebben a mondattanban minden ige körül megvan bizonyos számú
aktáns helye: ezt nevezi Tesnière az ige valenciájá-nak. Az igéket csoportosíthatjuk tehát az
alapján is, hogy hány aktánshelyet tartalmaznak, így beszélhetünk avalens igékről
(személytelen szerkezetek), monovalens-ekről (intranzitív igék), és két vagy három
aktánshellyel rendelkezőkről (ezek a tranzitív igék). A három helyiértékkel rendelkező
igék alapvetően az adást (don) és a mondást (dire) kifejező igék. Az aktánshelyek száma
összefügghet az általa diatézis-nek nevezett igenemmel, mint az aktív/passzív vagy a
faktitív/recesszív is.
Az aktánshelyek adott esetben üresen is maradhatnak. Ilyenkor beszélünk nem
kötelező bővítményről.
Ha egy igéhez több aktáns is tartozhat, akkor az aktánsoknak van egy bizonyos
sorrendje, esteleg hierarchiája.
A jelentés alapján beszél Tesnière prime,
közelebbről meg is határozza:
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second és tiers actants-ról. Ezeket

Prime actant: az a szereplő, amelyik végzi a cselekményt – ez általában az alany (tehát ez
is egy ugyanolyan bővítmény, mint a többi)
Second actant: az, amelyik elviseli a cselekményt – ez a közvetlen bővítmény, a tárgy
(complément d’objet)
Tiers actant: ennek a szereplőnek a javára vagy kárára történik a cselekmény – ez a közvetett
bővítmény (complément indirect ou d’attribution)
Tesnière még arra is gondol, hogy nyelvek közötti összehasonlításokat végezzen: az
aktánsok funkciója kifejeződhet prepozícióval, postpozícióval, prefixummal, suffixummal,
raggal, de még szórenddel is.
Az esettel rendelkező nyelvekből kiindulva nevezi el a tiers actant-t dativusnak.
Hogyan húzza meg a választóvonalat az aktánsok és a circonstánsok között?
Egyrészt a formájuk alapján: a circonstánsoknak ha nem határozószók, legalábbis
prepozícióval kell rendelkezniük (szemben a tárggyal, ami a nélkül is állhat).
Másrészt: jelentésükben a circonstánsok tetszőlegesen kapcsolódnak vagy sem az igéhez.
És ha nem elhagyható bővítményről van szó? Példának hozza fel Tesnière a következő
mondatot:
Alfred change de veste.
Elismeri a bővítmény (de veste) szoros kötődését az igéhez (change), de mivel az nem fejez
ki cselekvőt (Alfred), nem a cselekmény elviselője, és nem a javára, sem a kárára történik a
cselekmény, szerinte circonstánsról van szó.
Tesnière rendszerében az aktáns feltételei a következők: jelentése legyen dativus, illetve a
francia nyelvben az ennek megfelelő prepozícióval, az à-val álljon.
Példának fel is sorolja, hogy a legtöbb genitivus (nála egyenértékű a de prepozícióval)
circonstáns.
A magyar nyelv szempontjából még egy figyelemre méltó része van Tesnière
mondattanának: részletesen tárgyalja azokat a retorikai alakzatokat, amelyek megvilágítják,
hogy egy adott nyelv elemeinek egy másik nyelvben mi felel meg.
Métataxe-nak nevezi azt, amikor egy ige egyik aktánsa egy másik nyelvben egy másfajta
aktánsnak felel meg.
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Parataxe pedig az, amikor egy ige egyik aktánsa egy másik nyelvben circonstánssal
fejeződik ki.

Lucien Tesnière gondolatmenetét követve mindazokat a bővítményeket vonzatoknak
tekinthetjük, amelyek beletartoznak az ige argumentumszerkezetébe, azaz az ige által elvárt
helyiértékeket betöltik. Az ezen a körön kívül eső bővítmények a szabad határozók, amelyek
gyakorlatilag teljesen szabadon kapcsolódnak vagy a mondat egészéhez, vagy az egyik
mondatrészhez.
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D/ Terminológiai kérdések

1/ Mi az ige?

A szótár készítésének rögtön az elején szembesültem azzal a problémával, hogy nem
tudom, mit tekintsek igének. Bizonytalanságomat az is jól mutatja, hogy gyűjteményem jó
részét a végén kihúztam a szótárból.
Végül is a „Grammaire méthodique du français” (Riegel-Pellat-Rioul, 2009, 243244.o.) igemeghatározását találtam a legalaposabbnak:
„Le verbe se reconnaît d’abord par ses variations de forme et par ses oppositions
grammaticales qu’elles dénotent, ainsi que par son rôle dans la structuration de la
phrase.”
Majd három pontban foglalja össze az ige ismérveit: megkülönböztet
-

Morfológiai (ragozás, szám, személy, idő, mód, diatézis (igenem), aspektus,
különböző tövek),

-

Mondattani (az állítás központi eleme, köré rendeződik a mondat – állhat több
elemből),

-

Jelentéstani ismérveket (dinamikus szófaj: eseményeket jelöl, szemben a főnévvel,
ami statikus: szubsztanciákat jelöl).

Kiemeli azonban, hogy egyetlen ismérv alapján nem tudjuk körülhatárolni az ige
fogalmát, hiszen van dinamikus jelentésű főnév, és statikus jelentésű ige is, sőt bizonyos
főnevek az igékkel azonos tővel rendelkeznek… Javasolja továbbá az esemény (procès),
mint az ige kategóriájának legmegfelelőbb terminus használatát. A végén megjegyzi:
„On souligne aujourd’hui le rôle prédicatif du verbe: en mettant en relation les
éléments nominaux de la phrase, le verbe permet au locuteur d’accomplir un acte de
référence et de prédication.”
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Egy igeszótár létrehozásánál pontosabb és hasznosabb lenne tehát a predikátumként
előforduló lexikai egységek felvétele, hiszen annak kiválasztása, hogy adott esetben a két
predikátum közül melyiket válasszuk, pragmatikai, és egyéb nem lexikális tényezők döntik
el. Például:
commander qc / effectuer une commande de qc. - megrendel vmit
convenir à qn / être convenable à qn – megfelel vkinek

2/ „Joly Joker” igék a két nyelvben

Ezen olyan igéket értek, amelyek a kifejezések ellenpólusaként nagyon sok
szövegkörnyezetben, sok jelentéssel és így természetesen sokféle prepozícióval állhatnak,
önálló jelentésük szinte nincs is. Ez a jelenség főként a francia nyelvre jellemző, a magyar
megfelelők nagyobb változatosságot mutatnak, és valamivel több saját jelentést hordoznak,
mint francia megfelelőik.
Például:
avoir affaire à qn – vkivel van dolga 71-83 K
donner le change à qn – becsap vkit 51-60 K
causer une gêne à qn – nyugtalanít vkit 66-400 G
faire appel à (tout son courage) – összeszedi (minden bátorságát) 62-398 G
rendre visite à qn – meglátogat vkit 62-72 K
faire plaisir à qn – örül vminek vki 27-368 G
se mettre à l’abri de qn – megbújik vki elől N
rester émerveillé par qc – elcsodálkozik vmin 153K
Ezeknél a kifejezéseknél felmerül a gyanú, hogy a prepozíció nem az egész kifejezés
vonzata, hanem a főnévhez tartozik. Csakhogy ezek a prepozíciós főnevek nem tekinthetők
hagyományos értelemben vett „complément du nom”-nak, ugyanis csak az ilyen típusú
igékkel együtt fordulnak elő.
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Ezeket az igéket a Grammaire méthodique (Riegel-Pellat-Rioul, 2009, 231.o.)
„verbes supports” (kb: hordozó igék)-ként tartja számon, amelyeknek funkciója pusztán
grammatikai, a személyragozást, a mód- és időjelet hordozzák, a jelentést viszont névszói
módosítójuk tartalmazza, és ily módon az argumentumszerkezetüket (vonzataikat) is ez
határozza meg. Ezért tűnik úgy, mintha a vonzat a főnév vonzata lenne.
Nem véletlenül neveztem „módosítónak” ezeknek a szerkezeteknek a névszói részét,
hiszen nagy hasonlóságot mutat mind a magyar ugyanilyen szerkezetekkel (lásd az első
szerkezet magyar megfelelőjét), mind pedig azokkal a magyar igekötőkkel, amelyek önálló
argumentumai az igéknek.
Ezen igei kifejezések egy részének általában az a sajátságuk, hogy jelentésük
egyetlen igével is kifejezhető (legalábbis egymásnak szinonímái), a két változat közötti
választás általában stilisztikai vagy pragmatikai értékű. Például:
jeter des regards à qn – oda-oda sandít 27-32 K
prendre garde à qn – észrevesz 6-8 K
rendre compte de qc – számot ad vmiről 20-24 K

Azonban sok kifejezésnek nincs meg az igei változata:
donner le change à qn – becsap vkit 51-60 K
faire part à qn – közöl 60-70 K
tomber à genoux – térdre esik 70-404 G
faire partie de qc – tartozik vmihez 19-23 K
A magyar nyelvben ugyanúgy megvan ez a jelenség, úgyhogy legtöbbször a
kifejezéseket kifejezéssel, az egyszerű igéket egyszerű igékkel fordítjuk.

3/ Mit tekintsünk egy szótári egységnek?

Aino Niklas-Salminen: La Lexicologie (1977, 15-16.o.) című művében a szó
szintaktikai-szemantikai szempontból történő meghatározását két kritériumra építi:
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-

a jelentéstani oszthatatlanságra: a lexikai egység belsejébe nem lehet kívülről
beemelni egy elemet: *pomme jaune de terre.

-

a kommutációra (a mondatban való helyettesíthetőségre): egy lexikai egység egy
másik lexikai egységgel helyettesíthető, legyen ez összetett vagy egyszerű formájú
elem: pomme de terre, carotte

A generatív grammatika elvei szerint pedig mindazokat a nyelvi egységeket, amelyeket
nem lehet szabályok alapján létrehozni (generálni), a szótárban kell megadni. Ide
tartozhatnak bizonyos mondattani, morfológiai, fonológiai és jelentéstani tudnivalók is. A
Strukturális magyar nyelvtan (szerk: Kiefer, 1995, 901.o.) Glosszáriumában leírt definíció
szerint a szótárban van a helye például azoknak a szóképzési szabályoknak is, amelyeket az
egyes szótári elemeken kell elvégezni.
A fentiekből következik, hogy egy ige vonzatával együtt alkothat egy szótári egységet.

4/ Egy lexikai egységként (igeként) viselkedő kifejezések a franciában és a magyarban

A kifejezések mind a magyarban, mind a franciában az igékhez hasonlóan
viselkednek, viselhetnek vonzatokat. Azonban ők sokkal jobban ragaszkodnak vonzataikhoz,
mint az egyszerű igék. Ez mindkét nyelvben így van.
Van azonban a francia nyelvben egy érdekes jelenség. Vannak olyan kifejezések,
amelyeknek bizonyos részei lecserélhetők. Vonzatuk ezeknek is állandó. Például:
passer tout son temps à + inf – minden idejét vmire fordítja
Itt a passer ige helyett állhat a consacrer, de még a perdre is, a son temps helyett sa vie vagy
son jour vagy valami hasonló. A következő kifejezésekben meg éppen az ige az állandó:
avoir affaire à qn – vkivel van dolga 71-83 K
avoir mal à qc – fáj vmije 72-85 K
A kifejezések egy másik, a magyar nyelv szempontjából különösen érdekes csoportja:
envelopper l’enfant dans une couverture (chaude) – bepólyázza a gyereket egy
(meleg) takaróba N
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Ez és az ilyen típusú példák (és az ilyen típusú kifejezések) a fordításban kifejezésként
viselkednek, hiszen szinte lehetetlen bennük szétválasztani az egyes jelentéselemeket,
azonban a francia nyelvben egyes részei semmivel sem fordulnak elő gyakrabban a fenti
példa szövegkörnyezetében, mint a következő kifejezésben: envelopper la femme dans une
couverture. A magyar bepólyázza igét csak a gyerek vagy rokonértelmű szavai
környezetében használhatjuk. Egyébként a betakar ige szokott megjelenni. De hogyan
adjunk számot erről a helyzetről szótárunkban? Francia oldalról mindenképp indokolt az
envelopper dans, tehát az ige vonzatával való szerepeltetése, hiszen a többi bővítmény csak
alkalmilag jelenik meg mellette. Magyar oldalról viszont fel kell tüntetnünk az összes
lehetséges megfelelő igét a hozzájuk tartozó megszorításokkal, valahogy így:
envelopper qn dans qc - bepólyáz x-et (x: kisgyerek vagy csecsemő)/ betakar
Az argumentumok szemantikai meghatározottságától függően változik az ige magyar
fordítása.
Természetesen a magyar nyelvnek ugyancsak megvannak a sajátos kifejezései,
amelyeket egy francia-magyar szótárba nehéz lenne felvenni.
Például: távolba réved(- se perdre dans), (ahol a magyar ige direkcionális vonzata a
franciában statikus helyviszonyt fejez ki; vagy: álomba ringat (-endormir en le berçant),
(ahol a magyar bővítményt francia ige fejezi ki, a magyar igét pedig módhatározói szerepű
„gérondif”).
De vannak nem kis számban olyanok is, melyeknek mindkét oldalról a kifejezések
között van a helye:
jeter la pierre à qn – pálcát tör vki felett N (A francia bővítmény részes viszonyt, a
magyar pedig helyviszonyt fejez ki.)
mâcher la besogne à qn – vkinek a keze alá dolgozik N (A francia részes viszonyt
kifejező bővítménynek a magyarban helyviszony felel meg.)
mettre la main sur qn – kézre kerít vkit N (A két kifejezésben csak a kéz szó a közös.)
être de connivence / de mèche avec qn – kezére játszik vkinek N (A két szófordulat teljesen
eltérő kifejezése, az eredeti jelentés mindkét nyelvben elhomályosult.)
avoir l’oeil sur qn – körmére néz vkinek N (A magyarban van erre egy másik kifejezés
is: rajta tartja a szemét vmin)
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5/ Mi az a vonzat?

A francia nyelvészeti szakirodalom csakúgy, mint a magyar próbál megbírkózni
azzal a problémával, hogy meghatározza a vonzat (ma a legelterjedtebb fogalommal:
„complément d’objet”), illetve a szabad határozó („complément circonstanciel”)
különbségét.

Először is nézzük meg, hogy milyen definíciót adnak rájuk a francia értelmező
szótárak:
A Grand Robert de la Langue française (2001) csak a „complément” szót határozza meg:
„Mot (de fonction substantive) ou proposition qui se rattache à un autre mot ou à une
autre proposition, et que l’on analyse comme de nature à en compléter en préciser le
sens.”
A Grand Larousse de la langue française (1972):
Complément d’objet : „complément qui indique sur quel objet s’exerce l’action
exprimée par le verbe.”

a Trésor de la Langue Française (1977):
Complément d’objet: „complément dont la fonction est d’indiquer l’objet auquel
aboutit l’action exprimée par un verbe transitif”

És most végezzünk egy kis kitekintést a francia szakirodalomra, hogyan határozták
meg egyes nyelvészek ezt a különbséget:

Watrburg - Zumthor: Précis de syntaxe du français contemporain (1958, 171.o.):
Mint még sokan mások, a „complément circonstanciel” meghatározásából indul ki,
kiemelve annak szabad kapcsolódását, így akarván a kétfajta bővítményt megkülönböztetni:
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„Les compléments circonstanciels sont ceux qui gardent dans la phrase la plus grande
indépendance. Leur place est à peu près libre dans l’usage actuel, et est dictée par des
raisons psychologiques ou esthétiques.”

Maurice Gross: Grammaire transformationnelle du français. Syntaxe du verbe (1968, 6364.o.) :
A „Complément de verbe” (a mi vonzat fogalmunk) és a „complément de phrase” (szabad
határozó) szétválasztását kíséreli meg:
Complément de verbe: „Nous les opposerons aux compléments de phrase. La
distinction entre ces deux notions n’est pas toujours immédiatement apparente. Nous
la fonderons sur différentes propriétés dont aucune n’est par elle-même nécessaire et
suffisante.”
Végül a következő kritériumokat sorakoztatja fel a vonzat meghatározására:
-

nem helyezhető a mondat elejére, illetve az alany és az ige közé,

-

egy intonációs csoportot alkot az igével,

-

nem körülírható mondattal,

-

az őt tartalmazó mondatba kerülhet még mondathatározó is.

Maurice Grevisse: Le bon usage (1975):
Complément d’objet : „énonce la personne ou la chose sur laquelle passe l’action du sujet,
cette personne ou cette chose est présentée comme supportant l’action, comme étant l’objet
de l’action, comme marquant l’aboutissement, l’achèvement du procès. (...) Pour identifier
le complément d’objet indirect, on peut en consultant le sens, faire après le verbe l’une des
questions ...à qui ? ...à quoi ? ...de qui ? ...de quoi ? etc. (...) Pour identifier le complément
circonstanciel,

on

fait,

après

le

verbe,

une

des

questions ...où ? ...quand ? ...pourquoi ? ...combien ? ...avec quoi ? ...en quoi ? ...par
quoi ? ...combien de ? ...par où ? etc.”

Wagner – Pinchon: Grammaire du français classique et moderne (1991, 240.o.):
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Lényegesnek tartja, hogy a tárgyat (complément d’objet direct) mint a passzív mondat
lehetséges alanyát elkülönítésük a többi bővítménytől, amelyek a passzív mondatban
megmaradnak.
„On convient d’appeler complément d’objet, tout complément du verbe construit
directement qui devient sujet grammatical de ce verbe lorsqu’on tourne celui-ci au passif.
On convient d’appeler complément déterminatif essentiel, tout complément du verbe,
construit directement ou indirectement qui ne peut pas devenir sujet grammatical dans les
mêmes conditions, soit que le verbe n’admette pas de passif:
Nuire à quelqu’un
Soit qu’il en admette un:
Donner quelque chose à quelqu’un”
Ezen túl azonban csak a prepozíció szerepének taglalásakor találkozunk náluk az általunk
vonzatok közé sorolt szerkezetek elemzésével (Wagner-Pinchon, 1991, 472-73.o.):
„Le rôle des prépositions ressort de la comparaison qu’on peut établir entre les
constructions directes et les constructions indirectes. (...) se définissant comme celles où la
dépendance d’un terme ou d’un groupe par rapport à un autre est marquée au moyen d’un
mot approprié. Ce mot ne préjuge pas la fonction qu’assume le terme construit. Une
préposition sert à construire :
-

un complément déterminatif, circonstanciel ou non :

(...) nuire à quelqu’un – Je vous attenderai à 10 heures devant la Madeleine
-

un attribut :

prendre quelqu’un pour associé – traiter quelqu’un d’incapable
-

l’infinitif postposé qui joue le rôle de sujet du verbe impersonnel ou de c’est :

Il est recommandé d’être prudent. – C’est un défaut de mentir.
On ne peut donc pas dire, d’une manière générale, que la préposition régit un complément.
Son rôle consiste à marquer une subordination, c’est-à-dire un état de dépendance
grammaticale.”

De nézzünk néhány magyar példát is:
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A magyar értelmező kéziszótár (Juhász-Szőke-O. Nagy-Kovalovszky szerk., 1982) csak a
vonzat fogalmát határozza meg, külön az igevonzatét nem:
„Meghatározott nyelvtani alak, eset, amelyben valamely szó, kifejezés mellett a hozzá
tartozó szó áll.”

Mit mond az igevonzatokról a Mai magyar nyelv rendszere – Leíró nyelvtan (szerk: Tompa,
1970):
„Nagy számban fordulnak elő nyelvünkben olyan határozók, amelyek a fölérendelt
mondatrésszel nem csupán szintagmatikus kapcsolatban vannak, hanem attól alakjuk
(közelebbről ragjuk, névutójuk) tekintetében is függenek. – Számos olyan igénk, névszónk,
illetőleg igéből és névszóból alakult állandó kifejezésünk van ugyanis, amely bizonyos
jelentésében elsősorban és általában ugyanazzal a raggal, névutóval létrejött határozóval
alkot határozós szerkezetet. A gyönyörködik vmiben, bízik vkiben, felelős vkiért vagy vmiért,
bizonytalan vmiben, bolondot űz vkiből – féle szerkezetek tagjai között a szintagmatikus
kapcsolaton túl valamiféle – mégpedig meglehetősen erős – lexikai egybetartozás, kötöttség
is világosan felismerhető. A vonzó ige, névszó, vagy kifejezés szinte maga mellé kívánja a
megfelelő raggal, névutóval alakult határozószót, ez mintegy állandó kísérője, velejárója a
mondatban, mivel egy bizonyos jelentéstartalom kifejezésére csakis vele együtt, vele
határozós szerkezetbe tömörülve képes. Az ilyenféle szerkezetekben előforduló ragos,
névutós határozókat állandó határozóknak (másképp vonzatoknak) nevezzük.”

Magyar Grammatika (szerk: Keszler, 2000, 432.o.):
„A határozók lehetnek vonzatok és lehetnek szabad határozók. A vonzatok egy
részének a jelentése pontosan nem írható körül. Ezeket aszemantikus vonzatoknak nevezzük.
A határozói vonzatok másik részének pontosan meghatározható a jelentése. A határozók
különféle szemantikai csoportjai közül szinte minden típusú határozó lehet vonzat. A szabad
határozók jelentése mindig pontosan meghatározható.”
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Peredy Annamária (Peredy, 2008, 39.o.) szerint az esemény leírásában részt vevő határozók
lehetnek vonzatok.1
A Strukturális Magyar Nyelvtan 4. kötetének (A szótár szerkezete) Lexikon a
nyelvtechnológiában című fejezete (Gábor-Héja-Kuti-Nagy-Váradi, 2008, 867.o.) a
számítógépes nyelvészet oldaláról közelíti meg a kérdést (igei vonzatkeret-lexikonok
előállítása a célja), és vonzatnak azokat a bővítményfajtákat tekinti, amelyek specifikusak,
gyakrabban jelennek meg az őt kategorizáló ige mellett, ellentétben a szabad határozókkal,
amelyek előfordulása nem igespecifikus.
A francia és a magyar szakirodalmi felfogás alapvetően eltér egy dologban: amíg a
francia a határozókat (complément circonstanciel) a vonzatokkal (complément d’objet)
ellentétes fogalomként kezeli, addig a magyar felfogás szerint a határozókon belül vannak
vonzatok és szabad határozók.
Bármi legyen is az elnevezés, a vonzat fogalma egy bonyolult viszonyt takar, amelynek
meghatározása, mint látni fogjuk, nem is olyan egyszerű.

A bővítmények számomra legkörültekintőbbnek tűnő meghatározását a következő
francia nyelvtan tartalmazza: Grammaire méthodique du français (Riegel–Pellat–Rioul,
2009, 403.o.):
Ez a mű az ismérvek alapjának tekinti az ige és az igevonzat közötti kettős kapcsolatot:
-

„rapport sémantique, puisque le COI (complément d’objet indirect) est un véritable
actant dont le rôle sémantique, complémentaire de celui du sujet, est appelé par le
sens du verbe. De même que le verbe obéir implique un second actant auquel le
premier conforme sa conduite, le procès dénoté par le verbe de mouvement parvenir
suppose un point d’aboutissement (Il est parvenu au/jusqu’au sommet.)”

-

„rapport syntaxique, puisque le verbe contrôle la construction du complément dont
il détermine dans la plupart des cas la préposition introductrice. Les compléments

1

Sőt, az általa is átvett kétszintű aspektuselmélet szerint a grammatikai aspektus meghatározásában a
vonzatoknak is szerepe van: e szerint egy esemény lehet dinamikus vagy duratív, illetve telikus vagy atelikus,
és ezek alapján a tulajdonságok alapján egy esemény lehet: állapot / teljesítmény / eredmény / folyamat /
mozzanatos ige.
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locatifs

se

signalent

par

la

variabilité

de

la

préposition

(aller

à/dans/vers/sous/sur/derrière etc.) qui reste toutefois confinée à l’intérieur d’un
paradigme restreint commandé par le sens du verbe (*aller pour/selon).”
A szabad határozó mondattani ismérveit (Riegel–Pellat–Rioul, 2009, 260.o.) a
következőkben határozza meg később:
-

elhagyható

-

szabadon bővíthető ugyanolyan típusú bővítménnyel

-

áthelyezhető a mondaton belül

-

mondat közvetlen összetevője, nem függ más szintagmától, és főképp nem az igétől

-

vonzattal nem kapcsolható össze kötőszó segítségével

-

az alany és az ige közé kerülhet

Az általam is elfogadott álláspontot a következőkben foglalhatjuk össze:
Egy olyan szoros, nem lineáris kapcsolat az ige és bővítménye között, amely egyszerre
szemantikai és szintaktikai kapcsolat, az ige jelentése feltételezi ennek a bővítménynek a
meglétét még akkor is, ha adott esetben nem jelenik meg a mondatban. Általában az ige
meghatározza a bővítmény formáját is. Ha a kapcsolat az ige és bővítménye között csak
szemantikai, vonzat helyett inkább az ige asszociációs köréről beszélünk.

6/ Igevonzatként viselkedő főnévi csoportok az igék mellett

Azoknál a prepozícióknál nem beszélhetünk igazi igevonzatról, amelyek nem is
igéhez kapcsolódnak, hanem például egy főnévhez, és a főnévvel együtt az igéhez. Azonban
sokszor ezek a kifejezések igeként viselkednek, és immár közös prepozíciójukkal
illeszkednek be a mondatba:
être/se trouver sur le chemin de qn – útba/vkinek az útjába esik N
se retrouver en marge de qc – kinézik vhonnan N (t.i. vminek a szélére szorul)
se mettre à l’abri de qn – megbújik vki elől N
être aux côtés de qn – mellette áll N
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Ezekre a szótári egységekre jellemző, hogy igéjük az être ige vagy szinonímája, és
valamilyen helyhatározó áll mellettük. Mivel az ige hangsúlytalan, a bővítmény
elhagyhatatlan az ige mellől, igevonzatnak tűnik, de mivel csak szemantikai kapcsolat fűzi
az igéhez, inkább az ige asszociációs köréről beszélhetünk. A magyar megfelelőjük is azt a
feltételezést erősíti meg, hogy az ige és bővítménye szorosan összekapcsolódnak.

7/ Kötelező és fakultatív vonzatok a két nyelvben.

Kötelező egy vonzat, ha egy ige minden szövegkörnyezetben megtartja a szótárban
megadott vonzatát. Az ilyen esetek lényegesen ritkábbak, a legtöbb igénél a vonzat
szövegkörnyezettől függően megjelenik vagy eltűnik. Melyek a vonzatukhoz leginkább
ragaszkodó igék? Elsősorban a kifejezések és állandósult kapcsolatok, illetve az átvitt
értelmet kifejező igék, vonzatok – érthető módon, hiszen ezekben működik legkevésbé a
visszakereshetőség elve. Például:
Ne pas revenir de qc - nem tudja, minek tulajdonítson vmit (a magyar megfelelőben
átvitt értelmű ige)
Prendre conscience de qc - tudatában van vminek (hasonló a fordítás)
Donner sur qc – nyílik vmire (a francia kifejezés megközelítően pontos magyar
visszaadása)
Ezeket a kifejezéseket nehezen tudjuk olyan szövegkörnyezetben elképzelni, ahol
elhagyható a vonzatuk, netalán megváltoztatnák a vonzatukat.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy minél elvontabb egy ige (kifejezés), annál
biztosabban ragaszkodik a vonzatához.
Felmerül egy kérdés: lehet, hogy a vonzat átmenetet, közbeeső kategóriát képez a
kifejezések és a szabad határozók között?
Létezik-e a kötelező vonzatokra vonatkozó nyelvspecifikus tendencia?
Minden bizonnyal, hiszen például a francia nagyobb hajlandósággal teszi ki a tárgyat,
de például a részes viszonyt is:
Il lui montre où et pourquoi. – Megmutatja (neki), hová és miért.
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A magyar nyelvben pedig megfigyelhető, hogy a kötelező vonzatok bizonyos
helyzetekben másképp viselkednek, mint a nem kötelezőek:
s’incliner sur – fölé hajol (névutó)
se monter à – valamennyire rúg (esetrag)
A vonzat helye a mondatban kötött (fókuszpozíció), amelyet az igekötőkéhez hasonló
körülmények között hagyhatnak el, például felszólító módban:
Hajolj fölé!
Ezek azok az egységek, melyeket É. Kiss Katalin (1998, 34.o.) a puszta névszói vonzatok
között sorolt fel.

8/ Az être (lenni) ige határozói? Vonzatai?

Ezeket a szerkezeteket a Grammaire méthodique (Riegel-Pellat-Rioul, 2009, 233-241.o.)
a „constructions attributives” (attributív szerkezetek) között tárgyalja, de az elemzési
problémák között tartja őket számon. Megkülönböztet:
- Térbeli meghatározottságot (Le livre est dans le sac – A könyv a táskában van.),
- Időbeli meghatározottságot (C’est demain. – Ez holnap van.),
- Dátumozást (L’église est du XIIième siècle. – A templom a XII. századból van.),
- Anyagmeghatározást (C’est de l’or. - Aranyból van.),
- Hovatartozást (C’est à Pierre. – Ez Péteré.),
- És egyéb különböző viszonyokat, amelyek az être igét és egy prepozíciós szerkezetet
tartalmaznak (être avec/sans qn - vkivel/ vki nélkül van; être pour/contre qn - vkiért/ vki
ellen van; être selon/ contre qc - vmi szerint/ vmi ellenében van)
További példákat találtam, amelyeket az eddigi csoportokba nehéz besorolni:
être à genoux – térdel 6-350 G
être au dessous – vmi alatt teljesít N
être entouré de qc – vmi közepette 86-101 K
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être de (ces écrivains) – olyan (író) lenni 60-70 K
être (la température) de … degrés - … fok (a hőmérséklete) 27-33 K
être d’avis – azon a véleményen van – 86-101 K
être dans la même classe – egy osztályba jár vkivel 12 K
être avec qc - beszélget vmivel
Az Être ige + egy közepes jelentéstartalommal bíró prepozíció egy önálló ige
szinonímájaként jelenik meg.

Magyar oldalról is találtam egy érdekes előfordulását a lenni igének, ami azt mutatja,
hogy ez az az ige, amely minden nyelvben a legtöbb előfordulásban és a legtöbb féle
igemódosítóval képes megjelenni:
Azon van, hogy + kötőmód - se proposer de

A Grammaire méthodique (Riegel-Pellat-Rioul, 2009, 233-241.o.) szerint az être ige:
- vagy helymeghatározó ige,
- vagy exisztenciális ige szinonímájaként van jelen.
- Néhány esetben hangsúlytalan „joly joker ige”-ként működik.
- Végül kopulaként (és egyben igazi attributív szerkezetként) akkor szerepel, ha a
mellette megjelenő prepozíció behelyettesíthető egy jelzővel.

A magyar nyelv szempontjából nagyon érdekes azt megnézni, hogy melyek azok az
esetek, ahol jelen idő, kijelentő mód, E/3 személyben rejtve marad a létige, és hogyan függ
ez össze a problémával.
Érdekes összevetni a következő két mondatot:
1. Pierre est dans son lit.
2. Péter az ágyában van.
Ha az igét kicseréljük a következő módon, akkor már egyik nyelvben sem beszélhetünk
igevonzatról:
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3. Pierre lit dans son lit.
4. Péter az ágyában olvas.
Ha a francia igére rákérdezünk:
5. -Que fait-il dans son lit?
Akkor a lire igével igen, viszont az être igével nem tudok egyszerűen válaszolni, valami
még hiányzik a mondatból. És ez a valami feltételezésem szerint az être ige vonzata, a
helyhatározó.
6. –Il lit.
7. *-Il est.
8. –Il y est.
Ugyanez a helyzet a magyar nyelvben is:
9. –Mit csinál az ágyban?
10. –Olvas.
11. *-Van.
12. –Ott van.

Mindezekből úgy tűnik számomra, hogy az ilyen típusú helyhatározók vonzatai az
être (lenni) igének. Az ige + vonzata jelentést is megnézve komplex jelentést az être (lenni)
igénél kapunk, a lire (olvasni)-nál nem.

Azonban ezek között a vonzatok között is van egy nagy különbség:
Az être + helyhatározó prepozíció (pl. sous, sur, dans etc.) jelentése mindig = van vhol. A
többi prepozíció és az ige jelentése pedig önálló életet él, jelentésük többnyire
kiszámíthatatlan.
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E/ Terítéken a tárgy

1/ Vonzat-e a tárgy (complément d’objet direct)?

Mind a magyar, mind a francia nyelvről elmondhatjuk, hogy benne a tárgy vonzat,
sőt, mindig vonzat. Igaz, vannak esetek, amikor fakultatív vonzatként viselkedik: ez
elsősorban a magyar nyelvre jellemző, de ha elfogadjuk a fakultatív vonzatok létét, akkor
beláthatjuk a tárgy vonzat voltát.
Például:
-

Aimes-tu le riz?

-

Je l’aime.

-

Szereted a rizst?

-

Szeretem.

A francia nyelv olyan helyzetekben is megkívánja a tárgy kitételét, amikor a magyar nem,
hiszen a magyarban az ige határozott (tárgyas) ragozása a tárgy jelenléte nélkül is utal a tárgy
jelenlétére.

2/ Miben közös a tárgy a többi bővítménnyel?

A tárgy és az egyéb bővítmények által betöltött szerep sokszor azonos. Gyakran
fordul elő mindkét nyelvben bizonyos határozók és a tárgy felcserélhetősége. Ezt a
jelenséget behatóbban vizsgálja Zsilka János (1971, 58.o.), közismertek a következő
példái:
/1/ ken zsírt a kenyérre
/2/ keni zsírral a kenyeret
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De mivel ez a jelenség univerzálisnak tekinthető, nézzünk egy francia példát is, amely
Barta Pétertől (2001, 19.o.) való:
/3/ Servir une bière à une dame
/4/ Servir une dame avec une bière

Itt azonban meg kell jegyezzük, hogy a tárggyal azonos szemantikai szerepet az alany
is játszhat. Jó példa erre a francia „verbes réversibles” (Riegel-Pellat-Rioul, 2006, 233241.o.) csoportja. Azok az igék, amelyek formájuk megőrzése mellett lehetnek tranzitívak:
argumentumszerkezetüknek megfelelően egy alanyuk és egy tárgyuk van; vagy
intranzitívak: ilyenkor a cselekvés két argumentuma egyetlen szerepben, az alanyban
összpontosul : cuire (főz – fő), casser (tör – törik), jaunir (sárgára színez - sárgul), changer
(változtat – változik) stb.

3/ Tegyünk-e különbséget a tárgy és az egyéb bővítmények között? (avagy: annak
megindoklása, hogy miért hagytam ki a vizsgálat köréből a tárgyat)

Mivel ebben a dolgozatban egy alapvető kérdés a „vonzat” fogalmának boncolgatása,
a tárgyat mint kétségkívüli vonzatot kihagytam az elemzendők köréből.

A francia nyelvben világosan elkülönül a tárgy a többi bővítménytől:
-

Közvetlen bővítmény (francia neve: complément d’objet direct): prepozíció nélkül
kapcsolódik az igéhez.

-

A tárgy az alany és a prepozíciós bővítmények között foglal helyet: az alannyal
egyeztetünk, de semmilyen jellel nem rendelkezik; az egyéb bővítmények egységesen
prepozícióval jelöltek. A tárggyal általában nem egyeztetünk, de semmiféle morfológiai
megkülönböztetése nincsen. A tárgy ismertető jegye a pozíció, amit elfoglal.

-

Passziválható: szintaktikai transzformáció eredménye illetve kiinduló pontja. A passzív
diatézis (igenem)ben az alany és a tárgy szerepe felcserélődik.
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-

A tárgy ragja: Bartos Huba (2000, 712.o.) szerint: „szintetikus szuffixum” ellentétben
az egyéb bővítményekkel, amelyeket határozóragokkal („analitikus szuffixum”)
fejezünk ki illetve névutóval.2

-

A franciához hasonlóan a magyarban is előfordul „jelöletlen” tárgy, de csak akkor, ha
egyéb területen működik a visszakereshetőség!:
/1/ Szeretem a barátom(at).

A magyarban az alannyal való egyeztetés is összetéveszthetetlenné teszi az alanyt, de csak
akkor, ha személye nem azonos a tárgyéval. A /2/-es mondat már sokkal kevésbé elfogadható
és egyértelmű, mint az /1/-es.
/2/ Szereti a barátom(at).

A francia nyelvben
-

A tárgy mindig elsődlegességet élvez a többi, az igei csoporton belül található
bővítményhez képest. Azaz, lineárisan közelebb áll, közvetlenül követi az igét.
Mindkét nyelvre igaz:

-

Az elhagyhatóságban „közelebb áll az igéhez” a tárgy az egyéb bővítményeknél : olyan
helyzet elképzelhetetlen, hogy a tárgyat elhagyjuk, de egy másik bővítményt kitegyünk.3
Például:
J’achète une rose au fleuriste du coin pour ma mère chaque année.
*J’achète au fleuriste du coin pour ma mère chaque année.
Ellenben egy másik bővítményt nyugodtan elhagyhatok :
J’achète une rose pour ma mère chaque année.

2

A szintetikus szuffixumok a szótővel egy egységet alkotnak, ilyenek a tárgy ragján és a superessivus
esetragon kívül a személyragok. Az analitikus szuffixumok szabadabbak, önállóbbak, szótőalkotó elemek is
lehetnek a személyes névmások mellett. Pl. velem, veled stb.

3

Ugyanez különbözteti meg a vonzatokat a szabad határozóktól, mint ahogy azt látni fogjuk Komlósy András
"vonzatpróbái"-nál. (Komlósy, 1992, 316-320.o.)
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J’achète une rose au fleuriste du coin chaque année.
-

Kiefer Ferenc (2000b, 579.o.) megkülönböztet szintaktikai és lexikai esetet. Szintaktikai
eset az, amelyet a mondattani viszonyokból ki lehet következtetni. A tárgy ilyen. A
lexikai eset az, amelyet az egyes igék lexikai jellemzésében kell megadni.4

-

Végül, véleményem szerint az előzőekből következik még valami: a tárgyeset egy
olyan „gyűjtő” eset, amellyel többféle szemantikai szerepet lehet kifejezni,
természetesen megfelelő transzformációk után. Ez az átjárhatóság adott esetben
előfordulhat más esetek között is, de semmiképp sem olyan általános. A fenti példában
(Barta, 2001) előforduló servir ige két bővítménye is kifejezhető tárggyal:
Servir (qc) à une dame = servir une dame
/Felszolgál (vmit) egy hölgynek = kiszolgál egy hölgyet/
Servir (qn) avec une bière = servir une bière
/Kiszolgál (vkit) sörrel = felszolgál egy sört/
A magyar nyelvben viszont jobb példa a szintén fent említett ken ige (Zsilka János és
Bibok Károly példái – Zsilka (1971, 58.o.), Bibok (2008, 25.o.):
(Vmit) ken a kenyérre = kenyeret ken
Zsírral ken (vmit) = zsírt ken

A Strukturális Magyar Nyelvtan 4. kötete, amely a Szótár szerkezete címet viseli,
részletesen foglalkozik a szintaktikai alternáció problematikájával. A fent említett
Bibok Károlyon kívül Csirmaz Anikó (Csirmaz, 2008, 220.o.) is, aki lokativuszi
alternációnak nevezi azt az estet, amikor a tárgy a helyhatározóval váltakozik, mint az
alábbi kifejezésekben, és amely kifejezések sejtetni engedik, hogy az alternáció csak a
felszíni, szintaktikai szintjét érinti a mondatnak, hiszen a két kifejezés szinonimája
egymásnak:

4

Ugyanezt a megkülönböztetést Csirmaz Anikó (Csirmaz, 2008, 206.o.) szerkezeti és inherens esetnek hívja,
ugyanis az inherens esetek thematikus szerepekhez köthetők, amíg a szerkezeti esetek, így az alany és tárgy
eset, nem.

39

falra kente a festéket
festékkel kente a falat

Jean Cervoni, aki részletesen elemzi a francia nyelvre alkalmazva a Fillmore-féle
eseteket, megjegyzi Fillmore-kritikájában (1991, 175-178.o.), hogy a tárgy jelentését,
ellentétben mondattani funkciójával, lehetetlenség meghatározni, sokfélesége miatt.
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F/ A prepozíciók működéséről

A francia nyelvben az igevonzat elsődleges kifejezőeszköze a prepozíciós szerkezet.
A francia prepozíciós igevonzat működését tekintve hasonlít a magyar igevonzatokhoz: van
egy régens (A) (egy ige vagy igei kifejezés) van egy kötőelem (a) (prepozíció, esetrag stb.),
amely a mondatban egy másik szóhoz, valamilyen főnévi csoporthoz, egy bővítményhez
(B) kapcsolódik: A + aB.
A prepozíció (esetrag, stb) asszociációs kapcsolatban áll a régenssel (együtt
szerepelnek a szótárban), de lineáris kapcsolatban a főnévi csoporttal van csak, és régensétől
bizonyos keretek között eltávolodhat.
Persze ez a A + aB típusú kapcsolat nem csak az igevonzatokra jellemző. Vonzata
lehet a jelzőknek (fier de qc - büszke vmire), főneveknek (amour pour qn. – szerelem vki
iránt), a határozószóknak is (conformément à qc - vminek megfelelően).
Sőt, nem is kell hozzá vonzat, hogy a mondatban egy szó megjelöljön, magához
láncoljon egy másik szót nem lineáris kapcsolattal: az alany egyeztetést ír elő a hozzá tartozó
igén, a birtokos prepozícióval vagy birtokjellel jelöli meg birtokát. Az a lényeg, hogy a
mondatban valamilyen módon azonosításra kerüljön az egymással lineáris kapcsolatban nem
lévő két elem összetartozása.
Azonban az igevonzatok esetében nem puszta összekötőelemről, hanem több-kevesebb
önálló szemantikai szereppel is bíró kötőelemről van szó.
De Mulder és Sosic az „Approches récentes de la préposition” (2009) című cikkükben a
prepozíciók térbeli szerepét elemzik, és kiemelik, hogy a franciában az ige fejezi ki a
helyváltoztatást, a prepozíciós csoport pedig a mozgás végpontját. A két elem tehát
kiegészíti egymást. Hogy mitől függ a prepozíciós szerkezet végső interpretációja?
Egyrészt a térbeli elemek természetétől, másrészt az igék és prepozíciók között is vannak
olyanok, amelyek eleve dinamikus interpretációjúak. Ezen kívül még függ az aspektustól
és az időkerettől is. Ők is kiemelik, hogy a prepozícióknak külön mondattani szerepe van.
A francia prepozícióval ellentétben a magyar esetrag alaktanilag a névszóhoz tartozik,
viszont jelentéstanilag az igével alkot egységet, és az ige szemantikai tartalmát együttesük
határozza meg, mint ahogy Kothencz Gabriella összefoglalja (Kothencz, 2007, 432.o.).
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É. Kiss Katalin (1998, 104.o) értelmezése szerint a francia igevonzat másik kifejezője, a
névutó is esetrag valójában, hiszen nem ékelődhet semmi közé és a hozzá tartozó névszó
közé. Jelentéstanilag azonos az esetraggal, mondattanilag azonban önálló szó.5

5

Történetileg a birtokos szerkezetből alakult ki.
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II. A FRANCIA PREPOZÍCIÓK RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA A MAGYAR
MEGFELELŐK ALAPJÁN

Ebben a fejezetben rendszerezzük a francia igevonzatok megfelelőiként előforduló
magyar nyelvtani kategóriákat, és megnézzük, hogyan fejezhetnek ki ezek francia
igevonzatot. Ezeknek egy része a magyar nyelvben is igevonzat, más részük viszont nem az.
Azt azonban le kell szögezzük, hogy a francia igevonzatokat az esetek nagy többségében a
magyar nyelvben is igevonzattal fejezzük ki. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni: az
előfordulások sokfélesége nem tükrözi az előfordulások gyakoriságát.
Kutatásom során a korpuszokból kigyűjtöttem a főnévi bővítménnyel rendelkező
igevonzatokat (igevonzatnak tűnő szerkezeteket), amelyeket ebben a fejezetben
prepozíciókra lebontva csoportosítottam, és megnéztem, hogy milyen magyar nyelvi
megoldásokat találhatunk a francia igevonzatok megfelelőjeként. A felállított csoportokat
úgy alakítottam ki, hogy prepozíciónként megnéztem az összes lehetséges magyar
megfelelőt (ezek elsősorban esetragos és névutós szerkezetek), és ezeken egyenként
végigmentem. Tehát minden előforduló francia prepozíció alatt megjelennek a magyar
megfelelők. Mivel az à és a de prepozíció óriási arányban felülreprezentált, ezeknél a
prepozícióknál alcsoportokat is létrehoztam, hogy a felsorakoztatott példák sokféleségét
vissza tudjam adni. A fejezet végén prepozíciókra lebontva statisztikát készítettem a talált
példákból, és összehasonlítottam saját példáimat a Francia-magyar rag- és névutószótárban
és a Francia igei vonzatok-ban talált példák számával.
Az alábbiakban megpróbálom első megközelítésből megvizsgálni a korpuszomban
igevonzatként előforduló prepozíciókat, magyar jelentésük közül csak a legalapvetőbbeket
feltüntetve. A cél, hogy szembesüljünk azokkal az előfeltevésekkel, amelyek a francia
prepozíciós igevonzatok magyar megfelelőiről élnek bennünk, és amelyeket röviden így
foglalhatnánk össze:
à – magyar –nak/-nek (dativus),-nál/-nél (adessivus), -hoz/-hez/-höz (allativus)
avec – magyar –val/-vel (instrumentalis)
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chez – magyar –nál/-nél (adessivus),-hoz/-hez/-höz (allativus)
dans – magyar –ban/-ben (inessivus), -ba/-be (illativus)
de – magyar -ról/-ről (delativus), -ból/-ből (elativus), -nak/-nek (genitivus), -tól/-től
(ablativus)
en – magyar -vá/-vé (translativus/factivus), -ként (formativus)
jusqu’ à – magyar -ig (terminativus)
pour – magyar –ért (causalis-finalis)
sur – magyar -n (superessivus), -ra/-re (sublativus)
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A/ A magyar megfelelőkről általában

1/ Esetragok

Mint ahogyan a korpuszból is kiderül, a francia vonzat legelterjedtebb magyar
megfelelője a határozórag (esetrag). Hogy hangsúlyozzuk a magyar határozórag (esetrag)
hasonlóságát a francia prepozícióval: Jean Cervoni (1991, 96.o.) szerint a francia nyelvben
19 a valódi, minden kritériumnak megfelelő prepozíciók száma, szemben a magyar
esetragokkal, amelyek 18-an vannak. Mindkettő, a magyar esetragok, és a francia
prepozíciók zárt rendszert alkotnak. Ebből a tulajdonságukból viszont az következik, hogy
a valóság által kínált elvileg végtelen számú jelentést úgy képesek hordozni, ha egy bizonyos
jelentésmozzanatuk felhatalmazza őket ennek a funkciónak az ellátására, valamilyen
grammatikai viszonyba rendezve, régensükkel együttműködve hozzák létre a komplex
jelentést. A magyar esetragok úgy működnek, mint a francia prepozíciók. A másik, magyar
vonzat kifejezésére alkalmas osztály, a névutók osztálya kicsit eltérő tőlük, mint ahogy majd
az alábbiakban látni fogjuk.
Kiefer Ferenc (2000c, 577.o.) olyan disztribúciós kritériumokat állít fel, amelyek alapján
a magyar nyelvben el tudjuk különíteni az ún. esetragokat a többi toldalékoktól. Az esetrag
mindig
-

utolsó záró toldalék

-

egyetlenegy lehet belőle egy szóban

-

termékeny, használata nem függ a tő jelentésétől.

Ezeket az ismérveket figyelembe véve, valamint azt, hogy a genitivusi esetrag megegyezik
a dativusival, a magyar nyelvtani hagyomány 25 potenciális esetragjából csak 18 marad meg.
Ezek a következők:
Nominativus (0) s’exprimer en qc - vmit vmi fejez ki; se doubler de qc – vmi járul mellé;
méditer sur qc – (vkiben) felidéződik vmi; aboutir à qc – vminek az lesz a következménye,
hogy
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Accusativus (–t) passer chez qn N – útjába ejt vkit; l’emporter sur qn – elhalványít vkit;
respecter (qn) pour qc – tisztel (vkiben) vmit
Dativus (–nak/-nek) obéir à qn – engedelmeskedik vkinek; considérer comme qc –
vmilyennek ítél; s’engager dans qc – megy vminek; traiter de qc – nevez vminek; appartenir
à – birtokában van vminek (genitivus)
Instrumentalis (–val/-vel) être avec qn – beszélget vkivel; abuser de qc – visszaél vmivel
Causalis-finalis (–ért) châtier pour qc - büntet vmiért
Translativus-factivus (–vá/-vé) reconvertir dans qc – átképez vmivé N
Inessivus (-ban/-ben) buter sur qc – megbotlik vmiben N; consister à + inf – abban áll,
hogy; éclater de qc – vmiben tör ki
Superessivus (–n) réclamer (qc) à qn – vkin keres (vmit) N; rire de qc – nevet vmin
Adessivus (–nál/-nél) rester auprès de qc – vkinél marad N
Sublativus (–ra/-re) adjoindre à qc – vmire varr; ouvrir sur qc – nyílik vmire; il en va de
même en matière de qc – ugyanaz vonatkozik vmire; appuyer contre qc – hajt vmire
(hajtogat); aller jusqu’ à qc – vmire vetemedik N; se porter vers qc – ráirányul vmire; se
décomposer en qc – degradál vmire
Delativus (–ról/-ről) insister sur qc – arról kezd beszélni, mennyire fontos; renoncer à qc –
lemond vmiről
Illativus (–ba/-be) s’accrocher autour de qc – kapaszkodik vmibe; placer dans qc – vmilyen
kategóriába sorol
Elativus (–ból/ből) se jeter hors de qc – kiugrik vmiből; arracher à qc – kitépi a kezéből;
rester en dehors de – kimarad vmiből N; ajouter de qc – beépít vmiből; juger d’après qc –
ítél vmiből N
Allativus (–hoz/-hez/höz) se diriger vers qc – közeledik vmihez; s’appuyer contre qc –
támaszkodik vmihez N; faire des remarques sur qc – megjegyzést fűz vmihez N; suffire à +
inf – elég ahhoz, hogy
Ablativus (–tól/től) commander à qn qc – kér vkitől; débarrasser de qc – megszabadít
vkitől; accueillir (qn) avec/sans enthousiasme – el van ragadtatva N / nincs elragadtatva
vmitől
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Terminativus (–ig) arriver à qc – eljut vmeddig N; compter jusqu’ à qc – számol vmeddig
N
Formativus (–ként) se proposer comme qc – vmiként ajánlja magát N
Superessivus (-ul) servir de qc – szolgál vmiül

Az esetek szerinti elkülönítés nem lehetséges a franciában, a prepozíciók közel sem
csak és kizárólag az „esetrendszer” jelölésére használatosak.
Az esetek elemzésével nagyon sokan foglalkoztak már, Komlósy András (1992, 583.o.)
szerint hierarchiás viszony áll fenn a thematikus szerepek között, amelyek meghatározzák
az esetrendszert. A hierarchiás sor a következő lenne: ágens – beneficiens – cél / experiens
– instrumentum – téma / paciens – locativus. Az esetek ezt a hierarchiát követik: alany –
tárgy – obliquus (a franciában a prepozíciós eset).
A hierarchiás sorrend azt is jelzi, hogy egy bővítmény milyen szoros kapcsolatban áll az
igével.
Én thematikus szerepeknek azokat a fogalmi szerepeket tekintem, amelyek az
argumentumok grammatikai tulajdonságait, a mondatban betöltött szerepét befolyásolják.
Thematikus szerepek lehetnek például:
→ aktív szereplő, cselekvő | az alany ágens
→ pszichikai folyamat átélője | experiens / átélő
→ passzív résztvevő | téma
→ változás elszenvedője | patiens / elszenvedő
→ természeti erő
→ instrumentum / eszköz
A thematikus szerepek a szintaxis és a szemantika határán állnak, és az eseményben való
aktív részvételük alapján hierarchiás rendszert alkotnak, amely rendszer csúcsán az
elképzelhető legaktívabb, alján meg a legpasszívabb szerep áll. Ugyanannak az igének az
elképzelt alanyai különböző thematikus szerepeket is betölthetnek. Ezekkel részletesebben
többek között Csirmaz Anikó (Csirmaz, 2009, 195-202.o.) foglalkozott, aki az alany által
betölthető többféle thematikus szerepre példának hozza fel:
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Feri aludt. (téma szerep)
Feri félt. (experiens szerep)
Szerinte a mélyszerkezetben pontosan annyi argumentum van jelen, ahány thematikus szerep,
amelyek nem mindegyike rendelkezik feltétlenül fonológiai tartalommal, vagyis nem
mindegyik jelenik meg a mondatban.

2/ Névutók

Láttuk már korábban, hogy É. Kiss Katalin (1998, 104.o.) szerint a névutók
jelentéstanilag esetragok, mondattanilag azonban önálló szavak.
Komlósy András (1992, 348.o.) véleménye szerint hogy a névutók mindig régensek.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a francia vonzatok megfelelőiként előforduló
magyar névutók a pontosabb jelentéskifejezés eszközei. Az esetek egy részében a
névutós kifejezést egy ragos kifejezéssel is helyettesíthetjük: ekkor a névutó pontosabb,
árnyaltabb, választékosabb stílust eredményez. Az esetek másik részében nincs a
névutóknak megfelelő esetrag.
A névutók csoportja a magyar nyelvben eléggé speciális, hiszen ellentétben a
határozóragokkal és elvileg a francia prepozíciókkal is, nyitott osztályt alkotnak,
úgyhogy meg sem próbálkozhatunk teljes számbavételükre. Nyitott jellegükből adódik
viszont, hogy sokkal alkalmasabbak szemantikai tartalom kifejezésére, mint a
prepozíciók vagy a határozóragok.
Mivel mondattani viselkedésük alapján a névutók nem egységesek, Kenesei István
(1992, 583.o.) három csoportra osztja őket:
a) esetszerű névutók (pl. e mögött a ház mögött (derrière cette maison) ezek lehetnek
vonzatok,

b) valódi (esetet adó) névutók, (pl. azon (*túl) a folyón túl – au-delà de la rivière)
amikor igéhez járulna, azt beépíti magába igekötőként. Például:
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szembeszáll vmivel (s’opposer à qc)
együttérez vkivel (sympathiser avec qn)
túlad vmin (se débarrasser de qn)
átrepül vmin (survoler qc)
- Ehhez hasonló jelenséget a francia nyelv is ismer:
veiller sur qn = surveiller qn
A tartalmas névutó beépül az igébe igekötőként, így az ige és bővítménye viszonya
szorosabb lesz: tárgy.
Azonban ezek között vannak, amelyek már lexikalizálódtak:
szembeszáll vmivel < > száll szembe vmivel
És vannak olyanok, amelyek mindkét formájuk működnek, ugyanazzal a jelentéssel,
akárcsak a fenti francia példában:
repül a vizen át = átrepül a vizen / átrepüli az óceánt

c) egyéb névutókra (vagy személyes névmáshoz vagy demonstratívumhoz – vagy
mind a kettőhöz – nem illeszthető névutók) (pl. végett (afin de), hosszat (le long de)).

Nézzünk példákat, milyen magyar névutók fordulnak elő francia prepozíciók
megfelelőiként vonzatban. Jól látszik, hogy a magyar névutók is követik a honnan?, hol?,
hová? irányhármasságot:
Elé: placer devant qc – elé ír
Előtt: Cacher à qn – titkol vki előtt (A francia megfelelő szerint: titkol vki számára)
Elől: Cacher à qn – eltakar vki elől; écarter de qc – elhárít vmi elől N (Amíg a francia
csak az irányt jelöli, a magyar egy bonyolultabb helyviszony.); se mettre à l’abri de qn
– megbújik vki elől N (A francia „verbe de support” mellett a prepozíció a jelentés
hordozója. Az erős jelentésű prepozíciót jogosan fordítja a magyar névutóval és nem így:
elbújik vkitől, az inkább a se cacher à qn-nek felelne meg.)
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Mellé : se doubler de qc –

járul vmi mellé (A passzív jelentésű visszaható ige

szövegkörnyezetben adott jelentése a magyar változat.)
Mellett : donner des gages à qc – elkötelezi magát vmi mellett (A magyar névutó a
helyviszonyt hangsúlyozza.) ; insister sur qc – kardoskodik vmi mellett N (a francia és a
magyar kifejezés másként rögzült és ment el az átvitt értelembe); passer devant qc –
elhalad vmi mellett N (Más-más szemléletet takarnak a kifejezések) ; persister dans qc
– kitart vmi mellett ; être aux côtés de qn – vki mellett áll N (A francia változatból derül
ki, hogy átvitt értelemről van szó.)
Mellől : se détacher de qn – elszakad vki mellől N (-től) (Itt a névutó sokkal pontosabb.)

Felé: s’approcher de qn – jön vki felé (-hez) (Konkrétabb értelmet fejez ki a névutó, mint
a határozórag.); incliner vers qc – hajlik vmi felé
Fölé(be): donner l’avantage sur soi-même à qn – hagyja, hogy vki fölébe kerekedjen (A
magyar névutó a helyviszonyt hangsúlyozza); s’incliner sur qc – vmi fölé hajol; s’élever
au-dessus de qc – vmi fölé magasodik N
Felett: jeter la pierre à qn – pálcát tör vki felett N (A magyar megfelelő egy kifejezés,
amelynek az eredeti értelme már elhomályosult.) ; dépendre de – rendelkezik vmi fölött
Felől: prendre des nouvelles de qn – érdeklődik vki felől N (-ről) (Ennél a francia
kifejezésnél nem világos, hogy a kifejezés vonzata a nouvelles főnév „complément du
nom”-ja, vagy valódi igevonzat. Utóbbi esetben az ige irányát fejezi ki, akárcsak a
magyar névutó); raconter sur qn – beszél vki felől N

Köré: circonscrire à qc – vmi köré ír N (Ebben a névutóban a francia ige jelentése jelenik
meg) ; s’enrouler autour de qc – köré csavarodik (Erős jelentésű prepozíciót névutóval
lehet pontosan kifejezni.)
Körül: tourner autour de qc – a körül forog, hogy (Mindkét nyelvben átvitt értelmű
kifejezés.)

Között : ça va barder pour qn – szétcsap vkik között N (A francia kifejezés eredeti
értelme elhomályosult a magyar megfelelő számára.)
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Közül : échapper à – kisiklik vmik közül N (A magyar névutó bonyolultabb, csak két
francia prepozícióval (d’entre) kifejezhető irányt jelöl); se distinguer de qn – kiemelkedik
vkik közül N (-ból) (A raggal ellentétben a névutó csak megszámlálható dologra
használható) ; détonner dans qc – kirí vmik közül N; trancher avec qc – kirí vmik közül
N

Alapján: condamner sur qc - elítél vmi alapján; traiter selon qc – vmi alapján kezel

Alatt: être au-dessous de qc – vmi alatt teljesít

Ellen: reprocher à qc – kifogása van vmi ellen (Itt a magyar pontosságra való törekvés
látszik); garantir de qn – véd vki ellen N (Francia részről a szoros ige-bővítmény
viszonyon van a hangsúly, amely szerint ennek az igének az iránya vagy közeledés lehet:
garantir à qn, vagy ennek pont az ellentéte: garantir de qn. A magyar névutó a pontos
kifejezés eszköze) ; attirer sur qc – kihív vmi ellen ; se quereller entre qc – egymás ellen
acsarkodnak

Hatása alatt: agir sous l’effet de qc – vminek a hatása alatt cselekszik N (a magyarnál
és a franciánál kérdéses a prepozíció, illetve a névutó mivolta. Mivel magyarul a
hatására is előfordul, elfogadtam. Mindkét esetben a jelentés minél pontosabb kifejezése
a cél, ezért e bonyolult kifejezésmód.

Illetően: imputer à qn – váddal él vkit illetően (Magyarul tipikusan stilisztikai névutóhasználatról van szó, a vádol vkit szerkezettel egyszerűbben is ki lehetne fejezni.)

Iránt: faire pitié à qn – szánalom ébred vki iránt (A magyar névutó az elvontságot is
kifejezi.)
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Mögött : se renfermer sur qc – becsukódik vmi mögött (A francia változat erősebb igevonzatviszonyt feltételez, ami magyarul inkább rácsukódik vmire lenne.); se rassembler
derrière qc – fölsorakoznak vmi mögött N

Miatt : s’inquiéter de qc – nyugtalankodik vmi miatt N (Szorosabb ige-vonzat viszonyt
jelez a francia változat, az vonzat, a magyar változat okhatározó, de nem vonzat.

Rovására : imputer à qn – rovására ír N (A francia részes viszonynak van ilyen értelme
is: au détriment de)

Szerint: agir selon qc – vmi szerint N cselekszik

Után: s’informer de qc – érdeklődik vmi után; dépenser pour qc – fizet vmi után N
(Magyarul másképp: vmiért); se retourner derrière qn – megfordul vki után N (Tipikus
és gyakran előforduló szemléletbeli különbség); pleurer après qn – sír vki után N
(Azonos kifejezésmód, a prepozíciónak és a névutónak is átvitt értelme van jelen. Az
erős prepozíció beleszól a jelentésbe.)

A névutók a magyar nyelvben a pontosabb kifejezés eszközei, kevesebb a kapcsolatuk az
igével, ritkábban fejeznek ki vonzatot.
A franciában ezek között az igék között találunk közeledést kifejezőt mind konkrét, mind
elvont értelemben, viszont a mondást, adást kifejező igék konkrét értelműek. Van még
műveltetést, viszonyt kifejező ige, illetve a vonzat kifejezheti az esemény elszenvedőjét, de
lehet formai megkötés nélküli helyhatározó, illetve még harmadlagos tárgy (az esemény
harmadik szereplője).
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3/ Nem rendszerszerű megfelelések

a) igekötő

a. Az igekötők meghatározása

A magyar nyelv igekötői egy nagyon izgalmas terület, hiszen ha nem is egyedülálló ezzel
a nyelvek közül, nem lehet egyenlőségjelet tenni a magyar, a francia, vagy a magyarhoz
közelebb álló német igekötők közé. A franciában az igekötők rendszere ugyan termékeny,
de elszigetelt jelenség.

A magyar igekötők viszont egy széles területen használt

rendszert alkotnak.
Elfogadva több magyar nyelvész, így É. Kiss Katalin (1998, 33.o.), valamint Kiefer
Ferenc és Ladányi Mária (2000, 453-480.o.) elméletét, egységesen elmondhatjuk, hogy
az igekötők igemódosító szerepűek, és felmerül a gyanú, hogy esetleg előfordulhatnak,
ha nem is túl gyakran, francia igevonzat magyar megfelelőjeként.
Itt tegyünk egy kis kitérőt, és nézzük meg, hogy mi is az az “igemódosító”. A
Strukturális magyar nyelvtan 1. kötete tartalmaz egy definíciót (Komlósy, 1992, 895.o.):
“Az igével egy szemantikai egységet alkotó, önálló referenciával nem rendelkező,
általában bővítetlen (egyetlen lexikai elemet: névelőtlen főnevet, határozószót, igekötőt,
névutót , melléknevet tartalmazó) összetevő.”
Kiefer Ferenc az igemódosítóknak (preverbumoknak) közös szintaktikai tulajdonságait
emeli ki, szerinte az ige és módosítója közti szemantikai viszony, amely komplex igei
jelentést eredményez.
Feltételezésük szerint a magyarban az igekötők nem, viszont a névszói igemódosítók
vonzatai az igének:
Budapesten lakik, zöldre fest, butának tart.
rouler à terre – földre dönt vkit 64-399 G
Semmiképp sem vonzatai az igének az akcióminőség-képző igekötők (pl. felszív), a
határozóként is használható igekötők (pl. újraolvas). Ezek nem befolyásolják ugyanis a
bázisige argumentumszerkezetét.
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Az irányt jelölő igekötők (pl. felmászik a fára; felnézett) közül az első típusúnál az
argumentumhelyet egy bővítmény tölti ki, tehát ez sem lehet vonzat, a második típusú
vonzat léte kérdéses.
É. Kiss Katalin (1998, 33.o.) ellenben vonzatnak tekinti az igekötőket, és szintén az
igemódosítók között tárgyalja őket. A különbség szerinte az az igekötők és a puszta
névszói vonzatok között, hogy ez utóbbiak nem sorolhatók fel a szótárban, pl. Könyvet
olvas, moziba megy, vendég jött, orvos lesz, gazdag lesz, orvosnak vélik, pirosra fest,
úszni akar.
Bene Annamária (Bene, 2011, 309-318) szerint a rezultatív szerkezetek szükséges és
elégséges összetevője egy delimitáló elem. Ez az elem lehet igekötő vagy egy sublativusi
esetű rezultatív kifejezés, például:
Tíz szeletre vágta a tortát.
Felvágta a tortát.
De már Marie-Josèphe Gouesse és Kiefer Ferenc (Gouesse-Kiefer, 2010, 55-65.o.) is
felhívja a figyelmet arra, hogy az igekötő és az eredményre irányuló esetrag kiegészítik
egymást a magyar nyelvben.

b. Az igevonzatok mint igemódosítók

A magyar igekötők adták azt az ötletet, hogy az igevonzatokat (mind a magyar, mind
a francia nyelvben) egy nagyobb kategória: az igemódosítók keretében próbáljam meg
vizsgálni. Elképzelésem szerint a bővítményeket abból a szempontból kell tekinteni,
hogy a szótárban az ige mint szótári egység elvár-e maga mellett valamilyen
igemódosítót vagy sem. Ez az igemódosító lehet a hagyományos értelemben vett vonzat,
de lehet akár csak egy formát vagy csak szemantikai kategóriát meghatározó
igemódosító.
Például: az aller ige ritkán állhat bővítmény nélkül. Az aller + “az ‘où?’ kérdésre
válaszoló bővítmény” már nyugodtan alkothat szótári egységet, ahol a vonzat nem igazán
vonzat, hanem szemantikai meghatározottságú igemódosító. A következő példában:
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accepter de + inf (elfogadja, hogy) az ige vonzatainak a megkötése kizárólag formai. De
sokszor a formai és a szemantikai megszorítások együtt jelentkeznek: parler de qc/qn; à
qn (beszél vmirő/vkiről; vkinek) .
Kiefer Ferenc és Ladányi Mária (2001a, 465.) szerint léteznek argumentumként és
nem argumentumként viselkedő igemódosítók. E szerint az elmélet szerint a magyar
igekötők általában nem vonzat típusú igemódosítók. Mégis időnként kifejezhetnek
francia igevonzatot.

repenser à qc – visszagondol 55-64 K
aller à (sa perte) – elpusztul 17-20 K
confier à qn – rábíz 64-399 G
y étouffer – elfojt 70-404 G
s’y enfermer (avec qn) – bezárkóznak 33-374 G
s’y laisser aller – kitör 35-375 G

A fenti példák alapján viszont úgy tűnik, hogy ezekben az esetekben a magyar igekötő
veszi át az esetrag szerepét.

b) Franciául vonzat – magyarul nincs vonzat

A vonzatok, és főként a ténylegesen megjelenő vonzatok nem feltétlenül esnek egybe
a két nyelvben, a Magyar-francia rag- és névutószótár anyaga jó példa arra, hogy milyen sok
esetben nem találunk franciául vonzatot a magyar vonzatok megfelelőjeként. Most nézzünk
néhány példát arra, amikor magyarul nincs vonzat:

/1/ délibérer de qc – tárgyal /vmiről/
/2/ demander (qc) à qn – szól /vkinek/
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/3/ garder rancune à (de qc) – zokon vesz /vkitől/ (vmit)
émaner de qn – áraszt 37-43 K
enrager de qc – dühösködik 44-52 K
mériter d’un reproche - hibás 31-372 G
diriger la chandelle vers qc – odavilágít 7G

Az első két esetben véleményem szerint magyarul nem kötelező vonzatról van szó, de
mindkét esetben hozzátartozik a vonzat az ige argumentumszerkezetéhez.
A harmadik esetben /3/ a lehetséges argumentumokhoz itt is hozzátartozik, de magyarul
elképzelhető olyan szituáció, amikor az à qn – vkitől nem csak hogy nem jelenik meg, de
nem ismert. Tehát a magyar nyelvben a zokon vesz igének az argumentumszerkezetébe nem,
de az asszociációs körébe beletartozik a vkitől bővítmény.
Ha elfogadjuk azt, hogy létezik hierarchiás viszony a magyarban az esetek között, a
franciában pedig a prepozíciók között, az „accusativus – dativus – egyéb esetek” sorrend
mindkét nyelvre igaz. Ez esetben a /3/-as ige argumentumszerkezete eltér a két nyelvben.
Németh T. Enikő (2000, 206.o.) foglalkozik a magyar nyelv implicit (lexikálisan nem
kifejezett) argumentumaival. Szerinte az úgynevezett „pro-drop” nyelvek sokkal
szabadabban engedik meg az implicit argumentumok használatát, mint például az angol (és
a franciával is ez a helyzet !). A szerző egy skálán helyezi el a magyar igéket implicit
argumentumokkal való előfordulásuk szerint. Vannak igék, amelyek „gazdag konceptuálisszemantikai reprezentációval rendelkeznek”, viszont a skálán lefelé haladva egyre tágabb
szövegkörnyezetet kell figyelembe venni az implicit argumentum azonosításához.
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B/ Francia prepozíciók és magyar megfelelői a korpuszban

1/ à

Goyens – Lamiroy – Melis a „Déplacement et repositionnement de la préposition à en
français” (2003, 275-310) című cikkükben elemzik az à prepozíció jelentésváltozását a
latin nyelvtől kezdve. Táblázatban foglalják össze az à jelentéseit a mai francia nyelvben.
Kiemelik az à helyviszony jelentésénél, hogy direkcionális (irány jelentésű), és
pozicionális (hely jelentésű) is lehet. A nem helyviszony jelentésnél külön csoportot
alkotnak az y -vel pronominálódó, illetve a lui/leur -rel pronominálódó szerkezetek, illetve
egy külön csoportot alkotnak a birtokos jelentések. A változás során elkülönítenek
bizonyos kulcsfontosságú jelenségeket, így :
-

a konkrétból az elvont jelentés felé történő elmozdulást: például a helyviszony felől
az idő illetve az ok kifejezése felé,

-

a grammatikalizációt és az ezzel együtt járó gyengülést, pl. a helyviszony funkciója
nem jelentés, csak jelzés értékű,

-

a többi prepozícióval való szembehelyezkedést, pl. az elvontabb jelentést képviseli.

Van azonban 3 olyan dativus féle, amely nem fér bele a latin nyelvből örökölt szerepekbe:
-

a magyarhoz képest „ellentétes” irányú igék, mint voler à qn (ellop vkitől) vagy
acheter à qn (vesz vkitől)

-

azok a visszaható igék, amelyek accusativus szerepét a visszaható névmás foglalja
le
s’attendre à qn (elvár vkitől)

-

a műveltetés
faire acheter qc (megvetet vkivel)

Ezeknél, a szerzők szerint, strukturális és nem jelentésbeli okai vannak az à prepozíció
használatának.
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a) Esetragok

nominativus
A francia és a magyar igék felszíni szerkezete eltérő: amíg a magyar ige alanya megfelel a
francia ige à prepozícióval jelölt bővítményének. Transzformációval átalakíthatók ezek az
igék olyan módon, hogy a magyar ige alanya kerül egy más bővítmény szerepébe. Például:
qn arrive à qc - vkiből lesz vmi === vki elérkezik vhova
Ezeknek az igéknek csak annyi a közös vonásuk, hogy az alanyon kívül van még legalább
egy bővítményük, ami nem tárgy. Erről a jelenségről részletesebben írok a
Transzformációk c. fejezetben.
arriver à qc – vkiből lesz vmi 94.-110 K
accusativus
A magyar nyelvben az esemény második érintettje a beszélő után, általában ez a bővítmény
nem hiányzik, ha van az igének az alanyon kívül még egy bővítménye.
Mivel az accusativus „szintaktikai eset”, mint ahogy azt már korábban láttuk, nem kötődik
az igék szemantikájához.
Vannak azonban olyan igék is, amelyeknek franciául nincs tárgyuk, csak à prepozíciós
vonzatuk. Például:
paraître à qn – tart vkit (vminek) 36.-377 G
A francia igék között gyakran találkozunk olyan kifejezéssel, ahol az ige gyenge jelentésű,
és a jelentést a grammatikai tárgy hordozza, tehát az alany után a második szereplő az à
prepozíció által kijelölt szerepbe kerül:
arriver grand mal à qn – baj ér vkit 66.-77 K

dativus -nak/-nek (részeshatározó)
A magyar nyelvben az esemény kedvezményezettjét fejezi ki (igazi részeshatározó), illetve
a testrészt tartalmazó kifejezésekben a testrész birtokosát jelenti a részeshatározó rag
(genitivus jelentés).
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A francia igék műveltetésen és testrészhez kapcsolódó kifejezéseken kívül (a testrész
birtokosát fejezi ki a részeshatározó) kifejez adást konkrét és átvitt értelemben, közeledést
konkrét és átvitt értelemben, mondást konkrét és átvitt értelemben, illetve viszonyt. Ebben
a csoportban a francia igék jelentése szerteágazó, mind a konkrét, mind az átvitt értelmű
igék megtalálhatók ebben a csoportban, ami arra utal, hogy ez egy termékeny megfelelési
csoport.
tourner à la débauche – züllésnek indul 88.-104 K
vendre à qn – elad vkinek 10-13 K
se soumettre à qc – engedelmeskedik vkinek 11.-354 G
souffler à qn – súg vkinek 91-107 K
reprocher à qn – vkinek a szemére hány 27-369 G
couper les cheveux à qn – levágja vkinek a haját 12.-356 G
peiner à qn – fáj vkinek 19.-361 G
plaire à qn – tetszik vkinek 64-75 K

instrumentalis –val/-vel (eszköz)
A francia nyelvben a műveltetés jelentésű igék megfelelnek a magyarnak, a közeledés és a
mondás jelentésű igéknél mind a konkrét, mind az átvitt értelemnél találunk példákat,
ezeknél a csoportoknál nyilvánvaló a termékenység. Érdekes, hogy az adás jelentésű igék
között csak átvitt értelműt találunk, és nem ez az egyetlen ilyen csoport. Megtalálható még
a viszony jelentés, illetve az esemény leírásánál magyar eszközhatározónak felel meg az
esemény elszenvedője.
se mélanger à qc – vmivel elegyedik 164. N
faire toucher à qn – kitapintatja vkivel 17-359 G
s’unir à qc – egyesül vkivel 66.-77 K
consacrer (du temps) à qn – eltölt (időt) vkivel 19.-361 G
apprendre à qn – közöl vkivel 40. -380 G
avoir affaire à qn – vkivel van dolga 71- 83 K
59

comparer à qn – egybeveti vkivel 32.-373 G
arriver à qn – megtörténik vkivel 66.-76 K

causalis-finalis –ért (cél)
A magyar nyelvben az esemény célja, célpontja.
A franciában megtalálható a mondásigék konkrét és átvitt értelme is, és az adás jelentésű
igék csak átvitt értelemben.
se dévouer à qc – feláldozza magát vmiért 38 P
crier à l’aide - segítségért kiált 53.-62 K
envoyer à qn – érte küld 7.-9 K

translativus – factivus –vá/-vé (eredmény)
A magyarban eredményhatározó, a franciában az esemény célpontja.
réduire à qc – vmivé zsugorít N

inessivus –ban/-ben (hely)
A magyarban ez a helyhatározói esetrag az eseményben való érintettséget fejezi ki, vagy az
esemény konkrét helyét.
A franciában itt az igék közeledést fejeznek ki mind konkrét, mind átvitt értelemben, ami
megfelel a magyarnak, adást csak átvitt értelemben, illetve viszonyt.
installer qn à – itt tart vkit otthonában 11-354 G
se mêler à qc – részt vesz vmiben 59-395 G

superessivus –on/-en-/-ön (hely)
A magyarban ez a helyhatározói esetrag az eseményhez tartozó érintkezési pontot nevezi
meg konkrét térben vagy átvitt értelemben.
A franciában a közeledés jelentésű igék találhatók itt konkrét illetve átvitt értelemben,
illetve a viszonyt jelentő igék.
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s’arrêter à qc – fennakad vmin 16 P
réfléchir à qc – gondolkodik vmin 21-364. G / töri a fejét vmin 22.-365 G

adessivus –nál/-nél (hely)
Magyarul helyhatározó.
A franciában viszony jelentésű igéket találunk.
se présenter à qn – bejelentkezik vkinél N

sublativus -ra/-re (irány)
A magyarban ez az irányt jelölő esetragrag az esemény célpontjára utal.
A franciában ezek az igék közeledést fejeznek ki konkrét és átvitt értelemben, adást átvitt
értelemben, viszonyt, illetve mondást konkrét értelemben.
peser à qc - vmire nehezedik 27. -368 G
aspirer à qc – áhítozik vmire 111 N
confier à qn – (rá)bíz vkire 8.-351 G
répondre à qc – felel vmire 56.-66 K
en vouloir à qn – neheztel vkire 41-49 K

delativus –ról/-ről (irány)
A magyarban ez az irányjelölő esetrag az esemény hatásának kiindulópontjára utal.
reconnaître qn à qc – vmiről ismer meg vmit 27.-368 G / fölismer vmiről 48-56 K
renoncer à qn – lemond vkiről 60.-396 G

illativus –ba/-be (irány)
A magyarban az irányjelölő esetrag az esemény irányát jelöli ki, ez gyakran együtt jár az
igekötő meghatározottságával.
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A franciában az ide tartozó igék közeledést fejeznek ki mind konkrét, mind átvitt
értelemben.
initier à qc – beavat vmibe 9.-12 K
consentir à qc - beleegyezik vmibe 50.-387 G

elativus –ból/-ből (irány)
A magyarban ez az irányjelölő esetrag az esemény kiindulópontjára vonatkozik.
A franciában, ellentétben a magyarral, a francia vonzat a (jelen esetben negatív) viszony
kedvezményezettjére utal.
s’échapper à qc – kibomlik vmiből 40-47 K
s’instruire à qc – tanul vmiből 62 P

allativus –hoz/-hez/-höz (irány)
A magyarban ez az irányjelölő esetrag az esemény célpontját nevezi meg.
A franciában ezek az igék közeledést fejeznek ki konkrét és átvitt értelemben és viszonyt.
s’adosser à qc – támaszkodik vmihez 27-33 K
s’ajouter à qc – vmihez hozzájárul 16-359 G
ressembler à qc – hasonlít vmihez 46-55 K

ablativus –tól/-től (irány)
A magyar nyelvben irányjelölő esetrag, az esemény eredetét, illetve a hatás kiindulópontját
jelöli.
A franciában az igék mondást fejeznek ki konkrét és átvitt értelemben, viszonyt,
műveltetést, és eseményt, amelynek a vonzat a célpontját jelzi.
répugner à qc – irtózik vmitől 31.-371 G
se fermer à qn – elszakad vkitől 35-375 G
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laisser connaître à qn – hall vkitől 57-3936
passer qc à qn – eltűr vmit vkitől 41.-48 K
demander à qn – megkérdez vkitől 45-53 K
dire adieu à qn – elbúcsúzik vkitől 27.-33 K

terminativus –ig (irány)
A magyarban ez az irányjelölő esetrag a francia vonzathoz hasonlóan a cselekvés
célpontját jelöli ki.
A franciában az esemény célpontja, mint magyarul.
faire remonter (l’origine) à qn – vkiig visszavezet (eredetet) N
s’abaisser à qc – odáig alacsonyodik, hogy 6 P

essivus-formalis –ul/-ül (állapot)
A magyar nyelvben ez az állapothatározó ragja:
prendre qc à tâche – céljául tűzte ki 67.-401 G

b) Esetragok összefoglalása

Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni, hogy az adott magyar esetrag a franciában
minek felel meg.

1. dativus
műveltetés ágense

6

Je ne lui laisse rien connaître de ce qui pourrait la blesser. – Tőlem sem hall olyat, ami esetleg bánthatná.
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testrész birtokosa
adás kedvezményezettje (átvitt értelemben is)
közeledés célpontja (átvitt értelemben is)
mondás címzettje (átvitt értelemben is)
viszony viszonyítási pontja

2. instrumentalis
műveltetés ágense
adás kedvezményezettje (átvitt értelemben)
közeledés célpontja (átvitt értelemben is)
mondás címzettje (átvitt értelemben is)
viszony viszonyítási pontja

3. causalis-finalis (-ért)
adás kedvezményezettje
mondás címzettje (átvitt értelemben is)

4. translativus-factivus (-vá)
közeledés célpontja

5. inessivus (-ban)
adás kedvezményezettje (átvitt értelemben)
közeledés célpontja (átvitt értelemben is)
viszony viszonyítási pontja
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6. superessivus (-on)
közeledés célpontja (átvitt értelemben is)

7. adessivus (-nál)
közeledés célpontja (átvitt értelemben is)

8. sublativus (-ra)
testrész mint a cselekvés célpontja
közeledés célpontja (átvitt értelemben is)
mondás címzettje
viszony viszonyítási pontja

9. illativus (-ba)
testrész mint a cselekvés célpontja
adás végpontja (átvitt értelemben is)
közeledés végpontja (átvitt értelemben is)

10. elativus (-ból)
negatív értelmű részeshatározó (magyarul távolodás)
okhatározó

11. allativus (-hoz)
műveltetés ágense
negatív értelmű részeshatározó (magyarul távolodás)
mondás érintettje (átvitt értelemben is)
viszony viszonyítási pontja
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12. terminativus (-ig)
cselekvés célpontja

13. essivus-formalis (-ul)
célhatározó

c) Névutók

adresser la lettre à ... - ... alá címezi a levelet 179 N
habiter au n...- a ... szám alatt lakik 183 N

présenter qc à qn – vki elé tesz vmit 13.-16 K
apparaître à qn – világossá válik vki előtt 44-383 G
faire remarquer à qn – hangsúlyoz vki előtt 24.-367 G
se soustraire à qc – megfutamodik előle 8.-351 G

tenir tête à qn – vki ellen szegül 9.-12 K

adresser une grimace à qn – vigyorog vki felé 7.-9 K
savoir (qc) à son sujet – tud vmit felőle 214 N

s’intéresser à qc – érdeklődik vmi iránt 224 N

profiter à qn – javára szolgál 226 N
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se mêler à qc – vmi közé keveredik 239 N
il leur arrive qc – vmi történik közöttük 5.-7 K
échapper à qn – kisiklik a kezei közül 245 N

donner (qn) à qn – mellé ad (vkit) 247 N
s’engager à qn/qc – elkötelezi magát vmi mellett 44 P
s’arracher à qc – elszakad vmi mellől 31.-37 K

faire encourir (qc) à qn – vmi miatt ér vkit (vmi) 18.-361 G

imputer (qc) à qc – vminek a rovására ír (vmit) 267 N

crier à qn – kiált vki után 62-73 K
succéder à qn – vki után következik 101 P

d) Névutók összefoglalása
1. helyhatározó értelmű
A helyhatározó jelentésű névutóknál jól megfigyelhető a magyar térszemléletre
jellemző hármas irányultság, ennél a prepozíciónál mindegyikre találtam példát, teljes a
paradigmasor.
„elé” - cselekvés célpontja
„előtt” - létige-szerű ige mellett statikus helyhatározó magyarul – franciául
részeshatározó
„elől” - magyarul cselekvés iránya – franciául negatív értelmű részeshatározó
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„mellé” - adás címzettje – részeshatározó
„mellett” - 3. számú argumentum – részeshatározó
„mellől” - cselekvés iránya – negatív értelmű részeshatározó

„közé” - cselekvés iránya - cselekvés célpontja
„között” - cselekvés iránya – cselekvés célpontja
„közül” - cselekvés iránya – negatív értelmű részeshatározó

„alá” - cselekvés iránya - cselekvés célpontja
„alatt” - formai megkötés nélküli helyhatározó
„alól” - cselekvés iránya – negatív értelmű részeshatározó

„felé” - cselekvés iránya – részeshatározó
„felől” - magyarul : információ iránya – franciául az ige jelentéseinek
megkülönböztetése (savoir qc // savoir à qc)

2. időhatározó értelmű
„után” – helyhatározó – részeshatározó

3. célhatározó értelmű
„iránt” – célhatározó

4. negatív értelmű részeshatározó
„rovására” - negatív értelmű részeshatározó
„ellen” - negatív értelmű részeshatározó
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Két szempontból is párhuzamot szeretnék húzni a magyar esetragok és névutók, illetve
a francia „testetlen” és „testes” prepozíciók között.
(1) A magyar esetragok és a francia testetlen prepozíciók (a de és az à), amikor
mellérendelésben vesznek részt egy főnévi csoporttal, annyiszor kell megjelenniük,
ahány főnévi csoport van. Viszont a névutókat, csakúgymint a francia testes
prepozíciókat (a többi prepozíció) elég egyszer kitenni - ahogy É. Kiss Katalin is
meghatározza (É. Kiss, 1998):
*A ház és a kertben dolgozom.A házban és a kertben dolgozom.
*Je m’occupe de ma fille et mon fils.
Je m’occupe de ma fille et de mon fils.

A ház és a kert felett repülő száll.
Je suis dans la maison et le jardin.
Ami természetesen különbség a két nyelvben, az ezen elemek hatókörének iránya, nem
véletlenül hívják az egyiket prepozíciónak, ez megelőzi a kijelölt szót, a másikat pedig
névutónak, az pedig követi azt.

(2) A magyar nyelvben a névutók rendszere nyitott rendszer, nyelvünkben most is
folyamatosan alakulnak ki névutók. A határozóragok viszont zárt rendszert alkotnak. A
francia nyelvben is valami hasonló folyamatnak lehetünk tanúi: az alkalmi prepozíciós
szerkezetek (főnév + prepozíció) először valódi prepozíciós szerkezetté válnak:
megjelennek egyre több szövegkörnyezetben, majd önálló prepozícióvá, ekkor már a
jelentésük is megváltozhat. Például a sous l’effet de – vminek a hatása alatt mindkét
nyelvben igen bonyolult szerkezetet alkot, véleményem szerint az agir – cselekszik
igével mindkét nyelvben legalábbis vonzatgyanús együttest alkotva.
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e) Nem rendszerszerű megfelelések
a. igekötő

Ebben a csoportban szerepeltettem azokat a magyar nyelvű példákat, ahol magyarul nem
szerepelt bővítmény az ige mellett (esetragos vagy névutós főnév), itt felmerült a kérdés,
hogy ehhez a tényhez köze van-e az igekötő megjelenésének.
A francia nyelvben az ide tartozó igék adást, közeledést és mondást fejeznek ki konkrét és
átvitt értelemben egyaránt, illetve viszonyt, testrészt tartalmazó kifejezést, és még a
vonzatuk kifejezhet formai megkötés nélüli helyhatározót.
confier à qn – rábíz 64.-399 G
ramener (qn) à qn – hazahoz (vkit) 66.-400 G
étouffer (y) – elfojt 70-404 G
montrer à qn – megmutat 80-94 K
dire à qn – megmond 37. 377 G
enseigner à qn – megtanít 33. -373 G
démontrer à qn (que...) – bebizonyítja (hogy) 10.-12 K
cacher qc à qn – eltitkol 36.-376 G
s’y enfermer (avec qn) – bezárkóznak 33.-374 G
prendre garde à qn – észrevesz 6-8 K
aller à sa perte – elpusztul 17-20 K
être (y) pris – becsapódik 21.-363 G
tourner à la grimace – elkámpicsorosodik 92-107 K
raconter (qc) à qn – elmesél (vmit) 88 P

Ahol az argumentum rejtve marad :
cacher qc à qn – eltitkol 36-376 G / elfojt (vmit) 70.-404 G
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Az igekötő tartalmazza a vonzatot :
confier à qn – rábíz 64.-399 G

Az igekötő kielégíti az ige egyik argumentumát :
prendre garde à qn – észrevesz 6-8 K

Igekötő-szerű határozószó helyettesíti az argumentumot :
jeter des regards à qn – oda-oda sandít 27.-32 K

Igekötő-szerű argumentum
tomber dans l’oeil à qn - szemébe száll 43.-51 K

És ahol a jelentésegységek keverednek, azaz a francia ige jelentése az igekötőben, a
francia főnév jelentése pedig az igében jelenik meg:
aller à sa perte – elpusztul 17-20 K

b. igekötő + esetrag

Az alábbi példa egy igen érdekes különbségre világít rá a két nyelv között: az eredeti
magyar szöveg francia fordítása bár bővebb, mint a magyar, mégsem tartalmazza a tömör
magyar szerkezet minden részletét. A magyar ige látens jelentése a következő „azzal a
céllal int valakinek, hogy közölje vele, hogy menjen oda hozzá”. Az igekötő jelenléte egy
mellékmondatot (célhatározói alárendelést) sejtet. Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet
Kelemen Jolán (1988, 132.o.) az összetett mondatok főmondatának gesztusértékű igéivel
kapcsolatban.
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faire signe à qn – odaint vkit 80-94 K

A következő példákban viszont az igekötő és az esetrag „összedolgozásáról” van szó.
Ebben a csoportban vannak olyan igék, amelyek elvesztik igekötőjüket, ha a fókusz
pozícióba más mondatrész (jelen esetben névelő nélküli főnév) kerül:

confier à qn – (rá) bíz vkire 8.-351 G (v.ö: kecskére bíz)
être habitué à qc – hozzászokik vmihez 10.-354 G (v.ö: vízhez szokik)
s’asseoir à qc – odaül vmihez 69.-403 G (v.ö: asztalhoz ül)

Vannak olyanok, amelyek csak elválnak az igekötőtől, hiszen az igekötő nélkül mást
jelentenének:

consentir à qc - beleegyezik vmibe 50.-387 G (Nem egyezik bele.)
être arraché à qc – kiszakad vmiből 10.-353 G (A könyvből szakad ki.)
se fermer à qn – elszakad vkitől 35-375 G (Testvérétől szakad el.)

c. Francia ige vonzatával és magyar megfelelője, ami nem ige +
vonzata

Itt legtöbbször írói leleményről van szó, és nem arról, hogy nem tudjuk, vagy ne tudnánk
kifejezni valamit ugyanazzal a szerkezet típussal a másik nyelven, adott esetben magyarul.
Továbbá arról is szó van, hogy az adott nyelvhasználat, nyelvi norma mit diktál, ami nem
minden esetben ugyanaz a két nyelvben, hiába létezik mindkét nyelven ugyanaz a
nyelvtani kategória.
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Magyarul főnév

Ez nem meglepő akkor, amikor az igéből főnévbe való átalakítás során az ige
argumentumaiból lesznek a főnév bővítményei:

arriver à qc – vminek az elnyerése 53.-390 G

A következő példában a francia eredeti tömörebb magyar fordítása az egész szerkezet
jelentését tartalmazza. Ez a jelenség a francia nyelvben is előfordul.
être condamné à – büntetésből 47.-55 K

Ebben a példában az eredeti francia mondat rendkívül tömör magyar fordítása mutat rá,
hogy a szóösszetétellel milyen sokféle jelentést ki tudunk fejezni, amennyiben a
szövegkörnyezet elégséges utalást tartalmaz:
mener à - ??? (escalier ... qui mène au grenier – padláslépcső) 8-352 G



Magyarul melléknév

Nem meglepő, hiszen a melléknévnek lehet predikatív funkciója, a magyarban hiányos
szerkezetben is, vagy „gyenge” ige mellett:
abandonner à qn (la main) – engedékeny (kéz) 34.-375 G
ajouter à qc – újabb ...-ot jelent 11.-355 G
ça va à qn – helyes 20-24 K



Magyarul nem szótári egység, hanem egyéb nyelvtani kategória


birtokjel

Itt szintén hiányos szerkezettel állunk szemben magyarul, ami jelen idő, kijelentő mód,
egyes szám 3. személyben fordulhat elő:
appartenir à qc – vmié 56.-392 G
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esetrag

Egy tulajdonképpen mellékmondatszerű szerkezet, a francia nyelvű fordítás tartalmazza is
ezt: a francia ige argumentuma és a magyar megfelelője is kifejthető mellékmondat
formájában:
céder à qc (aux supplications) - (könyörgésé)-re 7-9 K



Egy lexikai egységként (igeként) viselkedő kifejezések


a franciában

ige vonzata:
arriver grand mal à qn – baj ér vkit 66.-77 G

főnév vonzata :
avoir affaire à qn – vkivel van dolga 71- 83 K

kifejezés vonzata :
avoir mal à qc – fáj vmije 72-85 K



a magyarban

Stilisztikai megfontoltsággal indokolhatjuk ezeket a magyar fordításokat :

confier à qn – gondjaira bíz 58.-394 G (v.ö: rábíz)
conseiller à qn (qc) – vkinek a lelkére köt (vmit) 18.-361 G (v.ö: tanácsol)
demander à qn – kérdőre von vkit 29.-370 G (v.ö: megkérdez vkit)



mindkét nyelven
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faire prendre le pas à qn – ráncba szed vkit 9.-353 G



franciául körülírás (a tömörebb magyarhoz képest)

causer du chagrin à qn – fáj vkinek 7.-351 G
se rendre à qc en hâte – siet vhova 73-85 K



magyarul körülírás (a tömörebb franciához képest)

préférer à qc – jobban szeret vminél 57.-393 G
s’associer à qc – részt vesz vmiben 59.-395 G (átmenet az igekötővé váláshoz)
imposer à qc – erőszakot tesz vmin 55.-391 G (nem igekötőszerű, de szoros
kapcsolat az igével)
déplaire à qn – nem tetszik vkinek 31.-371 G (Negatív jelentésű igék mindkét
nyelvben léteznek.)



Érdekes jelenségek

Ebben a pontban válogatást adok azokból a rendszerbe nehezen foglalható jelenségekből,
amelyek egy szó szerinti fordításban meg sem jelennének, de mivel irodalmi szövegekről
van szó, a fordítások a másik nyelv szellemét próbálják visszaadni.
Ebben a példában a jelentésegységek felosztása nem egyezik meg a két nyelvben, de
egyetlen jelentésegység sem vész el a fordítás számára:
préluder au chant des cantiques par de courtes improvisations – apró
prelúdiumokat rögtönöz a zsoltárok között 59.395 G

A következő példa a francia személytelen szerkezeteket illusztrálja, vagyis amikor a
mondat logikai és grammatikai alanya elkülönül, az előbbi dativusba kerül. A magyar
eredeti szöveg mellékmondatban fejti ki a mondat alanyát.
il arrive à qn – előfordul, hogy 28. -369 G

75

„negatív igék”
A jelenség mindkét nyelvben megvan, de példáink között gyakrabban találkozunk azzal,
hogy egy francia ige magyar fordítása tagadás. Ennek gyakran stilisztikai okai vannak.7

échapper à qn – nem vkire hárul 15-35 K



Nincs vonzat

Ebben az esetben arról van szó, hogy a magyar szövegkörnyezetből biztosan azonosítható
az argumentum, ilyenkor a magyar nyelv legtöbbször el is hagyja, implicit
argumentumokkal van dolgunk.

raconter (qc) à qn – elmesél (vmit) 88 P
dire à qn – megmond 37. 377 G
enseigner à qn – megtanít 33. -373 G
démontrer à qn (que...) – bebizonyítja (hogy) 10.-12 K
montrer à qn – megmutat 80-94 K
cacher qc à qn – eltitkol 36.-376 G

A következő példában azonban hiába is keresnénk a két nyelvű példa egymásnak való
megfelelését, kifejezésről van szó, amelynek eredeti értelme már elhomályosult:
taper à qn sur le ventre – elbratyizik 46-57 K

7

A francia igekötőknek többek között ezen a területen van jelentős szerepük, sok olyan igepár létezik, ahol
a negatív igekötővel ellátott ige ellentétes jelentésű, például:
plaire / déplaire
tetszik / nem tetszik
Ilyenkor gyakran a magyar fordításban csak tagadással tudjuk kifejezni magunkat.

76

2/ de

Újszerű problémafelvetéssel találkozhatunk Christina Papahagi: „L’opposition statiquedynamique dans la grammaticalisation de la préposition française « de »” (2002) cikkében,
amelyben elemzi a prepozíció kialakulását a latin nyelvtől kezdve.
A három lépcsőben összefoglalt történet első lépése a prepozíciók és határozószói
prepozíciók létrejötte.
Második lépés az újralexikalódás, a de prepozíció hármas szerepkört tölt be: egyrészt
igevonzat, másrészt dinamikus jelentést hordoz, harmadrészt az esemény kezdetét jelző
(inchoatív) elem.
A harmadik lépés - itt tartunk ma -, amikor létrejön egy új egyensúly, amelyben a de
prepozíció elveszíti dinamikus jelentését. Innentől kezdve az igei jelentés határozza meg
egyedül, hogy dinamikus (irányjelölő) vagy statikus (helyjelölő) eseményről van-e szó.
Azonban az esemény kezdetének és az ige vonzatának funkcióját továbbra is betölti.

a) Esetrag

nominativus
Ennél a prepozíciónál ugyanúgy jelentkezik a felszíni szerkezet különbözősége, mint az à nál. Ha a szerkezeteket „visszafordítjuk” a magyarban is helytálló, de a francia felszíni
szerkezettel megegyező szerkezetté, láthatjuk, hogy nem meglepőek a fordítások.

décourager (qn) de qc – vmi elcsüggeszt (vkit) 19.-361 G (v.ö: elcsügged
vmitől)
être étonné de qc – meglepi vmi 34.-374 G (v.ö: csodálkozik vmitől)
s’affecter de qc – bántja vmi 52.-388 G (v.ö: megbántódik vmitől)
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se souvenir de qn – (vkinek) eszébe jut vki 5-7 K (v.ö: emléke van vmiről)
écarter (qc) de qn – elűz (vmit) 9.-352 G (v.ö: eltávolít vmitől)
il s’en faille de beaucoup – nagyon is sok a híja 62.-397 G (v.ö: sokkal
kevesebb)

accusativus
A magyar nyelvben az esemény második érintettje a beszélő után.
A francia nyelvben a viszonyítási pontot jelenti a vonzat, ahol a hatás kiindulópontja a
beszélőn kívül van, az esemény iránya pedig a viszonyítási ponttól vezet a beszélőig:

remercier de qc – megköszön vmit 64. -75 K
avoir pitié de qn – sajnál vkit 51.-60 K
orner (qc) de qc – vmi díszít (vmit)-23-28 K
sortir de qc – elűz vmit 20-363. G / leráz vmit 69.403 G

Ezeknél a visszaható igéknél a de prepozícióval jelölt argumentum thematikus szerepe
eszköz, de ugyanakkor a cselekvés tényleges elvégzője is:

se charger de qc – nyakába vesz vmit 9.-352 G
se gaver de qc – zabál vmit 84.-99K

Itt viszont inkább a főnév bővítményének látszik (complément du nom):
se rendre compte de qc – sejt vmit 31.-371 G

dativus
traiter (qn) de qc – mond (vkit) vminek 99 N (v.ö: vmiként kezel)
se défendre de qc – ellenáll vminek 35 P (v.ö: védekezik vmitől)
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jouir de qc – élvezője vminek 17.-360 G (v.ö: részesül vmiből)
se réjouir de qc – örül vminek 35.-41 K (visszaható ige, eszköz thematikus
szerepű argumentum)
prendre soin de qn - vállalja a gondját vkinek 7.-351 G (complément du nom –
szerű)

instrumentalis –val/-vel (eszköz)
abuser de qc – visszaél vmivel – 36-376 G
couvrir de qc – vmivel borít 71-404 G
être satisfait de qc – meg van elégedve vmivel 81-95 K
éviter du (regard) – kerüli (a tekinteté)vel 38-45K
survivre (à qc) de qc – túlél (vkit) vmennyivel 11-14 K

causalis-finalis –ért (eredmény)
Franciául a passzív jelentésű visszaható igével az ok thematikus szerepű argumentum mellett
áll a de prepozíció, magyarul viszont az okozó jelentésárnyalat kerül előtérbe.
s’attrister de qc – bús vmiért 71-404 G (v.ö: elszomorodik vmitől)

inessivus –ban/–ben (hely)
bondir de (joie) – ugrál (örömé)ben 65-399 G
A magyar nyelv (amely itt állapothatározói értelmű statikus helyhatározói esetragot
használ) szintén ismeri a franciához hasonló szerkezeteket: pl. ásít az unalomtól.

superessivus –on/-en-/ön (hely)
Érzelemkifejezéshez a magyar a „képes helyhatározó”-t használja, a francia inkább a
mögöttes thematikus szerepet keresi, úgy tűnik, hogy a következő érvényesül:
ok szerep = de prepozíció.
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être étonné de qc – vmin csodálkozik 47-55 K
rire de qc – nevet vmin – 92.-107 K
s’affecter de qc – fennakad vmin 39-379 G

adessivus –nál/-nél (hely)
Ennél a kifejezésnél az eredeti jelentés mindkét nyelvben elhomályosult:
s’occuper de ses oignons (occupe-toi de tes oignons) – a kaptafánál marad (maradj
a kaptafánál) N

sublativus –ra/-re (irány)
Az alábbi két példában a francia oldalon kognitív igével van dolgunk, ahol az információ
iránya a befogadottól vezet a befogadóhoz, magyarul viszont pont fordítva, a figyelem
irányát követi a rag.
avertir (qn) de qc – figyelmeztet (vkit) vmire 41-380 G
se souvenir de qc – emlékezik vmire 13 -356 G

Itt megint a „complément du nom” szerkezet merül fel:
avoir besoin de qc - szüksége van vmire 36-376 G

Itt pedig egy negatív jelentésű igéről van szó, ahogy a magyar fordítás ennek meg is felel,
és ahol a távolodást érzékelteti a vonzat:
se passer de qc – nincs szüksége vmire 12.-355 G

delativus –ról/-ről (irány)
Az alábbi két példában ismét negatív ige kerül elő, de itt már a magyar megfelelő is
alátámasztja a távolodást.
se passer de qc – lemond vmiről 60.-396 G
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se détacher de qn – leszakad vmiről 52-61 K

Az alábbi két ige kognitív, itt viszont a magyar megfelelők is alátámasztják a francia
kifejezést.8
dire de qn (qc) – vkiről mond (vmit) 16.-359 G
faire part de qc – beszámolni vmiről 54.-391 G

illativus –ba/-be (irány)
Ennek a példának a francia oldala is a fentiekben elemzett passzív ige, a magyar megfelelő
estragjába viszont az igekötő is „beleszól”:
s’éprendre de qn/qc – beleszeret vkibe/vmibe P

elativus –ból/-ből (irány)
Az alábbi passzív igék kiindulópontot jelentő argumentummal:
se remettre de qc – felocsúdik vmiből 53-62 K
se composer de qc – vmiből áll 49 N
être fait de – vmiből áll 94-109 K

Ezeknek viszont francia változata is alátámasztja a magyar esetrag használatát:
retirer de qc – elvesz vmiből 68-81 K
tirer de qc (un enseignement) – levon vmiből (tanulságot) 17-360 G

allativus –hoz/-hez/-höz (irány)

Érdekes, hogy a magyarban valakiről és valakire is mondhatunk valamit. Az utóbbinak van egy
megbélyegzés jelentésárnyalata.
8
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A következő példában a francia az okot, eredetet emeli ki, a magyar az átvitt értelmű
közeledést.
féliciter de qc – gratulál vmihez 66 N

Ez viszont megint a „complément du nom”-szerű szerkezetre utal:
faire partie de qc – tartozik vmihez 19.-23 K

Az alábbi példa prepozícióválasztása nyelvtörténeti okokkal magyarázható véleményem
szerint. A Dictionnaire historique de la langue française (1994) a következő jelentést
tartalmazza:
„APPROCHER – issu … du latin tardif appropriare, dérivé de prope – „près de” . „Ez a
történeti „örökség” alátámasztja a szinkron nyelvrendszeri okokkal nem magyarázható
prepozíciós használatot.
s’approcher de qn – vkihez megy 47-55 K / vkihez lép 86.-101 K (értelmezés:
közelebb kerül a beszélőhöz: proche de)

ablativus –tól/-től (irány)
Az alábbi három példa francia és magyar oldala megfelel egymásnak
dépendre de qc – függ vmitől 62-398 G / dépendre de qc – függ vmitől 5-7 K
différer de qn – különbözik vkitől 32-39 K
isoler de qc – elszakít vkitől 14-357 K
Itt is a negatív érzelmek és a távolodás jól megférnek egymás mellett:
avoir peur de qc – fél vmitől 22.-27
Ezeknél a példáknál viszont ismét passzív igékről van szó:
être étourdi de qc – bódult vmitől 34-40 K
s’engraisser de qn – kövéredik vkitől 52-61 K

essivus-formalis –ül (állapot)
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A magyarban nem produktív, állapothatározó, helyette a -nak/-nek esetrag használatos
inkább.
servir de (prétexte) – (ürügy)ül használja fel 155 N

b) Névutó

Ezekben a szerkezetekben legtöbbször a vonzatos szerkezet az esemény viszonyítási
pontját jelenti, ahol a hatás kiindulópontja a beszélőn kívül található, az esemény iránya
pedig a viszonyítási ponttól a beszélőig vezet.
se libérer de qc – felszabadul vmi alól 186 N
parler du nez – orrán át beszél 190 N
en appeler de qc – tiltakozik vmi ellen (j’en appelle de votre décision) 199 N
disparaître de qn – takarodik vki elől 203 N
approcher de qc – közeledik vmi felé 47.-55 K
triompher de qc – győz vmi fölött 21.-363 G
s’informer de qc - érdeklődik vmi felől 29.-370 G
s’enquérir de qc – érdeklődik vmi iránt 224 N
défier qn du regard – szeme közé néz 240 N
se distinguer de qn – kiemelkedik vkik közül 244 N
abuser de qn – ujja körül forgat vkit 236 N
recevoir (une déclaration) de qn – (bejelentés) érkezik vkik köréből 233 N
s’occuper de qn – au conditionnel: vki mellé ajánlkozik 70-82 K
se lever de table – feláll az asztal mellől 251 N
s’inquiéter de qc – aggódik vmi miatt 253 N
se passer de qn/qc – megvan vki/vmi nélkül 78 P
se méfier de qn/qc – óvakodik, bizalmatlan vkivel/vmivel szemben 69 P
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rester de qc – marad vmi után 277 P
c) Nem rendszerszerű megfelelések
a. igekötő ?
Első látásra úgy tűnhet, hogy a francia prepozíciós vonzat magyar mefelelője az igekötő.
Azonban magyarul itt egy olyan nem kötelező (és meg sem jelenő) vonzatról van szó,
amelynek kitétele nélkül is értjük a szerkezetet, az igekötő maximum határozószói,
irányjelölő plusz jelentést kölcsönöz az igének.

revenir de qc – megjön 42-382 G (hozzáértendő: onnan, ahova elment…)
s’échapper de qc – félreillan 6-350 G

b. franciául vonzat – magyarul nincs vonzat?

Ezeknél a példáknál általában arról van szó, hogy a magyarban az ige jelentéséből
következnek a szövegben meg nem jelenő, implicit argumentumok.

émaner d’(elle) – áraszt 37.-43 K
être étonné de qc – csodálkozik 47-55 K
s’étonner de (sans) – gondolkodás (nélkül) 22.-36 K
s’étonner de qc (en) – csodálkozik 61-396 G

Az alábbi példáknál viszont olyan szerkezetekről van szó, ahol a francia által
argumentummal kifejezett jelentés beépül az igébe.9

Ez nem magyar sajátosság, ilyenek a franciában is megtalálhatók, például a színekkel kapcsolatos igék,
mint
9

rougir = elvörösödik
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saupoudrer (qc) de sucre – megcukroz (vmit) 15-18 K
suivre du regard (qn) – (vki után) bámul 62-72 K
parcourir du regard – körültekint 40-48 K

c. igekötő + esetrag

Az igekötő gyakran összejátszik az esetraggal, vagy utal rá, vagy azonos is vele:

jaillir de qn – kiszakad belőle 84-99 K
prendre son parti de qc - belenyugszik vmibe 15.-357 G

d. francia ige vonzatával, ami magyarul nem vonzat


Magyarul főnév

A magyar előszeretettel foglalja össze egy szóban, amit a francia kifejt.
s’occuper de quoi – elfoglaltság 35-376 G
vouloir de qn – szándék 17-360 G



Magyarul melléknév

Hiányos szerkezet, a magyarból hiányzik a létige kijelentő mód, jelen idő, harmadik
személyben. Többes szám harmadik személyben is csak a melléknév kerül többes számba
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mériter d’un reproche – hibás 31-372 G (v.ö.: ils méritent d’un reproche =
hibásak)
disposer de tout son temps – szabad 30-371 G



Egy lexikai egységként (igeként) viselkedő kifejezés


a franciában

Mindkét nyelv szívesen nyúl az állandósult szókapcsolatok használatához, irodalmi
szövegekben különösképpen. Ezek viszont gyakran nem esnek egybe:

se rendre compte de qc – sejt vmit 31-371 G



a magyarban

Ilyenkor az eredeti jelentés már elhomályosult:
se moquer de qc – fittyet hány vminek 20-363 G



franciául körülírás

A franciában jellemző jelenség az, hogy egy gyenge jelentésű ige („verbe de support”) és
egy testrész alkot szerkezetet:
se mesurer du regard – egymásra merednek 8 -10 K
indiquer du doigt (qc) – mutat (vmire) 6-350 G
parcourir du regard – körültekint 40-48 K



magyarul körülírás

Ennél a példánál is, mint az előző francia körülírásnál is megfigyelhetjük a jelentéselemek
más kiosztását a két nyelv esetében:

rivaliser de tapage – versenyt rikít 16-20 K
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se moquer de qc – fittyet hány vminek 20-363 G

3/ Egyéb prepozíciók

Ebben az alfejezetben az előző kettőtől eltérő tagolást követtem, mivel jóval kevesebb
példát találtam az igevonzatokra. Itt prepozíciónként különítettem el a példákat, és a
prepozíción belül megkülönböztettem tipikus és tipikustól eltérő példákat, és amennyiben
szükségét éreztem, az egyes példákhoz magyarázatokat fűztem.

a) sur

Magyarul általában -ra/-re és -on/-en/-ön irány jelentésű esetrag a megfelelője. Franciául
általában az ige célpontját fejezi ki a prepozíciós szerkezet.

déposer sur - vmire forrad 20G
instruire sur qc – rámutat vmire 11G
ouvert sur – tárva vmire 21G
se jeter sur qc – vmire ront 15G
se reposer sur - vkire bízza magát 14G
s’ouvrir sur qc – vmire nyílik 71G
veiller sur qn – vigyáz vkire 172 K
s’accouder sur qc – felkönyököl vmire 34K
se frapper sur (le front) – üt (a homloká)ra 20K (A francia ige pontos magyar
fordítása: „homlokon üti magát”, a testrészekkel kapcsolatos igék jellemző paradigmájába
illeszkedik bele, ahol a prepozíció statikus helyhatározó-szerű argumentumot vezet be. A
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szerkezet bővíthető egy valódi helyhatározóval – pl. a díványon – innen is tudhatjuk, hogy
itt az ige vonzatáról van szó.)

être fixé sur qc – sejtelme van vmiről 11G
Amíg a francia a helyviszonyra helyezi a hangsúlyt, a magyar kognitív ige vonzata
a hatás kiindulópontját fejezi ki.

embrasser qn sur (la bouche) – (száj)on csókol 31K
s’esclaffer sur qc – röhög vmin 27K
promener ses yeux sur qc – végigbámul vmin 194 K (A magyar megfelelő azért
érdekes, mert ez az esetrag az igekötő vonzata és nem az igéé.

l’emporter sur qc – erősebb vminél 31G (Itt a prepozíció jelentése rajta/fölötte , az
ige maga viszony jelentésű, a magyar megfelelője melléknév és nem ige, bár a predikátum
ismérvének megfelel, mivel az E/3, jelen idő, kijelentő módú létige hiányzik mellőle.10
s’appuyer sur qc – támogatás 11G (Itt magyar megfelelőként főnév, és nem ige
jelenik meg, bár a magyar főnév jelentésében is benne van a támaszkodik vmire, a
franciához hasonló jelentésű vonzatszerkezet.)

cracher sur qn – leköp vkit 10K
(Ennél az igénél a francia prepozíció pontosabb jelentést tükröz. A magyar igekötő - és
ezáltal a komplex igei jelentés - utal a francia prepozíció jelentésére.)

éclairer qn sur qc – fölvilágosít vkit, hogy 9K
être penché sur qc – vmi fölé hajol 17G

Ennek feltételeit a következőkben határozza meg Lengyel Klára (1999): „Amennyiben az állítmány
minden grammatikai kategóriája jelöletlen, tehát kijelentő módú, jelen idejű és 3. személyű, a segédigének
semmiféle grammatikai igejelentést nem kell hordoznia.”
10
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insister sur qc – emleget vmit 20G

b) dans

Általában magyar megfelelője a -ba/-be irányjelölő, illetve a -ban/-ben helyhatározói
esetrag, akár konkrét jelentésű igékkel, a -ba/-be esetragot gyakran alátámasztja a beigekötő :
envelopper dans qc – vmibe bugyolál 8K
être dans la même (classe) – egy (osztály)ba jár vkivel 12K
s’enfouir dans le lit – ágyba bújik 34K
akár elvont jelentésű igékkel :
intervenir dans – beleszól vmibe 202M
se lancer dans qc – vmibe kezd 206M
plonger (qn) dans un embarras – zavarba hoz (vkit) 24G

se ressembler dans – hasonlít vmiben 32K

rentrer dans qc – benéz vhova 58G
entrer dans qc – benyit vhova 22K

A következő igék francia jelentése beleillik az előző sorba, a magyar megfelelők eltérnek:
se lancer dans qc – nekivág vminek 32K
Itt a -nak/-nek dativus-i esetrag eredeti, helyhatározó értelme van jelen, sőt az igekötői
„erősítés” is megvan. (Tolcsvai Nagy Gábor, 2013b, 246.o)
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être dans (c’est dans l’ordre des choses) – ez az élet rendje 6K
être noyé dans qc – kábultan vmitől 25G
Itt a dinamikus értelmű ige célpontját jelöli a francia prepozíció, amíg a magyar megfelelő
a szerkezet okhatározói értelmét domborítja ki, bár a magyar nyelv is ismeri ennek a
szerkezetnek a belefulladva vmibe változatát.)

faire monter qn dans qc – vhova ültet vkit
A kötött francia vonzattal szemben a magyar ige formai megkötés nélküli helyhatározót
vár el maga mellett, ez akár -ba/-be is lehet.

planter (qc) dans qc – beültet (vmivel) vmit
A tipikus magyar szerkezet a francia prepozíció jelentését az igekötőben adja vissza, az ige
vonzata a tárgy ragja, amely már nem utal az egyszer már megjelenített jelentésre. A
jelenség bővebb kifejtésére a Transzformációk című fejezetben kerül sor.

porter qn dans son coeur – szívlel vkit 10K
Itt a francia jelentés körülírás megfelelője egy tárgyas igében tömörül.

c) devant

Magyar jelentése általában az elé illetve elől irányjelölő névutók:
émietter qc devant qn – morzsát szór vki elé 8K
étaler qc devant qn – vki elé tár vmit 12K
poser qc devant qn – vki elé tesz vmit 23K
sauter devant qc – vmi elé ugrik 7K
s’enfuir devant qn – megszökik vki elől 13K
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rester ébahi devant qn – bámul vkire 13K
Ez utóbbi példánál a fordítás egy magyar kifejezést használ, amelynek értelme nem,
formája viszont eltér a francia változattól.

d) en

Általában a -ban/-ben esetrag a magyar megfelelője, ilyenkor az ige alanyának érintettségét
fejezi ki valamiben, vagy állapot-, illetve eredményhatározó értelmet kölcsönöz a
szerkezetnek.
éveiller (qc) en qn – (vmit) kelt vkiben 54G
éclater en qc – vmiben fuldoklik 10K
se transformer en qc – válik vmivé 34K
admirer (qc) en qn – vkit csodálni (vmiért)
faire tourner (qn) en bourriquet – megbolondít (vkit) 11K
Ebben a kifejezésben a francia prepozíció eredményhatározói értelemben van jelen,
ellenben a magyar melléknévből képzett igekötős ige tömören foglalja össze a francia
kifejezés jelentését.

se réveiller en sursaut – fölriad álmából 11K
A francia állapothatározóval szemben, amit a prepozíciós szerkezet kifejez, a magyar
megfelelőben az igekötő utal a francia prepozíciós szerkezet jelentésére, az ige vonzata itt
viszont egy irányjelölő esetrag, amely plusz jelentést hordoz a francia szerkezethez képest,
akárcsak a következő példában.

recaler en qc – vmiből bukik 12K
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e) vers

Ennek a prepozíciónak a magyar változatai a felé irányjelölő névutó, illetve a -ra/-re
irányjelölő esetrag:
guider qn vers qc – vezet vmi felé 58G
pencher qn vers qn – terel vkit vki felé 50G
se tourner vers qn – vki felé fordul 29K
lever (le front) vers qn – (homlokát) vki felé tárja 65G

jeter des regards vers qn – pillantást vet vkire 13G

diriger la chandelle vers qc – odavilágít 7G (Ebben a hiányos szerkezetben az
igekötő köti le az ige egyik argumentumát, és teszi feleslegessé a helyhatározói esetragot
vagy névutót.)

f) contre

Magyar megfelelője általában a -nak/-nek esetrag (helyviszony jelentésben), illetve az ellen
névutó.
appuyé contre qc – vminek dőlve 205K
vaciller contre qc – vminek tántorodik 27K

protester contre qn – kikel vki ellen 158K
se défendre contre qc – védekezik vmi ellen 147K
être fâché contre qn – haragszik vkire 31G
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Ennek az igének a francia változatánál világos, hogy a harag valaki ellen irányul. A
magyar változatot akkor értjük meg, ha a magyar haragot/haragját/ zúdít/ja/ valakire
kifejezés gondolkodásmódját követve, a haragot, mint egy folyamatos áramlatot képzeljük
el, amelynek, mint a dinamikus igéknek, iránya van.

g) par

A passzív szerkezetek prepozíciója, és az ige (cselekvés) ágensét fejezi ki, függetlenül
attól, hogy az ige igenévi alakjában szerepel magyarul.
augmenté par qc – vmi növel (vmit) 29G
borné par qc – vmik közé szorítva 21G
rester émerveillé par qc – elcsodálkozik vmin 153K
commencer par qc – vkitől kezdve 33K
exaspéré par qc – elkeserdve vmitől 11G

h) comme

Magyar jelentése általában a -nak/-nek dativus-i esetrag, de állapothatározó jelentésű mind
magyarul, mind franciául :
se considérer comme – vminek tartja magát 26K
se proposer comme qc – vmiként ajánlja magát N

rappeler comme – említ 25G
Ennél az igénél hiányzik az argumentum, ami arra utal, hogy a magyar változata tárgy, ez a
magyarban elhagyható bizonyos körülmények között.
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i) pour

Általában magyar megfelelője az –ért célhatározói esetrag:
payer pour qc (de qc) - fizet vmiért (vmivel) 14K

Érdekes magyar megfelelője a –val/-vel esetrag, amely egy kétpólusú vonzat egyik tagja: val/-vel --> nélkül, amelynek francia megfelelője viszont a pour --> contre
prepozíciópár:
prendre parti pour qc – tart vmivel 14G

Az alábbi példa magyar oldalán egy hiányos szerkezetet látunk, ahol jelen idő egyes szám
3. személyű létige természetesen hiányzik a részes eset esetrag mellől:
représenter pour qn – vmi vkinek 6K

j) à côté de

Magyar megfelelője a mellé irányjelölő névutó, de tulajdonképpen az ige mellett bármilyen
helyhatározó értelmű prepozíció, esetrag vagy névutó megjelenhetne.
s’accouder à côté de qn – vki mellé könyököl 56K
s’agenouiller à côté de qn – odatérdepel vki mellé 47K
Ezeknek az igéknek a magyar jelentése domborítja ki vonzat jellegüket, legalábbis azt,
hogy az ige bővítménye szorosabb kapcsolatban áll az igével, mint egy egyszerű
helyhatározó. A cél meghatározásánál mindkét ige közeledés jelentésben szerepel, és nem
állapotleírásként vagy helyváltoztatásként.
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k) sous

A magyar megfelelője az alá irányjelölő névutó, ami utal arra, hogy vonzatról van szó.
regarder sous le lit – benéz vmi alá 10K
glisser (qc) sous qc – vmi alá dug 60G

l) à partir de

Ennek a prepozíciónak a használata a franciában lehetővé teszi az árnyalatnyi különbség
kifejezését egy szerkezeten belül, amit magyarul csak körülírva tudnánk kifejezni: ír
vmiről --> ír vmiből kiindulva
écrire à partir de qc – ír vmiről 153

m) au centre de

Ez a prepozíció nem kifejezetten igevonzati prepozíció, a francia és a magyar ige is formai
megkötés nélküli helyhatározót vár maga mellett, amely adott esetben ez is lehet:
se trouver au centre de qc – középpontjába kerül 39K

n) au milieu de

Irányjelölő prepozícióként egy dinamikus ige vonzata lehet, mint bármilyen más
helyhatározó prepozíció (vagy irányjelölő esetrag), ahol a vonzat az ige célpontját jelöli
mind franciául, mind magyarul.
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assis au milieu d’eux – leül közéjük 27K

o) au sujet de

A francia összetett prepozíció keresettebb kifejezését eredményezi a tömörebb és
egyszerűbb magyar irányjelölő esetragnak, amely a mondást kifejező ige alanyára
gyakorolt hatás kiindulópontját jelöli.
tenir des propos au sujet de qn – nyilatkozik vkiről 13K

p) autour de

Az alábbi példa jól szemlélteti azt a jelenséget, amikor a magyar nyelvben igekötő fejezi ki
a francia prepozíciós szerkezetet. Ebben az esetben a magyar változat kiemeli a bővítmény
vonzat jellegét.
regarder autour de soi – körülnéz 113-134 K

q) avec

Ebben a jelentésben az alany és a prepozícióval álló argumentum együtt végzik a
cselekvést, ez a magyar változatban csak az ige számából (többes szám) látszik.
s’enfermer avec qn (quelque part) – bezárkóznak 33G
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r) chez

Franciául formai megkötés nélküli helyhatározó helyén álló prepozíció. Magyarul a tárgy,
a második helyen álló argumentum, amely bármely jelentést kifejezhet. Ugyanakkor a
prepozíció megléte vagy hiánya befolyásolja az ige jelentését, úgyhogy semmiképp nem
tekinthetjük szabad határozónak a bővítményt, vö: se présenter - bemutatkozik
se présenter chez qn – fölkeres vkit 13K

s) entre

Ez a prepozíció a dinamikus ige mellett igevonzatot eredményez, ami a magyar változat
irányjelölő esetragjából látszik is.
mettre entre ses mains – vigyázó kezébe tesz

t) près de

Magyar megfelelője itt az elé irányjelölő névutó, de tulajdonképpen az ige mellett
bármilyen helyhatározó értelmű prepozíció, esetrag vagy névutó megjelenhetne.
s’agenouiller près de qn – vki elé térdel 73G

u) après

Ez az ige tipikus példája annak, hogy az ige és prepozíciója együtt egy új egységet hoz
létre. A magyar megfelelő felerősíti az egységet, hiszen a jelentést egy tárgyas ige fejezi ki:
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crier après qn – korhol vkit 57-393 G
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C/ Statisztikai adatok

Az előforduló példák száma szerint sorrendbe állítottam az à prepozíció magyar jelentéseit.
Az előfordulásoknál külön jeleztem a Magyar-francia rag- és névutószótárban található
adatokat, illetve a Francia igei vonzatokból vett példákat. Az adatokból kirajzolódik egy
„megfelelési hajlandóság”.
a) Az à prepozíció magyar jelentései:
1. –nak/-nek (48-24,101), 2. –ra/-re (39-66, 54), 3. –hoz/-hez/-höz (21-34, 30), 4. -ba/be (20-43,5), 5. -val/-vel (13-19,4), 6. -tól/-től (11-13,6), 7. -ban/-ben (7-21,4), 8. –n/–
on/-en/-ön (4-17,11), 9. –ból/-ből (4-12,1), 10. –ról/-ről (4- 6,5), 11. -ért (2-1,2), 12. nál/-nél (1-3,1), 13. –ul (1-2,1), 14. –vá (1-2,0), 15. –ig (0-1,0).
b) Egy másik csoportosításban azt néztem meg, hogy melyek azok a francia
szemantikai igecsoportok, amelyek prepozíciós vonzata a legnagyobb
változatosságot mutatja a magyar megfelelők fényében, azaz az ige szemantikája
mennyire szól bele a vonzat jelentésébe.
1. közeledés (18 féle magyar megfelelő),
2. mondás (14),
3. viszony (10),
4. adás (6),
5. esemény (5),
6. műveltetés (4),
7. testrésszel kapcsolatos igék (3),
8. formai megkötés nélküli helyhatározót feltételező igék (2),
9. harmadlagos tárgyat feltételező igék (1), végül
10. „complément du nom”-szerű lexikai szerkezetek (1)
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D/ Amikor a francia igevonzat magyar megfelelője nem igevonzat

Sokszor a francia ige + vonzata a magyar nyelv számára elemezhetetlen
jelentésegységet alkot. Ez az igék kisebbik részénél van csak így, úgyhogy ellentétben az
eddigiekkel, ahol bőségesen akadtak példák, az alábbiakban szinte a példának felhozott
esetek a típus képviselői csak. Viszont kivételességükből adódik az is, hogy nem hagyhatjuk
őket figyelmen kívül, és ahol lehet, magyarázatokkal próbáljuk alátámasztani
létjogosultságukat.

1/ Magyarul főnév

Ezeknek a főneveknek egy része birtokos estetet vonz maga után, más részük
egyszerűen igéből képzett (vagy az igének megfelelő jelentésű főnév), amely ige
módjára viselkedik.
à
ajouter à qc – vminek a növelése 31-371 G
arriver à qc – vminek az elnyerése 53-390 G
avouer à qn – vallomás 27-369 G
devoir à qn – adósa vkinek 10-13 K
mener à (escalier qui mène au grenier – padláslépcső 8-352 G

de
Espérer de qn – remény vkitől (igéből képzett főnév, megtartja annak
argumentumszerkezetét)
Faire (qc) de qc – vminek a hatására (magyar igei megfelelője: hat vmire)

100

Séparer de qc – vmik közti távolság (Ez ugyan nem igéből képzett, de megvan az
igei megfelelője: elválaszt vmit vmitől, és ez is egy kétargumentumú főnév:
távolság A és B között)

en
Eclater en qc – vmilyen rohamot kap (magyar szinonímája: köhögésben tör ki a
franciához hasonló)

2/ Magyarul melléknév

A magyarban a mellékneveknek is lehet vonzatuk, és betölthetnek az igéhez hasonló
predikatív funkciót oly módon, hogy mellettük áll a kopula, amely E/3, jelen idő, kijelentő
módban törlődik. Nem meglepő tehát, ha francia igék megfelelőjeként találjuk őket.11
à
abandonner à qn (la main) – engedékeny (kéz) 34-375 G
ajouter à qc – újabb …-ot jelent 11-355 G
ça va à qn – helyes 20-24 K
y compter – biztos benne 35-375 G
suffire à qn – elég vkinek 29-370 G

11

A Riegel-Pellat-Rioul (2009) nyelvtan indokoltnak tartja, hogy igék helyett predikátumokról beszéljünk. A
predikátumokba pedig beletartoznak a gyenge ige és melléknév együtteséből álló szerkezetek is.
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3/ Magyarul prepozíció

Ressembler à qc - mint

A mint mint a magyar nyelv egyetlen prepozíciója, elszigetelt jelenség. Az
Akadémiai leíró nyelvtan (Tompa, 1970, I. kötet 289.o.) a mint-et a kötőszók között tárgyalja
csak, de megjegyzi, hogy: „a mint eredetileg például csak mondatot kapcsolt, de ma egyszerű
állapothatározói mondatrészt is köt a föléje rendelt mondatrészhez.”. A Magyar grammatika
(Keszler, 2000, 466.o.) viszont külön tárgyalja a „mint-es szerkezetek”-et, és megjegyzi
róluk, hogy mondatrészt, állapothatározót fejeznek ki.
Ha kötőszó, akkor általában egy utalószóval párban vonatkozói mellékmondatot alkot. Ha
viszont prepozícióként működik, akkor vonzat nem lehet (ebben a minőségében például a –
ként határozórag helyettesíti), hanem szerepelhet vonzat részeként a francia “attribut”-höz
hasonló módon. A főnévnek, amelyhez kapcsolódik, esetét is fölveszi, tehát működésében
nem hasonlít a francia prepozíciókhoz:
János mint tanú volt jelen. (János a été présent comme témoin.)
Jánost mint tanút hallgatta ki a bíró. (Le juge a interrogé János comme témoin.)
*Jánossal mint tanúval bánt az igazságszolgáltatás.
Jánossal tanúként bánt az igazságszolgáltatás. (La juridiction a traité János comme
témoin.)
Viszont :
Jánossal mint tanúval rosszul bánt az igazságszolgáltatás. (La juridiction a traité
mal János en tant que témoin.)
Az utolsó mondatban a vhogyan a bánik ige határozói vonzata, amelyet többféle alakban
megjelenő módhatározó is betölthet.
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4/ Magyarul nem szótári egység, hanem egyéb nyelvtani kategória

Emile Benveniste (Benveniste, 1974, 2. kötet 126-137.o.) elemzi, hogyan veheti át egy
bizonyos nyelvtani kategória egy másiknak a szerepét. Szerinte a nyelvtörténetben léteznek
„innovációs” és „megőrző” transzformációk. Az első az, amikor bizonyos kategóriák
eltűnnek a rendszerből, és ennek hatására a nyelvi rendszer átrendeződésre kényszerül, új
oppozíciók létrehozásával. A második az, amikor egy rendszeren belül egy kategória átveszi
a másik szerepét. Benveniste két segédigével képzett francia igeidő kialakulását elemezte ily
módon.
Ha elfogadjuk, hogy a nyelvtani kategóriák átvehetik egymás funkcióit egy adott
nyelven belül, úgy azon sem kell csodálkoznunk, ha egy nyelv egyik kategóriája egy másik
kategóriának felel meg egy másik nyelvben.
Ez a feltételezés számomra azt támasztja alá, hogy ezeket a francia igéket igen szoros
kötelék fűzi vonzatukhoz, hiszen azzal együtt töltik be a következő nagyrészt mondattani
funkciókat.
Azt is le kell szögezzük azonban, hogy ezek a magyar megfelelők inkább kivételnek
számítanak a többi megfelelővel összehasonlítva.

birtokjel

Az alábbi példánál ismét az egyes szám harmadik személy, kijelentő mód módú létige
hiányzik:
appartenir à – vmié 56-392 G
A birtoklás, valakihez, valamihez való tartozás szokásos kifejezése a magyarban a birtokos
személyjel (+ kopula), a franciában pedig többféle igével ki lehet fejezni, ezek ilyenkor az
avoir ige szinonímái.
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E/ Egy ige – több vonzat vagy több ige problematikája

1/ Különböző vonzat – különböző ige

Amennyiben egy ige különböző kontextusokban, különböző prepozícióval is
előfordul, legalább annyi szótári egységről kell beszéljünk, ahány prepozíció van. De
sokszor még ennél is több igével van dolgunk. Az viszont rendkívül ritka mind magyarul,
mind franciául, hogy két ige valódi homonímája legyen egymásnak, ilyenkor is általában
arról van szó, hogy eredetük közös, de ez a közös eredet már elhomályosult a beszélő
számára, azt már csak a nyelvtörténet tartja számon, mint például: voler (lopni) – voler
(repülni) (http://www.cnrtl.fr)

Előfordul, hogy a francia nyelv a prepozícióval csak a cselekvés irányát jelöli. A magyarban
ilyenkor az esetrag megerősítésére siet az igekötő is:
partir pour – elmegy vhova 39-379 G
partir de – kijön vmiből (tintafolt a szoknyából)

Ennek az igének a prepozíciós szereposztása közismert, egy-egy prepozíció egy-egy
jelentéskörhöz asszociálható:
jouer à – játszik vmit (játék) pl: jouer aux cartes – kártyázik 149-175 K
jouer de – hangszeren játszik (hangszer) pl: jouer du piano – zongorázik 81-96 K
jouer sur – játszik vmivel (eszköz)

Előfordul az is, hogy a prepozícióhasználat és a jelentésváltozás a magyar megfelelők
alapján bizonytalannak tűnik, lehet, hogy egy alaposabb és több szövegkörnyezetre kiterjedő
szemantikai vizsgálat itt is kimutatná a prepozíció pontos szerepét e mellett az ige mellett:
Rêver à qc – elmereng vmiről N
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Rêver à ce que – azon ábrándozik, miképpen
Rêver de + inf – kíván + fnig 58-394 G
Rêver de qc – ábrándozik vmiről
Rêver de qc – töpreng vmiről
Rêver de qn - álmodik vkivel N
Rêver de qc – álmodik vmiről

Az à prepozíció a részes viszonyt jelzi, ami általában személyhez kötődik; amíg a de
infinitivus mellett egy igei jelentést eredményez, főnév mellett pedig az esemény maradék
szereplőjét, a dolgot jelenti, amiben a személy hiányt szenved.
Manquer à – vmije nincs vkinek (t.i. hiányt szenved vmiben)
Manquer de + inf – 1. elmulasztja, hogy
2. nem csinál vmit
Manquer de qc - hiányzik vmi (szintén: hiányt szenved vmiben)

Az alábbi igé(k)nél a magyar megfelelők jól mutatják, hogy az elvontabb prepozíciók (à,
sur) használata elvontabb, és az eredeti igei jelentéstől jobban eltávolodott jelentést
eredményez. Ez úgy lehetséges, hogy ezek a prepozíciók szorosabb kapcsolatban állnak az
igével:
Tourner à qc – tűnik vminek
Tourner à profit – hasznára fordít 32-373 G
Tourner autour de qc – akörül forog, hogy
Tourner contre qn – ellene fordít
Tourner le dos à qc – hátat fordít vminek
Tourner sur qc – beszél vmiről
Tourner vers qn – vki felé fordít 119-140 K
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Az alábbiakban egy igének számos különböző magyar jelentését látjuk, minden esetben az
ige + prepozíció jelentésének összhatásáról van szó. Itt az ige prepozíció nélkül nem is
állhatna:
Passer (qc) à – átcsap vmire 108-128 K12
Passer (qc) à + inf – tölt (vmit) vmivel
Passer après qc – következik vmi után
Se passer avec qn – vmi van vkivel 119-1470 K
Passer chez qn – útjába ejt vkit N
Passer de qc; à qc – (egyik)-ből a (másik)-ba elzarándokolnak 123-144 K
Passer devant – elhalad vmi mellett N
Passer en revue – előhozakodik vmivel 119-140 K
Passer entre – kikandikál vmik közül
Passer par – vmin átvezet
Passer par l’arrière – háta mögé kerül 150-176 K
Passer pour – számít vkinek
Passer près de qn – halad vki mellett 117-137 K

Főként a legutóbbi példából látszik, hogy a francia igék vonzatai is jelentősen
módosíthatják az ige jelentését. És minél hangsúlytalanabb egy ige önálló jelentése, annál
erősebb az igemódosító (igekötő, vonzat, vagy egy kifejezés nem igei részei) befolyása a
szó jelentésében. Jó példa erre az être vagy az avoir ige, amely szinte mindig háttérben
marad, és előtérbe tolja igemódosítóját. Az être ige például szinte az összes prepozíció
társaságában előfordulhat, ezek közül majdnem mind vonzata is.

12

Elles passaient à l'argot - Átcsaptak argot-ra.
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2/ Egy ige – több prepozíció

Ide tartoznak a Grammaire méthodique (Riegel – Pellat – Rioul, 2009, 227-228.o.)
által „à double complément” és a „à triple complémentation” (kettős ill. hármas
bővítményű)-nek nevezett igék is, ugyanis mi a tárggyal, ami sokszor az első bővítmény,
nem foglalkozunk most.
Alapvetően négy igecsoport tartozik ide, de természetesen az igék oly sok mindent ki
tudnak fejezni, hogy távol álljon tőlünk, hogy minden igét be akarjunk gyömöszölni egy
csoportba:

- A mondás-igék (verbes de dire):
2. bővítményük a kinek? kérdésre válaszol, 3. bővítményük a miről? kérdésre:
Donner des détails à qn; sur qc – terjengősen fecseg vkinek vmiről
Proposer à qn; de + inf – beszél vkinek vmiről
Demander à qn; de jouer des airs – muzsikáltatja magát 146-172 K
Parler à qn; de – szól vkihez és beszél vmiről

- Az eladással és vétellel kapcsolatos igék (verbes d’achat/vente):
2. bővítményük a kedvezményezett (dativus), 3. bővítményük az ár:
Vendre à qn; pour qc – elad vkinek vmennyiért N

- A transzfer-igék (verbes de transfert):
2. bővítményük a kitől/honnan? kérdésre felel, 3. bővítményük a kinek/hova? kérdésre
felel:
Ajouter de qc ; à qc – beépít vmiből (ti. Beépít vmiből vmibe)
Passer de qc ; à qc - vmiről vmire tér
Glisser de qc ; en qc – siklik vhonnan vhova

- A 2. bővítményük egy „marqueur d’infinitif”:
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Conseiller à qn de + inf – azt tanácsolja vkinek, hogy + felsz
En vouloir à qn de + inf – haragszik vkire, hogy
Epargner à qn de + inf – megkímél vkit vmitől
Eviter à qn de + inf – nem kell vkinek vmit csinálnia
Garder rancune à qn de + inf – zokon vesz (vkitől) vmit
Inspirer à qn de + inf – arra ösztönöz vkit, hogy + felsz
Permettre à qn de + inf – vmije vkinek olyan jó, hogy / vminek a segítségével vki /
megengedi, hogy + kötőmód
Recommander à qn de + inf – arra kér vkit, + felsz
Savoir gré à qn de + inf – hálás vkinek, ha

- És amikor csak egyszerűen több az esemény szereplője :
Se lier avec qn; de qc – fogad vkit vmibe

A magyarban, mint ahogy a példákból is látszik, a fenti csoportok ugyanúgy
elkülöníthetők. Egy lényeges különbséget említenék meg (és ez sincs összefüggésben a
bővítmények számával):
- a vétellel kapcsolatos igéknél a francia a tranzakcióban résztvevő második személyt
mindenképpen részes viszonnyal fejezi ki : vendre à qn és acheter à qn, amíg a magyar
a második esetben a cselekvés irányát fejezi ki: vesz vkitől. de ennek a jelenségnek az
elemzésére még kitérünk a dativus-szal kapcsolatban.

3/ Váltakozó prepozíciók

Ennél a csoportnál nehezen eldönthető, melyik prepozícióval áll az ige, mindkettő
használatos ugyanarra a jelentésre. Ha diakrón szemszögből nézzük a jelenséget,
feltehetőleg két forma átmeneti küzdelméről van szó. Nézzük a példákat:
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A / contre (elvontabb/konkrétabb prepozíció ütközése)
Rentrer à qc/ contre qc – nekimegy vminek N

A / de (hely/eredet hangsúlyozása)
Se tuer à qc/ de qc – belenyomorodik vmibe N

A / pour (elvontabb/konkrétabb jelentés, de az első azt is kifejezheti, akitől vesznek)
Acheter à qn/ pour qn – vesz vkinek (vmit) N

A / sur (elvontabb/konkrétabb, az utóbbi használata egyre gyakoribb)
Réfléchir à qc/ sur qc – gondolkodik vmiről N

Avec / parmi (kétféle szemléletet takar: eszköz/helyviszony)
Détonner avec qc/ parmi qc – kirí vmik közül N

Avec / pour (eszköz/ok-okozat kifejezésének ütközése: itt a kifejezés eredeti jelentésének
elhomályosulása miatt a magyar megfelelő önálló életet él, az is kifejezés ugyanis:)
Etre aux petits soins avec qn/ pour qn – tejbe-vajba füröszt vkit N

D’après / sur (kétféle szemlélet: következmény/helyviszony)
Juger d’après qc – ítél vmiből N

De / pour (a második: lazább viszony az igével, a magyar a jelentést elhomályosító
tárgyesettel fejezi ki)
Remercier de qc/ pour qc – megköszön vmit

Pour / sur (az elsőnek van egy plusz jelentéstartalma: „melyik oldalon áll”)
Parier pour qc/ sur qc – tippel vmire N
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A példák sokfélesége arra enged következtetni, hogy a francia prepozíciók sem az
ige jelentésével, sem pedig szerepével sincsenek szoros összefüggésben. Legtöbbször két
szemlélet ütközéséről van szó, sokszor a magyar jelentés az egyiket támasztja alá. Ez is azt
bizonyítja számomra, hogy az eltérő szemlélet nem feltétlenül nyelvspecifikus. A többféle
szemlélet az emberi gondolkodás velejárója, és sokszor nagyon esetleges, hogy melyik
szemlélet győzedelmeskedik a másik fölött.
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III. A FRANCIA PREPOZÍCIÓS SZERKEZETEK SZEMANTIKAI
CSOPORTOSÍTÁSA

A/ A francia prepozíciós szerkezetekkel kifejezett viszonyok és magyar megfelelőik

Ebben a fejezetben azt fogom megnézni, hogy igevonzatos szerkezetek milyen szemantikai
viszonyokat fejezhetnek ki, és ezeknek a kifejezett viszonyoknak mik a tipikus formai
jellemzőjük, a nem tipikus jellemzőket megpróbáljuk megmagyarázni. A szemantikai
viszonyok

meghatározásánál

Riegel–Pellat–Rioul:

Grammaire

méthodique

du

français (2009) és a Strukturális magyar nyelvtan (Kiefer, 1992(1.), 2005(3.), 2008(4.))
szemantikával foglalkozó részeit vettem figyelembe. Kiindulópontnak a francia igei
szerkezetek jelentését tekintem, de azt is megnézem, hogy az egyes francia igei jelentéseket
milyen módon tükrözi vissza a magyar változat.

1/ Részes viszony

- Francia prepozíciója az à;
- Magyarul leggyakrabban a –nak/-nek részeshatározó ragjával fejezzük ki.
Tesnière rendszerében ez a szerkezet képviseli a prepozíciós vonzatokat: az alanyon és a
tárgyon kívül ez a bővítmény kötődik egyedül szorosan az igéhez.
Legtöbbször az adást (pl. abandonner à qn – hagy vkire) és mondást (pl. adresser la parole
à qn – megszólít vkit) kifejező igék vonzata, de nagyon sok más ige mellett is elképzelhető
(pl. coûter une larme à – könnyekre indít vkit).
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Egy bizonyíték arra, hogy nem a tárgy szorította le az esetek rangsorából - azaz nem azért
áll prepozícióval, mert egy közelebbi bővítmény már elfoglalta a prepozíció nélküli helyet:
az olyan típusú igék, mint az obéir à qn - engedelmeskedik vkinek igének nem is lehet tárgya,
tehát prepozíció nélküli vonzata.
Ez a leggyakoribb igevonzat az általam gyűjtött korpuszban, számszerűleg és a jelentések
sokféleségét tekintve is.
A részes viszony kapcsolódhat „negatív” értelmű igékhez is, mint pl: nuire à qn – árt vkinek.
A Grammaire méthodique du français jelentéstanilag négyféle részes viszony-csoportot állít
fel, alapvetően az ő felosztását követjük (Riegel-Pellat-Rioul, 2009, 402-407.o.). E szerint
megkülönböztethetünk lexikai, kiterjesztett, etikai dativus-t, illetve az elidegeníthetetlen
tulajdon (rész-egész) dativus-át. Van, ahol ezeken a csoportokon kicsit módosítottunk, több
igét sorolva a részes viszonyba. Annál is inkább, mert el tudjuk fogadni Marleen Van
Peteghem érvelését a dativus szerkezeti eset mivoltáról (Tayalati - Van Peteghem, 2009). A
szerzők szerint mindazok a szerkezetek dativus-nak tekinthetők, amelyekben ennek az
argumentumnak a szerepe aktívabb a predikátumban (magasabb hierarchiájú thematikus
szerepet képvisel), mint adott esetben a tárgyé. Sőt, van olyan ige, ahol az alanyénál is
aktívabb a szerepe, ez akkor fordulhat elő, amikor az igének nincs tárgya, de van
részeshatározója.

a) lexikai dativus

Ide tartoznak a dativus legelterjedtebb jelentésére épülő szerkezetek, azaz az ún.
transzfer igék (ezeknek az igéknek a kedvezményezettjét fejezi ki a vonzat, azaz a
prepozíciós szerkezet), ide tartoznak a kommunikációs igék (tehát a mondást
kifejező igék is) is, ahol a kedvezményezett a predikátum címzettje. Én még
további csoportokat is felvettem a francia ige jelentése alapján.
a. adás – kedvezményezett
vendre à qn – elad vkinek 10-13 K
adresser la lettre à ... - ... alá címezi a levelet 179 N
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donner (qn) à qn – mellé ad (vkit) 247 N

b. adás – átvitt értelem – kedvezményezett
applaudir à qn – örül vkinek 13 P
se soumettre à qc – engedelmeskedik vkinek 11.-354 G
consacrer (du temps) à qn – eltölt (időt) vkivel 19.-361 G
confier à qn – (rá)bíz vkire 8.-351./ confier à qn – rábíz 64.-399 G
faire appel à qn – vkihez folyamodik N
jeter la pierre à qn – pálcát tör vki felett N

c. mondás – címzett
souffler à qn – súg vkinek 91-107 k

apprendre à qn – közöl vkivel 40. -380 G
parler au grand public – a nagyközönség előtt beszél 204 N
crier à qn – kiált vki után 62-73 K
raconter (qc) à qn – elmesél (vmit) 88 P
dire à qn – megmond 37. 377 G
parler à qn – beszél vkinek a (fülé)be 47-56 K

d. mondás- átvitt értelem – címzett

reprocher à qn – vkinek a szemére hány 27-369 G
se vanter (de qc) à qn – elhenceg vkinek 56-65 K
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Az alábbi a magyar vminek a tetejére típusú szerkezet, amikor a dativusi esetrag a
névutó vonzata, formai és nem szemantikai részes viszony:13
imputer (qc) à qc – vminek a rovására ír (vmit) 267 N

enseigner à qn – megtanít 33. -373 G
démontrer à qn (que...) – bebizonyítja (hogy) 10.-12 K
montrer à qn – megmutat 80-94 K

b) kiterjesztett dativus

Itt két csoportot különböztetünk meg: egyrészt a Grammaire méthodique (RiegelPellat-Rioul, 2009) által ebbe a csoportba sorolt szerkezeteket, amelyek
körülírhatók a vki számára (pour qn) kifejezéssel:
peiner à qn – fáj vkinek 19.-361 G
plaire à qn – tetszik vkinek 64-75 K
avoir affaire à qn – vkivel van dolga 71- 83 K
répugner à qc – irtózik vmitől 31.-371 G
se fermer à qn – elszakad vkitől 35-375 G
préférer à qn – jobban szeret vminél 57-376. G
se présenter à qn – bejelentkezik vkinél 105 N
en vouloir à qn – neheztel vkire 41-49 K
convenir à qc - vmire való 62-73 K
se dévouer à qc – feláldozza magát vmiért 38 P
faire plaisir à qn – vkinek a kedvében jár 31.-371 G

13

Ezek a névutók eredetével függnek össze. (Strukturális Magyar nyelvtan, Morfológia - Kiefer, 2000a)
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profiter à qn – javára szolgál 226 N
tenir la tête à qn – vki ellen szegül 9.-12 K
représenter pour qn – vmi vkinek 6 K

Másrészt van egy olyan igecsoport, amelynek a csoporthoz való tartozását
elsősorban szerkezeti érvek támasztják alá. Ezt a csoportot a Riegel-Pellat-Rioul
nyelvtan (2009) a dativusok közé sorolja az igevonzatok pronominalizációja
alapján, de jelentésük alapján egyik felsorolt csoportba sem férnek bele:
arriver à qn – megtörténik vkivel 66.-76 K
renoncer à qn – lemond vkiről 60.-396 G
réclamer à qn – vkin keres (vmit) N
connaître à qn – látja az arcán 68.-402 G
présenter qc à qn – vki elé tesz vmit 13.-16 K
apparaître à qn – világossá válik vki előtt 44-383 G
il leur arrive qc – vmi történik közöttük 5.-7 K
échapper à qc – kibújik vmi alól 63.-399 G / bújdosik vki elől K / kisiklik a kezei
közül 245 N
s’arracher à qc – elszakad vmi mellől 31.-37 K
se soustraire à qc – megfutamodik előle 8.-351 G
circonscrire à qc – vmi köré ír N
mâcher la besogne à qn – vkinek a keze alá dolgozik N
cacher qc à qn – eltitkol 36.-376 G

c) elidegeníthetetlen tulajdon (rész-egész viszony) dativus-a
Ez a fajta tulajonképpen birtokviszonyt fejez ki.

taper à qn sur le ventre – elbratyizik 46-57 K
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couper les cheveux à qn – levágja vkinek a haját 12.-356 G
poser la main à qn – vkire helyezi a kezét 37-377 G

d) etikai dativus

Erre a csoportra a korpuszomban nem találtam példát. Mivel ebbe a csoportba olyan
szerkezetek tartoznak, amelyek használata alkalmi, elsősorban szövegkörnyezettel és
stilisztikai megfontolásokkal magyarázható, a Rag- és névutószótárban (Kelemen-Pap,
1999) sem találtam rá példát.

e) műveltetés

Tayalati – Van Peteghem rendszerében ezek a szerkezetek is a dativus egy fajtája, és az előző
csoporthoz hasonlóan strukturális oka van a dativus használatának. Viszont ellentétben az
előző csoporttal ezek a vonzatok nem belső argumentumai az igének. A dativus-hoz tartozást
támasztja alá az első példa magyar fordítása is. A magyar a műveltetést alaktanilag ki tudja
fejezni, de sokkal ritkábban használja, mint a francia, inkább az alábbi típusú körülírásokhoz
folyamodik14:

faire comprendre à qn – megmagyaráz vkinek 48.-386 G
faire toucher à qn – kitapintatja vkivel 17-359 G
laisser connaître à qn – hall vkitől (je ne lui laisse rien connaître de ce qui pourrait
la blesser – tőlem sem hall olyat, ami esetleg bánthatná 57-393 G)

14

Ebből is jól látszik, hogy a nyelvi rendszer és a nyelvi norma szétválik: a magyar nyelvi rendszernek része a
műveltetés morfológiai kifejezése, de a nyelvhasználat eltér ettől, ugyanazokban a nyelvi helyzetekben a két
nyelv nem ugyanazokhoz a nyelvi eszközökhöz nyúl.
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faire remarquer à qn – hangsúlyoz vki előtt 24.-367 G
faire encourir (qc) à qn – vmi miatt ér vkit (vmi) 18.-361 G

2/ Helyviszony

Szabad határozóként is, vonzatként is sokféle formában, sokféle prepozícióval
fordulhatnak elő.
Megkülönböztethetünk:
-

„statikus” helyviszonyt: a statikus jelentésű prepozíciók a hol? kérdésre válaszolnak;

-

„dinamikus” helyviszonyt: a dinamikus jelentésű prepozíciók valamely irányultságot
fejeznek ki, a honnan? és a hova? kérdésre válaszolnak. Így a klasszikus magyar
irányhármasság helyett két csoportunk van. Ez a fajta felosztás szerencsésebbnek tűnik
a francia nyelv szempontjából, ahol nincs meg az irányhármasság.

Amikor a prepozíciók statikus és dinamikus jelentéséről beszélünk, természetesen a
prepozíciók által kifejezett viszonyra gondolunk, amit leggyakrabban az ige jelentése
befolyásol. Tehát általában statikus jelentésű igék mellett kapunk statikus jelentést, és
dinamikus igék mellett dinamikusat.
Van azonban az igéknek egy olyan csoportja, amely egyszerre fejez ki közeledést és
távolodást, ezek természetesen külön csoportot képeznek, viszont jellemzően statikus
jelentésű esetraggal vagy névutóval állnak.
Anetta Kopecka: L’expression du déplacement en français, interaction des facteurs
sémantiques aspectuels et pragmatiques dans la construction du sens spatial (Kopecka, 2009)
című cikkében elemzi, hogy a mozgásigék interpretálása szemantikai / aspektus-idő /
pragmatikai megfontolásoktól függ. A tér interpretációja lehet célpont (cible) illetve helyszín
(site). Vannak olyan igék, amelyeknek nincs térbeli határuk, az ezekkel álló prepozíciókat
interpretálhatjuk célként (vers, jusqu’à), vagy helyszínként (dans, sur, sous), illetve lehetnek
kétértelműek, amelyek csak a szövegkörnyezetben nyerik el végső interpretációjukat.
Példáinkból látni fogjuk, hogy viszont a szerkezetek magyar fordítása rögtön világossá teszi
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ezt az interpretációt. A szerző szerint az igék szerepe a franciában atelikus (nem célra
irányuló), és az igék és a prepozíciók kölcsönhatásával jön létre a végső interpretáció.
Varga Lídia (Varga, 2007, 165.o.) szerint is az az alapvető különbség a két nyelv között,
hogy a magyar ige vonzata megmutatja, hogy statikus vagy dinamikus szerkezettel állunke szemben, például az alábbi mondat franciául nem egyértelmű, az ige helyszíne, de
célpontja is lehet a prepozíciós szerkezet:
Max court dans la chambre (Max fut a szobában. // Max befut a szobába.)

a) Statikus helyviszony

a. konkrét értelem:

helyhatározó formai megkötés nélkül
Formai megkötés nélkül bármilyen helyhatározó prepozícióval helyettesíthetjük. A
prepozícióválasztás a főnévtől függ, de az argumentum (explicit vagy implicit) megléte
fontos, tehát vonzatnak tekinthetjük, még ha nem is egyenértékű azokkal a
vonzatokkal, amelyeknek a formája is meghatározott.
installer (qn) à – itt tart vkit otthonában 11-354 G
habiter au n...- a ... szám alatt lakik 183 N
décoller (ne pas) de qc – itt ragad 43 -51 K

nominativus
être dans (c’est dans l’ordre des choses) – ez az élet rendje 6 K

accusativus
A francia prepozíciós helyviszonnyal szemben a magyar változatban (az igekötő
segítségével) az ige kifejezi a helyet, vonzatként „elég” az accusativus is.
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se présenter chez qn – fölkeres vkit 13 K

illativus –ba / -be
Az igék különbözősége miatt a francia statikus, a magyar dinamikus jelentésű.
être dans la même (classe) – egy (osztály)ba jár vkivel 12K

superessivus
Az első példa nagyon érdekes, mert francia oldalról nem derül ki, hogy egy statikus
vagy egy dinamikus szerkezetről van-e szó. Ezért mindkét csoportban szerepeltetem.
peser à qc - vmire nehezedik 27 -368 G

A következő példa francia változata befejezett melléknévi igenév (participe passé), ebből
következik, hogy statikus, már befejezett állapotot fejez ki, akárcsak a magyar változat,
amely határozói igenév.

ouvert sur – tárva vmire 21 G

névutó
Az alábbi szerkezet ugyan közeledést és távolodást egyszerre fejez ki, a magyar
névutó jelentése miatt került ebbe a csoportba.
persister dans qc - kitart vmi mellett N
être au-dessous de qc – vmi alatt teljesít N

b. átvitt értelem:
accusativus
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admirer (qc) en qn – vkit csodálni (vmiért)

superessivus -on / -en / -ön
A következő kognitív igéknél az érzékelés mint érintkezés (helyviszony) jelenik meg mind
a francia, mind a magyar oldalon.

s’esclaffer sur qc – röhög vmin 27 K
A következő szerkezetekben az esetrag az igekötő vonzata:
promener ses yeux sur qc – végigbámul vmin 194 K
s’étendre au-delà de qc – túlnyúlik vmin N
jeter par-dessus qc – átdob vmin N

inessivus –ban / -ben
éveiller (qc) en qn – (vmit) kelt vkiben 54 G

allativus –hoz / -hez / -höz
ressembler à qc – hasonlít vmihez 46-55
s’appuyer contre qc – vmihez támaszkodik N

terminativus –ig
compter jusqu’à qc – számol vmeddig N

névutó
être aux côtés de qn – mellette áll N
Ebben a példában a magyar oldalon tetten érhető az okhatározó jelentésárnyalat:
protester devant qc – felhördül vmi miatt N
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Ez az ige a magyarral ellentétben állapotot fejez ki, a magyar fordítás dinamikus,
közeledésnek érzékeli.
approcher de qc – közeledik vmi felé 47.-55

nincs vonzat
Ezekben a példákban a magyar változat egy szóban foglalja össze a francia szerkezet
jelentését.

s’appuyer sur qc – támogatás 11 G
porter (qn) dans son coeur – szívlel (vkit) 10 K

b) Dinamikus helyviszony

a. közeledés – konkrét értelemben

Francia prepozíciója: leggyakrabban az à, pl. olyan szokatlan értelemben is találkozhatunk
vele, hogy: aller à qn (siet vkihez). Az à-n kívül szinte az összes helyhatározó prepozícióra
találhatunk példát:
A vonzatok között soroljuk fel a formai megkötés nélküli helyhatározót, de mindenképpen
meg kell különböztessük azoktól a vonzatoktól, amelyeknek a formáját is meghatározza az
ige. Ezek a helyhatározók inkább az ige asszociációs körébe tartoznak. Ilyen „vonzatot”
találhatunk az aller (megy vhova) és az entrer (odajut) ige mellett. Ezeknek az igéknek a
magyar fordítása megerősíti az igével való szoros kapcsolatukat, a magyarban gyakran
találunk tárgyat, vagy az igekötő által meghatározott esetragot.
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accusativus
A következő esetekben a francia helyviszonyt a magyar ige kifejezi az igekötő vagy az
igemódosítói szerepű segítségével, így már elegendő az accusativusi esetrag.

cracher sur qn – leköp vkit 10 K
planter qc dans qc – beültet vmivel vmit 172 K
passer chez qn – útjába ejt vkit N

dativus
A magyar dativus esetrag eredetileg térbeli közeledést fejezett ki (Tolcsvai Nagy, 2013,
246.o), az alábbi példák nem meglepők tehát:
appuyé contre qc – vminek dőlve 205 K
vaciller contre qc – vminek tántorodik 27 K

Az alábbi példákban az igekötő vonzata az esetrag:
rentrer dans qc – nekimegy vminek N
regarder sous qc – alánéz vminek N

instrumentalis –val/-vel (eszköz)
se mélanger à qc – vmivel elegyedik 164 N

superessivus –on/-en-/-ön (hely)
A következő példákban az à prepozíció inkább a célpontot fejezi ki és elvontabb értelmű, a
sur inkább az érintkezési pontot fejezi ki konkrétabb értelemben.

s’arrêter à qc – fennakad vmin 16 P
embrasser qn sur (la bouche) – (száj)on csókol 31 K
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illativus –ba / -be (irány)
entrer dans qc – benyit vhova 22 K
envelopper dans qc – vmibe bugyolál 8 K
rentrer dans qc – benéz vhova 58 G
s’enfouir dans le lit – ágyba bújik 34 K
mettre entre ses mains – vigyázó kezébe tesz

inessivus –ban / -ben (hely)
buter sur qc – megbotlik vmiben N
sublativus –ra / -re (irány)
peser à qc - vmire nehezedik 27. -368 G
se frapper sur (le front) – üt (a homloká)ra 20 K
déposer sur - vmire forrad 20G
ouvert sur – tárva vmire 21G
se jeter sur qc – vmire ront 15G
se reposer sur - vkire bízza magát 14G
s’ouvrir sur qc – vmire nyílik 71G

allativus –hoz/ -hez / -höz (irány)
s’adosser à qc – támaszkodik vmihez 27-33 K

causalis-finalis –ért (eredmény)
A következő példa azért érdekes, mert a francia igének lehet dativusi vonzata is,
ekkor a magyar fordítás neki küld, tehát dativusi esetrag lenne magyarul is. Jelen esetben
viszont az à prepozíció helyhatározói értelemben szerepel, a magyar megfelelő pedig a
szerkezet eredményhatározói értelmét domborítja ki.
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envoyer à qn – érte küld 7.-9 K

helyhatározó formai megkötés nélkül
A francia dans prepozíció „valaminek a belsejébe” jelentésárnyalattal bír, amíg magyarul
bármilyen helyhatározó elfogadható.
aller à qc – odamegy vmihez 16-20 K
installer qn à qc – itt tart vkit otthonában 11-354 G
entrer dans qc – benyit vhova 22 K

névutó
A következő példákban a dinamikus helyviszony kifejezése nem az igevonzaton belül,
hanem a tágabb szövegkörnyezetben, legalább a mondaton belül történik. Az igevonzatok
kétértelműek, lehet statikus vagy dinamikus jelentésük is, kivéve az utolsó két példát,
amelyeket nem foghatunk fel állapotként, csak folyamatként. A magyar névutó viszont
pontosan kifejezi a dinamikus jelentést.

se mêler à qc – vmi közé keveredik 239 N
se présenter au public – a közönség elé lép 195 N
succéder à qn – vki után következik 101 P
assis au milieu d’eux – leül közéjük 27 K
se trouver au centre de qc – középpontjába kerül 39 K
guider qn vers qc – vezet vmi felé 58 G
s’accouder à côté de qn – vki mellé könyököl 56 K
s’agenouiller près de qn – vki elé térdel 73 G
émietter qc devant qn – morzsát szór vki elé 8 K

nincs vonzat
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Egész pontosan a következő példákban az igekötő az ige egyik vonzata, kifejezi az
esemény célpontját, de legalábbis az irányát.
échouer à la maison – hazavetődik 73-84 K
ramener (qn) à qn – hazahoz (vkit) 66-400 G
diriger la chandelle vers qc – odavilágít 7 G

b. közeledés – átvitt értelemben

Itt hangsúlyozni kell a metafora szerepét a jelentésváltozások kialakulásában, hiszen még
tetten érhető az ige + vonzat együttes eltolódása a konkrét értelemből az átvitt értelem felé.
Ezt a jelentésmozzanatot sokféle prepozíció kifejezheti:
Ezeknél az igéknél szándékosan választottam olyan jelentéseket, amelyek jól kiemelik azt a
jelentésváltozást, amelyen ezek az igék keresztülmentek. A „közeledés” mozzanat
legtöbbször már nem érezhető a magyar jelentésben.

dativus –nak/-nek
A dativus eredeti jelentése (térbeli közeledés) ennél az átvitt értelmű igénél is tetten érhető,
illetve a második ige magyar változatánál:

s’exposer à qc – kiteszi magát vminek 14-17 K
se lancer dans qc – nekivág vminek 32 K

instrumentalis –val / -vel
A francia „hasonlítja valakihez” jelentés magyarul is megtalálható, akkor a gondolati
közelítést térbeli közeledéssel fejezi ki. Jelen esetben viszont a hasonlítás társas jellegén, a
rivalizáláson van a hangsúly, és ezt a társat emeli ki az instrumentalis esetrag.
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comparer à qn – egybeveti vkivel 32.-373 G

A következő példában is az esemény társas jellegét hangsúlyozza a magyar megfelelő.
s’unir à qn – egyesül vkivel 66.-77 K

inessivus –ban/-ben (hely)
Amíg itt a francia a közeledést, a magyar az ott levést fejezi ki.

se mêler à qc – részt vesz vmiben 59-395 G

superessivus –on/-en-/-ön (hely)
A francia à prepozíció a célpontot, addig a magyar esetrag az érintettséget fejezi ki.

réfléchir à qc – gondolkodik vmin 21-364 G / töri a fejét vmin 22-365 G

sublativus –ra/-re (irány)
aspirer à qc – áhítozik vmire 111 N
répondre à qc – felel vmire 56.-66 K
instruire sur qc – rámutat vmire 11 G
rester ébahi devant qn – bámul vkire 13 K
jeter des regards vers qn – pillantást vet vkire 13 G
aller jusqu’ à qc – vmire vetemedik N

illativus –ba/-be (irány)
Itt sok példából látszik, hogy a magyar igekötő hogyan „írja elő” az esetragot.
Valójában azonban az igekötő, amely az igemódosító helyet foglalja el, sokszor
lecserélhető más igemódosítóra is például az első példánál a „gondolataiba” szó
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(névelő nélküli főnév – az igemódosítók egy másik fajtája) is erre a helyre kerülhet,
az esetrag nem változik.
initier à qc – beavat vmibe 9.-12 K
consentir à qc - beleegyezik vmibe 50.-387 G
s’agripper à qc – belefog vmibe 93.-109 K
envelopper dans qc – vmibe bugyolál 8 K (v.ö. : 123.o.)
rentrer dans qc – benéz vhova 58 G
plonger qn dans un embarras – zavarba hoz vkit 24 G

allativus –hoz/-hez/-höz (irány)
Az à inkább a célpontot, a sur pedig az érintettséget fejezi ki a következő példákban.
s’ajouter à qc – vmihez hozzájárul 16-359 G
ressembler à qc – hasonlít vmihez 46-55 K
faire des remarques sur qc – megjegyzést fűz vmihez N

adessivus –nál / -nél (hely)
recommander auprès de qn – beajánl vkinél N

terminativus –ig (irány)
faire remonter (l’origine) à qn – vkiig visszavezet (eredetet) N
s’abaisser à qc – odáig alacsonyodik, hogy 6 P

névutó
A névutók között találunk statikus jelentésűt, ami egyrészt egy közeledés jelentésű francia
szerkezettel áll szemben, másrészt egy közeledést és távolodást egyszerre jelentő ige
mellett. Ez utóbbi két irányt egyszerre a magyar csak statikus névutóval tudja kifejezni. A
franciában viszont ennek nincs jelentősége, a devant prepozíció az esemény helyét (vagy
más esetben végpontját) jelzi, de irányát nem.
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adresser une grimace à qn – vigyorog vki felé 7.-9 K
savoir (qc) à son sujet – tud vmit felőle 214 G
s’engager à qn/qc – elkötelezi magát vmi mellett 44 P
s’intéresser à qc – érdeklődik vmi iránt 224 N

Ennél a szerkezetnél a francia feltételes mód (szándékot fejez ki) és a ragozott ige együttesét
egy magyar ragozott ige fejezi ki:
s’occuper de qn ( conditionnel) - vki mellé ajánlkozik 70.-82 K
se rassembler derrière qn – felsorakoznak mögötte N
se retourner derrière qn – megfordul vki után N
étaler qc devant qn – vki elé tár vmit 12 K
passer devant qc – elhalad vmi mellett
protester contre qn – kikel vki ellen 158 K
regarder sous le lit – benéz vmi alá 10 K
se mettre à l’abri de qc – megbújik vmi elől N

nincs vonzat
A francia is csak névmással utal a vonzat jelenlétére, de a magyar nem tartja szükségesnek
a helyhatározó jelenlétét.
étouffer (y) – elfojt 70-404 G

accusativus
Magyarul is létezik a hangsúlyt helyez valamire kifejezés, a francia pontosabb
megfelelője. Itt stilisztikai okai vannak annak, hogy a magyar fordítás enyhít a hangsúlyos
jelentésen.
insister sur qc – emleget vmit 20 G
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c. távolodás - konkrét értelemben

A távolodás mint vonzat kifejezésére a francia legtöbbször a de prepozíciót használja:
A magyarban többféle határozóragot, de legtöbbször a –ból/ből-t használjuk.
Van, hogy a helyhatározó jelentése beépül az ige jelentésébe.

nominativus
A magyar változatban az esemény kiindulópontja kerül nominativusba, vagyis a szintaktikai
szerepek felcserélődnek a franciához képest. Nem véletlen, hogy a nominativus szintaktikai
eset.
écarter (qc) de qn – elűz (vmit) 9-352 G

névutó
A francia de prepozíció az esemény kiindulópontját jelzi. A magyar névutós szerkezetek
megfelelnek a francia változat jelentésének, illetve pontosítják a távolodás helyét. Az utolsó
példában a francia is „testesebb”, az alany helyzetét pontosabban leíró prepozíciót használ.
se lever de table – feláll az asztal mellől 251 N
se libérer de qc – felszabadul vmi alól 186 N
disparaître de qn – takarodik vki elől 203 N
s’enfuir devant qn – megszökik vki elől 13 K

nincs vonzat
A következő példák magyar változatában az igekötő érzékelteti a befejezettséget és az irányt,
a helyviszony többi része nem lényeges (illetve visszakereshető) a magyar nyelvű beszélő
(olvasó) számára.
revenir de qc – megjön 42.-382 G
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s’échapper de qc – félreillan 6.-350 G

d. távolodás – átvitt értelemben

Ennek is a legfontosabb prepozíciója a de, magyarul többféle lehet, itt nagyobb
változatosságot mutat a magyar nyelv, mint a konkrét értelemnél.

nominativus
A szerepek itt is felcserélődtek, és az esemény kiindulópontja került nominativusba a
magyar változatban.
décourager (qn) de qc – vmi elcsüggeszt (vkit) 19.-361 G

accusativus
Ennek a példának a magyar változatában is a szintaktikai szerepek felcserélődnek a
franciához képest, ami az esemény kiindulópontját fejezi ki.
sortir de qc – elűz vmit 20-363 G / leráz vmit 69-403 G

dativus –nak / -nek
Amíg a francia szerkezet a negatív jelentésű igét távolodást kifejező prepozícióval
támogatja meg, a magyar a dativusi esetrag eredeti értelmét használja. Az esetrag az
igekötő vonzata.
se défendre de qc – ellenáll vminek 35 P

elativus –ból / -ből
rester en dehors de qc – kimarad vmiből N

130

sublativus –ra/-re
A következő példában a francia távolodást a magyar negatív értelmű igével és közeledést
kifejező esetraggal fejezi ki, ugyanis az igének állító (és nem tagadó) módban ez a
természetes vonzata.
se passer de qc – nincs szüksége vmire 12-355 G

névutó
Mind a francia mind a magyar távolodást fejez ki, a magyar névutók természetesen
pontosítják az esemény helyét és irányát.
se méfier de qn/qc – óvakodik, bizalmatlan vkivel/vmivel szemben 69 P
se distinguer de qn – kiemelkedik vkik közül 244 N
se passer de qn/qc – megvan vki/vmi nélkül 78 P
écarter de qc – elhárít vmi elől N
se détacher de qn – elszakad vki mellől N
se défendre contre qc – védekezik vmi ellen 147 K

helyhatározó formai megkötés nélkül
Itt a szövegben kérdőszóval szerepel, erre a kérdésre többféle magyar esetraggal is
válaszolhatunk. A kérdésből csak a távolodás jelentésmozzanat derül ki, akárcsak francia
megfelelőjéből:
venir de qc - vhonnan származik 65-75 K

3/ Időviszony kifejezése

Az időviszony kifejezése az esetek nagy többségében egyik nyelvben sem vonzat, hiszen
az esemény időpontja nem játszik meghatározó szerepet az ige jelentésében. Van azonban
az ellenkezőjére is példa, mint az alábbi francia ige esetében:
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situer après (le concert) – ha jól emlékszem, (hangverseny) után történt 33-373 G

A magyar megfelelő nem támasztja alá a vonzatszerűséget, magyarul egyszerű
időhatározóról van szó. Azonban a francia ige értelmét veszti a prepozíciós vonzat nélkül.

faire remonter (l’origine) à qn – vkiig visszavezet N

4/ Birtokviszony

Ennek a viszonynak a kifejezése a franciában vagy a magyarhoz hasonlóan történik (à
prepozícióval, illetve dativusi esetraggal) vagy az eredet kifejezésével (de prepozícióval).
A kifejezések egy jó része testrésszel kapcsolatos szerkezet, amelyet a francia (mint
minden más elidegeníthetetlen tulajdont) a részes viszonyra utaló à prepozícióval fejez ki.

nominativus
disposer de qc – van vmije 14-357 G (v.ö: rendelkezik vmivel)

dativus –nak / -nek
A birtokviszony kifejezése a magyarhoz hasonlóan történik vagy a dativusra utaló à
prepozícióval, vagy az eredetet kifejező de prepozícióval.
couper les cheveux à qn – levágja vkinek a haját 12-356 G
prendre soin de qn - vállalja a gondját vkinek 7-351 G

sublativus –ra/-re
Amíg a franciában a testrész kifejezése mellett a „complément du nom” prepozíciója kerül
előtérbe, addig a magyar a közeledést érzékelteti a helyviszonyt kifejező esetraggal.
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poser la main à qn – vkire helyezi a kezét 37-377 G
avoir besoin de qc - szüksége van vmire 36-376 G

illativus –ba / -be
parler à qn – beszél vkinek a (fülé)be 47-56 K

5/ Eredmény kifejezése

translativus – factivus –vá/-vé (eredmény)
Az első példa francia oldalán az esemény célpontja a lényeges információ, ezt fejezi ki az à
prepozíció, addig a másik két példában az eredmény állapothatározói voltát fedezzük fel az
en prepozícióban.

réduire à qc – vmivé zsugorít 159 N
se transformer en qc – válik vmivé 34 K
faire tourner (qn) en bourriquet – megbolondít (vkit) 11K
reconvertir dans qc – átképez vmivé N

causalis-finalis -ért (cél)
Mindkét nyelvben a célpont meghatározását fejezi ki a vonzat, a harmadik (tranzakciót
kifejező) igénél az à a részeshatározót fejezné ki, tehát a különböző prepozíciók
megosztoznak a szerepeken.
crier à l’aide - segítségért kiált 53-62 K
envoyer à qn – érte küld 7-9 K
payer pour qc (de qc) - fizet vmiért (vmivel) 14 K
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essivus-formalis –ul/-ül (állapot)
A francia célpontot, a magyar viszont állapotot fejez ki.

prendre qc à tâche – céljául tűzte ki 67-401 G

6/ Állapot kifejezése

A Riegel-Pellat-Rioul nyelvtan (Riegel-Pellat-Rioul, 2009) az attributív szerkezetek között
tárgyalja az állapothatározót. A francia nyelvtani hagyomány megkülönböztet alanyi és
tárgyi állapothatározót. Állapothatározó állhat a lenni ige, illetve valamilyen
állapotkifejező ige után, és vonatkozhat az ige alanyára illetve tárgyára is.
A következő példák francia változatában a prepozíció szerepe a főnévből jelzővé történő
átalakítás. Ennek fő eszköze franciául a de prepozíció, de állapothatározó „képezhető” a
comme prepozícióval is. A magyar nyelv ilyenkor dativusi esetragot használ.

se considérer comme – vminek tartja magát 26 K
se ressembler dans – hasonlít vmiben 32 K
éclater en qc – vmiben fuldoklik 10 K

A francia igevonzatok az állapothatározói jelentést emelik ki, azonban a magyar egy
okhatározói árnyalatot biztosít a szerkezeteknek.

se réveiller en sursaut – fölriad álmából 11 K
recaler en qc – vmiből bukik 12 K
être fâché contre qn – haragszik vkire 31 G
rappeler comme – említ 25 G
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essivus-formalis –ul / -ül

servir de qc – szolgál vmiül N

formativus –ként
se proposer comme qc – vmiként ajánlja magát N

7/ Másodlagos tárgy, az esemény elszenvedője

A következő példánál az az érdekes, hogy magyarul a franciának megfelelő felől is létezik,
ami inkább az információ áramlás irányát mutatja, ellentétben a példánk magyar
változatával, amely az esemény irányát, célpontját fejezi ki.
s’enquérir de qc – érdeklődik vmi iránt 224 N

A következő példa francia oldalán passzív ige szerepel, a vonzat fajtája is ennek
megfelelően alakul, a magyar változat viszont vonzat nélkül is tartalmazza a
jelentésegységeket:
s’occuper de quoi – elfoglaltság 35-376 G
en appeler de qc – tiltakozik vmi ellen (j’en appelle de votre décision) 199 N

A következő példa francia vonzatára magyarázat lehet a „complément du nom”-szerűség.
se rendre compte de qc – sejt vmit 31.-371 G
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8/ Harmadlagos tárgy

Harmadlagos tárgynak tekinthetjük azt a vonzatot, amely egy négyargumentumos ige
negyedik argumentuma: első argumentum az alany, a második az accusativus, harmadik az
úgynevezett tranzakciós igék esetében a dativus, a negyedik viszont egy az ige jelentésétől
függő negyedik argumentum. A francia nyelvészeti szakirodalom az alanytól eltérő
argumentumokat „complément d’objet”-ként tartja számon. A „complément d’objet”-lehet
„direct” (közvetlen), vagy „indirect” (prepozícióval kifejezett). Ilyen módon beszélhetünk
elsődleges tárgyról, illetve másodlagos (vagy akár harmadlagos tárgyról is), ahogy a
Grammaire méthodique (Riegel-Pellat-Rioul, 2009) is megkülönböztet „objet premier”-t
(ez a complément d’objet direct) és „objet second”-t (ez a complément d’objet indirect).

névutó
prêter à ...% - ...%-os kamat mellett ad kölcsön 250 N

9/ Eredet kifejezése

Az ebbe a csoportba tartozó igék úgynevezett kognitív igék, azaz szellemi tevékenységet
írnak le. A tevékenység célpontját fejezi ki a francia nyelv („szellemi tevékenységet végez,
tekintettel a következőkre…”), amíg a magyar nyelv az információ kiindulópontját,
eredetét írja le.

nominativus
se souvenir de qn – (vkinek) eszébe jut vki 5-7 K
accusativus
remercier de qc – megköszön vmit 64 -75 K
se repentir de qc – megbán vmit 9-11K
avoir pitié de qn – sajnál vkit 51-60 K
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elativus –ból/-ből (irány)
Ebben a példában a francia ige célpontját fejezi ki a vonzat, magyarul viszont az
információ irányát.

s’instruire à qc – tanul vmiből 62 P
juger d’après qc – ítél vmiből N

delativus –ról / -ről (irány)
reconnaître qn à qc – vmiről ismer meg vmit 27-368 G
tenir des propos au sujet de qn – nyilatkozik vkiről 13 K

superessivus –on (hely)
remarquer qc à (sa prononciation) – észreveszi (a kiejtésén) 65.-75 K

sublativus –ra (irány)
avertir (qn) de qc – figyelmeztet (vkit) vmire 41-380 G
se souvenir de qc – emlékezik vmire 13 -356 G
névutó
condamner sur qc – elítél vmi alapján N

Ebben a példában a prepozíciós szerkezet választásának stilisztikai okai vannak: a de
prepozíciónál hangsúlyozottabban emeli ki az argumentumot. Ez a jelenség a magyar
nyelvben is megfigyelhető, ilyenkor névutót vagy névutós szerkezetet használ a nyelv a
tartalmilag egyébként helyes esetrag helyett:
s’informer de qc - érdeklődik vmi felől 29.-370 G
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recevoir (une déclaration) de qn – (bejelentés) érkezik vkik köréből 233 N
rester de qc – marad vmi után 277 N

nincs vonzat
émaner d’(elle) – áraszt 37-43 K

10/ Ok-okozat kifejezése

Az eredet és az ok kifejezése nem mindig szétválasztható. A francia leggyakrabban a de
prepozíciót használja mindkettőre.
jouir de qc – élvezője vminek 17-360 G
se réjouir de qc – örül vminek 35-41 K
s’attrister de qc – bús vmiért 71-404 G

Ezek az igék kognitív igék, ahol a vonzat az érzékelési pontot jelöli ki mindkét nyelvben,
csak amíg franciául ez a pont az esemény „eredője”, addig magyarul ez csak egy statikus
hely.
être étonné de qc – vmin csodálkozik 47-55 K
rire de qc – nevet vmin – 92-107 K
s’affecter de qc – fennakad vmin 39-379 G

Ennek az eseménynek az oka és helyszíne egybeesik, a francia a helyszínt, a magyar az
okot emeli ki.
être noyé dans qc – kábultan vmitől 25 G

Itt a francia és a magyar is az okhatározót emeli ki:
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trembler de qc – remeg, reszket vmitől - Sa voix tremblait de colère. 106 P – (v.ö.:
à qc- reszket vmitől, megremeg vmire: Il tremble à cette seule idée)
Ez utóbbinál az időhatározó kerül előtérbe.

Az alábbi példában, az előző csoporttal ellentétesen, a francia változat hangsúlyozza az
okhatározót, a magyar viszont az állapothatározó jelentésárnyalatot emeli ki:
bondir de joie – ugrál örömében 65-399 G

Itt mindkét nyelvű változatban érvényesül az okhatározó:
s’inquiéter de qc – aggódik vmi miatt 253 N

Az első példában, amit a francia igevonzatos szerkezettel fejez ki, azt a magyar egy igébe
sűríti, így már nincs szükség az argumentum kifejtésére.
rayonner de blancheur – fehérlik 77-90 K

11/ Eszköz kifejezése

A következő példáknál mind eszközhatározóról van szó, de a magyar vonzatok különböző
jelentésárnyalattal bővülnek, legtöbbször az esemény helyét, helyszínét is pontosítják. A
névutók különösen alkalmasak erre a pontosításra.

instrumentalis –val/-vel (eszköz)

abuser de qc – visszaél vmivel – 36-376 G

névutó
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abuser de qn – ujja körül forgat vkit 236 N
parler du nez – orrán át beszél 190 N
défier qn du regard – szeme közé néz 240 N

nincs vonzat
Ezekben a példákban viszont a francia igevonzat jelentését a magyar ige beépíti magába :
suivre du regard (qn) – (vki után) bámul 62-72 K
parcourir du regard – körültekint 40-48 K
jouer du piano – zongorázik 81-96 K

12/ Társ kifejezése

A magyar változat többes számmal jelzi, hogy az eseménynek van egy társa
(társhatározója) is:
s’enfermer avec qn (quelque part) – bezárkóznak 33 G

13/ Mennyiség kifejezése

survivre (à qc) de qc – túlél (vkit) vmennyivel 11-14 K
raccourcir (qc) de qc – előbb jön vmennyivel 39-379 G

Személytelen szerkezet (nyelvtani alany és logikai elkülönül):
il s’en faille de beaucoup – nagyon is sok a híja 62-397 G
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14/ Jelzői viszony

être de (ces écrivains) – olyan (író) lenni 60.-70 K
être (la température) de ... degrés - ... fok (a hőmérséklete) 27-33 K

15/ Összefoglalás

Részes viszony
à (-nak, -val, -nél, -ra, -ról, -ból, -hoz, -tól, -on, névutók: elé, előtt, elől, alá, mellé, javára,
előtt, után, rovására, ellen, között, körül, mellől, elől, köré, felett)
pour (-nak)
-

A francia részes viszony megfelelője nagyon sokszor helyviszonyt jelentő esetrag, ezek
sokfélék lehetnek.

-

A negatív jelentésű igéhez tartozó részes viszony magyar megfelelője gyakran
távolodást kifejező helyviszony.

-

A „mondás” jelentésű igék egyik fajtája a kérés, kérdés; ezek magyar megfelelője nem
az odafordulást, hanem az elvárt információ irányát (beszélő társától beszélő felé) jelzi.

-

A részes viszony mellett a magyar eredmény illetve okhatározói jelentésárnyalatot is
tartalmazhat.

-

A francia prepozíció gazdag névutós megfelelősorral rendelkezik, amelyek nagy része
helyviszonyt fejez ki (majdnem az egész paradigmasort), de két kimondottan részes
viszonyt kifejező is van közöttük.

Műveltetés
à (előtt, miatt)
-

A magyarban gyakrabban szerepel körülírás, és nem igazi műveltetés (képzővel).
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Helyviszony
-

Mindkét nyelvre jellemző az elvont jelentések felé való eltolódás, azaz a konkrét
jelentésű igék vonzatos szerkezetben gyakrabban fejeznek ki elvont jelentést.

-

A francia igék prepozícióval való kölcsönhatása eredményezi a komplex jelentést;
magyar oldalon viszont sokkal gyakrabban kapunk egyértelmű igevonzati
interpretációt. A magyar vonzatos szerkezet legtöbbször kontextus nélkül is rávilágít az
aktuális interpretációra.

-

A helyhatározó formai megkötés nélkül mindkét nyelvre egyformán jellemző, gyakran
nem ugyanannál a szerkezetnél.

-

A statikus és a dinamikus jelentés nem mindig esik egybe a két nyelvben.

-

A „hasonlítás”-t a francia nyelv közeledéssel fejezi ki, a magyar időnként (nem
mindig) a hasonlítás társas jellegét emeli ki, a versenyt két elem között.

-

A távolodásnál kevesebb a változatosság a megfelelők között, mint a közeledésnél,
különösen a konrét értelemben.

-

A szintaktikai szerepek felcserélése gyakori, nem meglepő jelenség.

Helyviszony – Statikus – konkrét
à (helyhatározó formai megkötés nélkül, -ra)
dans (-ba, mellett, 0)
chez (-t)
sur (-ra)
devant (mellett)
au-dessous de (alatt)
en dehors de (-ból)

Helyviszony – Statikus – átvitt értelmű
sur (-on)
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au-delà de (-on)
par-dessus (-on)
en (-ban)
contre (-hoz)
aux côtés de (mellett)
dans (0)
devant (miatt)

Helyviszony – Dinamikus – Közeledés - konkrét
chez (-t)
contre (-nak)
dans (-nak, -ba, formai megkötés nélküli helyhatározó, -t)
sous (-nak)
à (-on, -ra, -hoz, közé, 0)
sur (-ra, -re, -hoz, közé, 0)
entre (-ba)
au milieu de (közé)
au centre de (középpontjába)
vers (felé, 0)
à côté de (mellé)
près de (elé)
devant (elé)

Helyviszony – Dinamikus – Közeledés - átvitt értelmű
143

dans (-nak, -ba)
à (-val, -ban, -on, -ra, -ba, -hez, -ig, mellett, felé, iránt)
sur (-ra, -hoz, -t)
devant (-ra, mellett, elé)
vers (-ra)
jusqu’à (-ra, -ig)
auprès de (-nál)
derrière (mögött, után)
contre (ellen)
sous (alá)
à (elől)

Helyviszony – Dinamikus – Távolodás – konkrét
de (mellől, alól, elől, 0)
devant (elől)

Helyviszony – Dinamikus – Távolodás – átvitt értelmű
de (-t, -nak, -ra, szemben, közül, nélkül, elől, mellől, ellen)

Birtokos
à (-nak)
de (-nak)
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Eredmény
à (-ból, -ról)
sur (alapján)
dans (-vá)

Állapot
de (-nak, -ül)
comme (-nak, 0)
dans (-ban)
en (-ban)
contre (-ra)

Harmadlagos tárgy
à (mellett)

Eredet
à (-ból, -ról, -on)
sur (alapján)
de (-t, -re)
au sujet de (-ról, felől, köréből, után, 0)
d’après (-ból)
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Ok-okozat
de (-nak, -ért, -on, -ban, miatt)
dans (-tól)
pour (után)
-

A kognitív igéknél a francia nyelvben az esemény eredőjét jelenti, magyarul viszont
statikus helyviszonyt.

Eszköz
de (-val, körül, át, közé, 0)
-

A francia eszközhatározót gyakran fejezi ki az ige maga, ilyenkor nincs szükség külön
argumentumra.

Mennyiség
de (-val)

Társ
avec (többes szám)

Időviszony
après (után)
à (–ig)
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-

Az igekötő szerepe az esetrag megválasztásában többféle lehet: 1) az igekötő vonzata
az esetrag 2) az igekötő kielégíti az ige egyik argumentumát, ezzel fölöslegessé teszi az
esetrag kitételét 3) az esetrag megismétlődik az igemódosító helyén, vagyis igekötő
formájában, ez viszont átadhatja a helyét egy másik igemódosítónak is, az esetrag
ilyenkor is megmarad.

-

Stilisztikai okai is lehetnek a prepozíció és az esetrag (névutó) eltérésének. Ezekben a
szövegekben gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel, hiszen irodalmi szövegekről van
szó.

-

A prepozíciós szerkezetek jelentése meglehetősen nagy egyezést mutat a magyar
megfelelőkkel, jelentésük pontos, körülhatárolható.

-

Az à és a sur prepozíciók között konkurencia figyelhető meg, az elvont jelentéseknél
az à javára billen a mérleg, ebből arra lehet következtetni, hogy az újabb jelentések
inkább à-val állnak, illetve, hogy kirajzolódik egy szereposztás a két prepozíció között.
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B/ Szemantikai problémák

Ebben a fejezetben először részletesebben próbálunk elemezni két olyan szemantikai
osztályt, amelyek előfordulási arányukat tekintve a legnagyobbaknak mondhatók,
ugyanakkor, amelyek elemzésre szorulnak, a magyar és a francia megfelelők közötti
különbségek alapján. Azután egy olyan problémát vetünk fel, a formai megkötéssel nem
rendelkező helyhatározók és módhatározók problémáját, amelyben úgy tűnik, hogy a két
nyelv hasonlóan viselkedik. Ezek után összefoglaljuk azokat az általunk talált
igecsoportokat, amelykenek a két nyelvet érintő vonzatbeli eltérése szabályosnak
mondható. Az alfejezet második felében olyan jelentés-összetevőket boncolgatunk,
amelyek összefüggnek a vonzatokkal, így a célra irányultságot és a személyre való
vonatkoztatást. Végül a prepozíciók egymáshoz viszonyított jelentését közelítjük meg.

1/ A francia dativus és a magyar részeshatározó eset összehasonlítása

Két francia nyelvészeti cikk segítségével megpróbálom új nézőpontból megközelíteni, a
francia dativus és a magyar részeshatározó közötti különbséget. Ezek a következők:
Goyens – Lamiroy – Melis: Déplacement et repositionnement de la préposition à en français
(Goyens–Lamiroy–Melis, 2002)
Tayalati – Van Peteghem: Pour un traitement unitaire de l’assignation du datif en français
(2009)
Egy-két fogalmat szeretnénk tisztázni, mielőtt hozzákezdenék az összehasonlításhoz.
Külső igei argumentumnak tekintem az alanyt, belső argumentumnak a tárgyat és az egyéb
vonzatokat, amelyek meghatározzák egy ige jelentését. Thematikus szerepeknek tekintem
azt a fogalmi szerepet, amely az argumentumok grammatikai tulajdonságait, a mondatban
betöltött szerepét befolyásolja. Thematikus szerepek lehetnek például: ágens, experiens,
patiens, természeti erő, instrumentum.
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A thematikus szerepek a szintaxis és a szemantika határán állnak, és az eseményben való
aktív részvételük alapján hierarchiás rendszert alkotnak, amely rendszer csúcsán az
elképzelhető legaktívabb, alján meg a legpasszívabb szerep áll. Ugyanannak az igének az
elképzelt alanyai különböző thematikus szerepet is betölthetnek. (Csirmaz, 2008, 195.o.)

Miben hozhatnak újat a francia szakirodalmak?
1) Az első cikk alapján formai oldalról az à prepozíció, mint a dativus (részes eset)
elsődleges francia kifejezője felől közelítem meg a kérdést.
2) A második cikk alapján funkcionális oldalról, mint az ige + prepozíció egysége által
betöltött dativus (részes eset) szerepe oldaláról fogok a problémához közelebb kerülni.

1) Az à prepozíció használatának spektruma igen széles, ez a prepozíció csak első
látásra egységes

Se méler à qc – részt vesz vmiben 59-395 G
Reprocher à qn – vkinek a szemére hány 27-369 G
Nem új a gondolat, hogy a fenti két kifejezés pronominalizáció alapján szétválasztható:
Az első y-vel, a második lui (leur)-rel helyettesíthető. Magától értetődne, akkor, hogy
minden olyan szerkezet, amelyet lui (leur)-rel lehet helyettesíteni, dativusnak tekinthető,
és a magyar részes esetnek felelne meg. Hogy ennek utánajárhassunk, nézzük meg egy
kicsit az à prepozíció használatát.
Az à terjedése diakron szempontból
Az első cikk azt vezeti végig a latin nyelvtől kezdve, hogy hogyan alakul ki, majd terjed
az à prepozíció használata. Én csak néhány lépést emelek ki.
-

Mozgásigék
se rendre à qc – elmegy …-ba 5-349 G

-

Mozgásigék elvont jelentéssel
soumettre (alávet vminek, vkinek) > se soumettre à qn – engedelmeskedik vkinek 11354 G
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s’unir à qn – egyesül vkivel 66-77 K
-

Transzfer igék
confier à qn – rábíz vkire 8-351 G

Ezek azok az igék, amelyekben van egy adó fél, egy fogadó fél és egy átadott dolog,
amely lehet fizikai, de elvont is, például információ, ez utóbbi esetben beszélünk:
-

Kommunikációs igékről
annoncer (qc) à qn – beszél (vmiről) vkivel 40-380 G

-

Részesülés
faire plaisir à qn – vkinek a kedvében jár 31-371 G

Az ilyen jelentésű igék lehetnek fizikaiak, de elvontak is.
Hogyan jönnek létre ezek a jelentésváltozások? A helyviszony kiterjesztése absztrakcióval
történik. Ez a jelenség más nyelvekben is megfigyelhető, például a következő irányban:
hely>>>idő>>>ok.

Az à prepozíció jelentésének összefoglalása szinkron szempontból
I. helyviszony
•

Peser à qc – nehezedik vmire 27-368 G

II. időviszony
•

Faire remonter à qn – vkiig visszavezet N

III. mód, eszköz, karakter (Comment? Kérdésre válaszoló bővítmények)
•

Se sentir à bout – torkig van 11-354 G

IV. nem helyviszony, de y-vel pronominalizálódik
•

Réfléchir à qc – gondolkodik vmin 21-364 G

V. nem helyviszony, és lui/leur-rel pronominalizálódik
•

Confier à qn – rábíz vkire 8-351 G

VI. birtokviszony
•

À Paul - Pálé
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Ha meg akarjuk ragadni azt a közös elemet, ami ma összeköti az à prepozícióval álló
szerkezeteket, talán így tudnánk megfogalmazni:
Az esemény az à prepozícióval bevezetett szerkezet által jelölt referencia felé irányul…
Azonban vannak kivételek, például:
•

Ressembler à qn – hasonlít vkihez 46-55 K

A latinból örökölt szerepekből nem levezethetők a következők:
1) Az úgynevezett ellentétes irányultságú igék: a bővítmény az esemény eredetét jelzi,
például a következő igék esetén:
•

répugner à qn – irtózik vkitől 31-371 G

•

tenir la tête à qn – vki ellen szegül 9-12 K

2) A műveltető igék:
•

faire toucher à qn – kitapintatja vkivel 17-359 G

3) És bizonyos visszaható igék, mint például a következő példa a cikkből:
•

Il attend des difficultés >> Il s’attend à des difficultés.

•

Várja a nehézségeket. >> Nehézségekre számít.

És egy irodalmi példa, amelyben az ige magyar fordítása ugyan vár vmit, de számít vmire
értelemben:
Il s’attendait à une foule en rumeur… - Morajló néptömeget várt… 125-147 K

Megoldás
Ezeket a kivételeket a jelentés oldaláról megközelítve nem tudjuk megmagyarázni, csak
strukturális okokkal: az à prepozícióval jelölt bővítmény az esemény fókusz pozícióban lévő
nem alanyi szereplője.
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2) Mi a „dativus” jelentése?
Az eredeti magyarázat szerint a dativus az ige 2. belső argumentuma. A segítségül hívott
második cikk a következő hipotézist állítja fel: dativusról csak akkor beszélhetünk, ha a
kérdéses bővítmény magasabb hierarchiájú thematikus szerepet tölt be, mint az ige első belső
argumentuma, vagyis a tárgy. Vagyis feltételezhető, hogy a dativus strukturális eset, nem az
ige jelentéséből következik.

Kétargumentumú igék
Ezeknek az igéknek (szerkezetnek) az esetében tipikus dativus-szal van dolgunk, ezeknek
az igéknek az alanya (külső argumentum) valódi ágens szerepű, első belső argumentumuk a
tárgy, téma szerepű, második belső argumentumuk az esemény címzettje, ennek szerepe
valóban aktívabb, mint a téma szerepű tárgyé.
•

Vendre à qn – elad vkinek 10-13 K

•

Souffler à qn – súg vkinek 91-107 K

Másik példa
Bizonyos 3 argumentumú igéknek van olyan szintaktikai reprezentációja, amelyben a tárgy
nem jelenik meg, ilyenkor az első belső argumentum, a címzett thematikus szerepet betöltő
bővítmény kerül a tárgy pozícióba.
•

Pierre a servi une bière à Paul. >> Pierre a servi Paul.

•

Péter sört szolgált fel Pálnak. >> Péter kiszolgálta Pált.

Dativus tárgy nélkül
•

apparaître à qn - világossá válik vki előtt 44-383 G

•

ressembler à qc – hasonlít vmihez 46-55 K

•

convenir à qc – vmire való 62-73 K

•

échapper à qc – nem vkire hárul 15-35 K
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A fenti szerkezetek esetében az à prepozícióval kifejezett szerkezet a második belső
argumentum a hierarchiában, mert ergatív igékről van szó, amelyek felszíni alanya úgy
viselkedik, mint egy belső tárgy, thematikus szerepe téma és nem ágens. A dativus
thematikus szerepe itt is magasabb hierarchiájú.

Elidegeníthetetlen tulajdon
•

lui couper les cheveux – levágja vkinek a haját 12-369 G

A fenti példában, és az ehhez hasonló szerkezetekben a bővítmény tulajdonképpen a
főnévhez tartozik, a tulajdonos szerepe magasabb hierarchiájú, mint a tárgy. Ez csak akkor
lehetséges, ha van tárgy, különben a szerkezet értelmetlenné válik. Az ilyen fajta
szerkezeteket a magyar birtokviszonnyal fejezi ki!

Kedvezményezett szerepe
•

Je lui ai réparé sa voiture. – Megjavítottam a kocsiját.

•

Je lui ai cassé son vase. - Eltörtem a vázáját.

A fenti, a cikkekből származó mondatok francia dativus megfelelőjének nyoma sincs a
magyarban, aminek az a magyarázata, hogy a kedvezményezett itt nem argumentuma az
igének.

Episztemikus (hitre, ismeretre vonatkozó) dativus15
Az alábbi mondatban redukált mondatszerkezettel állunk szemben: a mellékmondat alanya
felkerül a főmondatba. A magyar ezt összetett mondattal fejezi ki:
•

Je lui croyais plus de talent. << Je croyais qu’il avait plus de talent.

•

Azt hittem, több tehetsége van.

A legmagasabb szemantikai szerep ezúttal is a dativus-é.

15

Van Peteghem (Van Peteghem, 2014, 99-113.o.) legújabb cikkében kiemeli, hogy ebben a dativus fajtában
az ige metaforikus interpretációja van jelen, vagyis az ige elvont értelemben szerepel.
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Árva prepozíciós szerkezet
•

Jean lui court après. – J. utánafut. / J. fut utána.

A fenti jelenség intranzitív igék esetében következik be, ilyenkor a prepozíció
határozószóként viselkedik, együttesük vonzata a dativus.16

Műveltetés
Az alábbi szerkezetekben a dativus-ban álló szerkezet külső argumentum (az ige alanya)!
•

Paul a fait dire la vérité à Marie.

•

Paul lui a fait dire la vérité.

Az ilyen típusú szerkezeteknél megfigyelhető a magyar megfelelők sokszínűsége:
•

1) faire comprendre à qn – megmagyaráz vkinek 48-386 G (Itt részes viszony
szerepel a magyar fordításban, de kommunikációs igével, amely mindkét nyelvben
részes esettel jár.)

•

2) faire toucher à qn – kitapintatja vkivel 17-359 G (Itt igazi műveltetésről van szó,
nincs is részes viszony magyarul.)

•

3) laisser connaître à qn – hall vkitől 57-393 G

•

4) faire remarquer à qn – hangsúlyoz vki előtt 24-367 G

•

5) faire encourir à qn – vmi miatt ér vkit vmi 18-361 G

Annak ellenére, hogy a magyar nyelv térközpontú szemlélettel rendelkezik, a részes
esetnek a magyar nyelvben megvan a saját toldaléka: a -nak/-nek esetrag. Ennek a ragnak
az eredeti jelentése is helyviszony volt, nézzük a jelentésfejlődés lépéseit, amelyek
hasonlóak az à prepozíció jelentésfejlődéséhez, mint ahogy Tolcsvai Nagy Gábor elemzi

16

A magyar nyelv is ismer hasonló jelenséget, ilyenkor az igekötő vonzata a részes eset:
•

Fut Juliska után. >> Utánafut Juliskának.

154

könyvének a Grammatikai elemek jelentése c. fejezetben (Tolcsvai Nagy, 2013b,
262.o.):
•

1. fizikai érintkezés: falnak megy

•

2. nincs érintkezés csak irány: tourner à la débauche – züllésnek indul 88-104 K

•

3. irány és juttatás: apporter à qn – hoz vkinek 9-12

•

4. juttatás: vendre à qn - elad vkinek 10-13 K

•

5. birtoklás: ajouter à qc – vminek a növelése 31-371 G

•

6. részesülés: peiner à qn – fáj vkinek 19-361 K

Akkor miért találkozhatunk ennyiféle magyar megfelelővel, mint például az alábbi
mondatokban?
•

Se soumettre à qn – engedelmeskedik vkinek

•

Echapper à qc - kibújik vmi alól 63-399 G

•

Présenter à qn - vki elé tesz 13-16 K

•

Apparaître à qn - világossá válik vki előtt 44-383 G

•

Il leur arrive - vmi történik közöttük 5-7 K

•

S’arracher à qc – elszakad vmi mellől 31-37 K

•

Connaître à qn – látja az arcán 68-402 G

•

Arriver à qn - megtörténik vkivel 66-76 K

•

Survivre à qn – túlél vkit 11-14 K

•

Confier à qn - rábíz vkire 8-351 G

Feltételezésünk szerint ezek nem részes viszonyt fejeznek ki, azonban franciául dativus-t
találunk, hiszen a dativus-szal kifejezett szerkezeteknek ellenőrzése van az esemény felett,
ellentétben a tárggyal, amelynek a helyén álló bővítmény kevéssé vagy egyáltalán nem
gyakorol ellenőrzést az esemény felett.
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Konklúzió
Az à prepozíció oldaláról közelítve:
Elsősorban strukturális okok magyarázzák a dativus használatát, fókusz (központi)
pozícióban lévő nem alanyi mondatrészt vezet be.
A dativus jelentéséből kiindulva:
A dativus mint strukturális eset fogható fel: az általa kifejezett thematikus szerep magasabb
hierarchiájú mint a tárgy, ha nincs tárgy, akkor mint az alany.
A magyar részes eset ragja (és a részeshatározó, amelynek ez az esetrag a kifejezője)
használati köre gyakorlatilag azokra az igecsoportokra terjed ki, amelyeken a –nak/-nek rag
jelentésbővülését végigvettük:
Fizikai érintkezés
Irány
(A fenti igecsoportokban ma már nem termékeny)
Irány és juttatás
Juttatás (fizikai és elvont)
Birtoklás
Részesülés
Tehát, ha összehasonlítjuk a francia példákkal, akkor a magyar –nak/-nek rag használati
köre jelentésbővüléssel megmagyarázható.
A francia dativus, amelyet úgy határoztunk meg, hogy az à prepozícióval bevezetett
szerkezet, amely lui/leur-rel nominalizálható, ennél sokkal kiterjedtebb, azaz a francia
olyan esetekben is dativus-os szerkezetet használ, amikor a magyar nem. De minden
esetben igazolni tudjuk, hogy ezeknél a francia igéknél a dativus-os szerkezet
bővítményének magasabb thematikus szerep jut, mint a tárgynak (ha van tárgya az igének),
vagy mint az alanynak (ha nincs tárgya az igének).
A magyar részes esetrag használati köre pedig csak a juttatás, részesülés jelentésre terjed
ki, legalábbis ebben a jelentéskörben termékeny.
Ezek azok a csoportok, amelyeket a francia szakirodalom lexikai dativusként (illetve
kiterjesztett dativusként) tart számon. A többi csoport, mint például az elidegeníthetetlen
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tulajdon, a műveltetés, illetve számos tárgy nélküli dativus-os szerkezet nem fér bele a
lexikai dativus-ok csoportjába, és magyar fordításuk sem részes eset, viszont ezeknél a
dativus-szal álló bővítmény szerepe aktívabb, mint a tárgyé (vagy az alanyé, ha nincs
tárgy).

2/ A magyar és francia térszemlélet különbsége

Ha közelebbről megnézzük a fejezet előző részében felvázolt helyviszony francia
kifejezéseit és ezek megfelelőit, egy igen érdekes kép rajzolódik ki. Ha egyenként vesszük
végig az igéket, vagy csak akár a magyar esetragokat, látjuk, létezik olyan francia
megfelelőjük, amely nem az à prepozícióval működik, azaz az à prepozíciós igének létezik
olyan francia szinonimája, amely jobban megfelel a magyar esetragnak. Ha végignézzük az
összes magyar esetragot, amelyet eredményül kaptunk, automatikusan eszünkbe jut egy
másik francia megfelelője, és általában ezzel a megfelelővel találunk is szinonimát az
igékre ; ha nem, annak az az oka, hogy az adott magyar ige - esetrag együttese átvitt
értelmű. Ilyenkor viszont egy konkrét értelmű igét kereshetünk:
-

nominativus (nincs rag): enseigner à qn (qc) – vki tanul (vmiből) 54-390 G = qn
apprend

-

accusativus (-t): faire signe à qn – odaint vkit 80-94 K = appeler quelqu’un

-

dativus (-nak/-nek). vendre à qn – elad vkinek 10-13 K

-

instrumentalis (-val/-vel): consacrer (du temps) à qn – eltölt (időt) vkivel 19-361 G
= passer du temps avec qn

-

causalis-finalis (-ért): crier à l’aide - segítségért kiált 53-62 K = crier pour que

-

translativus-factivus (-vá/-vé): réduire à qc – vmivé zsugorít 159 N = transformer
en

-

inessivus (-ban/-ben): se mêler à qc – részt vesz vmiben 59-395 G = être dans

-

superessivus (-on/-en/-ön/-n): réfléchir à qc – gondolkodik vmin 21-364 G = töri a
fejét vmin - réfléchir sur qc

-

adessivus (-nál/-nél): se présenter à qn – bejelentkezik vkinél 105 N = aller chez qn

-

sublativus (-ra/-re): peser à qc vmire nehezedik 27-368 G = peser sur
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-

delativus (-ról/-ről): renoncer à qn – lemond vkiről 60.-396 G – átvitt értelem, de
konkrétabb ige: beszél vkiről – parler de qn

-

illativus (-ba/-be): consentir à qc - beleegyezik vmibe 50-387 G – konkrétabb
értelmű ige : mettre dans qc – beletesz vmibe

-

elativus (-ból/-ből): s’échapper à qc – kibomlik vmiből 40-47 K – sortir de qc

-

allativus (-hoz/-höz): s’ajouter à qc – vmihez hozzájárul 16-359 G – inviter chez qn

-

ablativus (-tól/-től): répugner à qc – irtózik vkitől 31-371 G – avoir peur de qc

-

terminativus (-ig): faire remonter (l’origine) à qn – vkiig visszavezet (eredetet) N –
monter jusqu’à

-

essivus-formalis (-ul): prendre qc à tâche – céljául tűzte ki 67-401 G – prendre
comme qc

Ebből a csoportosításból kiderül, hogy a talált igék mindegyike à prepozícióval áll annak
ellenére, hogy a magyar megfelelőjének van egy másik francia megfelelője is:

•

nominativus (nincs rag): ige előtti pozíció

•

accusativus (-t): ige utáni pozíció

•

dativus (-nak/-nek): à

•

instrumentalis (-val/-vel): avec

•

causalis-finalis (-ért): pour

•

translativus-factivus (-vá/-vé): en

•

inessivus (-ban/-ben): dans

•

superessivus (-on/-en/-ön/-n): sur

•

adessivus (-nál/-nél): chez

•

sublativus (-ra/-re): sur

•

delativus (-ról/-ről): de

•

illativus (-ba/-be): dans
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•

elativus (-ból/-ből): de

•

allativus (-hoz/-höz): chez

•

ablativus (-tól/-től): de

•

terminativus (-ig): jusqu’à

•

essivus-formalis (-ul): comme

Márpedig a magyar helyhatározó ragokat összefoglalhatjuk a következő ábrában:

A számoknak a következő helyhatározó ragok felelnek meg:
•

1-ra, 2-on, 3-ról,

•

4-ba, 5-ban, 6-ból

•

7-hoz, 8-nál, 9-tól

Franciára fordítva ezeket a helyviszonyokat a következő prepozíciókkal tudnánk kifejezni:
•

1+2 – sur,

•

4+5 – dans,

•

7+8 - chez,

•

3+6+9 - de.

A többi magyar esetrag egy az egyben megfeleltethető egy-egy francia prepozíciónak.
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Az alábbi igei szerkezeteknél viszont jól látszik, hogy a fenti pontban összefoglalt
jelentéssel ellentétben az összes esetrag megfelelője az à prepozíció:

Miért találkozunk példáinkban kizárólag az à prepozícióval?
Itt segítségül hívok két francia-magyar összehasonlító nyelvészettel foglalkozó cikket. Az
egyik Nyéki Lajos cikke (Nyéki, 1974), amelyben a szerző felveti, hogy a francia nyelv
nem közeledést vagy távolodást fejez ki, hanem célpontot (destination), vagy eredetet
(provenance). Ezek a jelentésmozzanatok fejeződnek ki véleményem szerint elsősorban az
à és a de prepozícióval (ilyenkor leggyakrabban igevonzatok), illetve más prepozícióval is
kifejeződhetnek, ilyenkor legtöbbször lazább a kapcsolatuk az igével.
A másik, Pálfy Miklós és Sepsei Mihály cikke (Pálfy-Sepsei, 1978), a magyar és francia
nyelv mentalitásbeli különbségére hívja fel a figyelmet. A szerzők szerint az igevonzati
prepozíciók viselkedése jól beleillik a francia nyelv allocentrikus (másra irányuló)
karakterébe, hasonlóan bizonyos határozószókhoz, illetve az időegyeztetés jelenségéhez, és
szembenáll a magyar nyelv énközpontú szemléletével.
Ha nagyobb összefüggésben szeretnénk látni a jelenséget, meg kell néznünk az összes
prepozíciót. Én ezt tettem vizsgálatomban, viszont kizártam a vizsgálatból a nem
igevonzatként jelen lévő prepozíciókat. A végén készített statisztikából kiderült, hogy a
vonzatként legnagyobb számban az à prepozíció fordult elő, ezután a de, és jócskán
lemaradva követik a többiek. Olyan szempontból is az à végzett az élen, hogy ennek a
prepozíciónak van a legtöbbféle magyar megfelelőkeje az általam gyűjtött anyagban.
A magyar megfelelőket úgy is vizsgáltam, hogy az ige + vonzatának megfelelője lehetett
bármilyen szófaj. A megfelelések itt még nagyobb változatosságot mutatnak. Tehát a
francia ige + vonzata magyar megfelelőjeként nagy számban nem magyar ige + vonzata
szerepel, hanem egyéb szófaj.
Összefoglalva: a francia nyelv bizonyos esetekben (az igevonzatoknál legtöbbször ez a
helyzet) az ige célját illetve eredetét fejezi ki. A magyar nyelv ezzel szemben
megkülönbözteti a helyet (statikus esetrag) az iránytól (dinamikus esetrag), és az irányon
(dinamikus) belül beszélhetünk közeledésről vagy távolodásról. Így fordulhat elő olyan
helyzet, hogy adott esetben egy francia ige vonzata a célt fejezi ki, miközben a magyar
esetrag távolodást fejez ki.
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A magyar esetragok jelentésbeli sokszínűségét az igevonzatokban a francia nyelv nem a
prepozíciók szintjén, hanem az igei jelentésben tudja kifejezni. Az ige + vonzata egysége
viszont mindkét nyelvnél komplex igei jelentést eredményez.

3/ Helyhatározó formai megkötés nélkül

A magyarul kötetlen formában megjelenő helyhatározó általában a hol? és a hova?
és a honnan? kérdésre is válaszolhat, és leggyakrabban franciául is formai megkötés
nélküli helyviszonyt kifejező bővítmény megfelelőjeként fordul elő. Mikor nem ez a
helyzet?
- a távolodást kötelezően a de prepozíció fejezi ki a franciában,
s’arracher de qc – megmenekszik, elmenekül vhonnan 16 P

- ha egy ige és bővítménye olyan szoros, hogy a bővítménynek nincs nagy szemantikai
szerepe,
s’installer à qc – vmihez áll 56-66 K

- amikor az ige jelentésének egy mozzanatát a prepozíció fejezi ki,
être accoté à qc – vmihez dőlve 10-353 G
arriver à qc – vhova érkezik 24-29 K
placer sur qc – rak vmire 8-351 G
avancer (une chaise) vers qn – (széket) vki ad alá 10-353 G
se retrouver dans qc – szerepel vmiben 24-366 G
se serrer contre qn – hozzásimul vkihez 27-368 G
Ezeknek az igéknek a magyar megfelelője egy helyhatározót vár maga mellett, amelynek
alaki megjelenése tetszőleges lehet.
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Itt felmerül a kérdés, hogy egy helymeghatározó igemódosító tekinthető-e az ige
vonzatának. Ez esetben vonzat egy bizonyos nyelvtani kategória lenne. Ha elfogadjuk a
feltételezést, hogy ez a helyhatározó egy olyan argumentumszerű igemódosító, melynek
meglétét az ige elvárja maga mellett, máris párhuzamot húzhatunk az igazi vonzatok és
közöttük.

4/ A cselekvés módjának prepozíciós bővítménnyel történő kifejezése avagy
módhatározó formai megkötés nélkül?

Az ige mellett a comment ? kérdésre válaszoló bővítménynek nincs meghatározott
formája, azaz a következő igék csak egy szabad formájú „módhatározót” várnak el maguk
mellett, amelyeket legtöbbször határozószóval fejezünk ki, de amelyek felvehetnek
prepozíciós alakot is :
accueillir qc avec enthousiasme – el van ragadtatva vmitől N
Ha a fenti a példát el tudjuk fogadni, akkor a következő példa elképzelhető.
accueillir qc sans enthousiasme – nincs elragadtatva vmitől
traiter selon qc – vmi alapján kezel N

accueillir + a cselekvés módját kifejező bővítmény (pl: avec/sans enthousiasme) –
vhogyan fogad
se comporter + a cselekvés módját kifejező bővítmény (pl. de façon rassurante) –
vhogyan viselkedik
agir + a cselekvés módját kifejező bővítmény (pl. de façon étonnante) – vhogyan
cselekszik

A fönti példákban megjelenő határozófajtánál még sokkal jobban látszik a határozó
vonzatszerűsége, hiszen ezeket az ige mellől elhagyva vagy más jelentésű mondatot, vagy
egyszerűen értelmetlen mondatot kapunk:
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Marie n’a pas bien accueilli ses invités.
Mária nem jól fogadta a vendégeit.
A módhatározót elhagyva megváltozik a mondat jelentése:
Marie n’a pas accueilli ses invités.
Mária nem fogadta a vendégeit.

vivre dans un engourdissement profond – zsibbadtságban él 21-364 G
vivre - él

Pierre se comporte bien.
Péter jól viselkedik.
*Pierre se comporte.
*Pierre viselkedik.
Itt meg kell jegyezni, hogy a magyarban ennek az igének létezik módhatározó nélküli alakja
felszólító módban:
- Viselkedj! (*Comporte-toi.)
De ebben a mondatban is látensen ott van a jól, a mondat jelentése:
- Jól viselkedj! (Sois sage.)

A következő példákban látszik, hogy ha a bővítményt leválasztjuk az igéről, vagy egészen
más jelentést kapunk, vagy egyszerűen értelmetlen lesz a mondat.
se sentir à bout – torkig van 11-354 G
être sans le mal / le péché – lehet(ne) rosszallás / vétek nélkül 26/27-368 G
regarder qn avec réprobation – rosszallással tekint vkire 31-371 G
revoir avec plaisir – szívesen lát 60-396 G
s’exprimer avec (tant de) justesse – szabadosan beszél 32-372 G
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traiter qn avec une courtoisie recherchée – választékos udvariasággal érintkezik
vkivel 115-136 K

Az utóbbi igék magyar fordítása is befolyásolja azt a meggyőződést, hogy a módhatározó
azért kötelező bővítmény, mert nélküle a mondat értelmét veszti, vagy egész más jelentést
kap, hiszen a magyar fordításban nem csak hogy nem hagyható el, de fókuszpozícióban van
a módhatározó, igemódosító szerepű, akárcsak az igekötők.

5/ Határozói vonzat?

A formai megkötés nélküli határozót (igemódosítót) minek tekinthetjük? Ha
elfogadjuk, hogy lehetnek olyan vonzatok, amelyeket kizárólag szintaktikai szerepük szab
meg: a „marqueur d’infinitif”, akkor el kell fogadnunk azoknak a vonzatoknak a létét is,
amelyeket csak jelentésük szab meg.
Az ilyen formai megkötés nélküli határozók (igemódosító) megtalálhatók mindkét nyelvben,
sokszor egymás megfelelőjeként:
(a) helyhatározó (helyviszonyt kifejező igemódosító):
Aller + où? kérdésre válasz – megy vhova
Etre + où? kérdésre válasz – van vhol
Habiter + où? kérdésre válasz – lakik vhol
(b) módhatározó (a cselekvés módját kifejező igemódosító)
Aller + comment? kérdésre válasz – vhogy van
Accueillir + comment? kérdésre válasz – vhogy fogad
Az (a) igemódosító a franciában tipikusan prepozíciós szerkezettel fordul elő; azonban a (b)t leggyakrabban határozószó fejezi ki mindkét nyelvben, de ki lehet fejezni prepozíciós
szerkezettel is, ahogy magyarul esetraggal illetve névutóval:
Accueillir avec/sans enthousiasme (lelkesedéssel/ lelkesedés nélkül fogad)
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A „határozó” szó helyett szerencsésebb az „igemódosító” szó használata, hiszen a
„határozó” fogalma a francia szakirodalomban ellentétes a „vonzat” fogalmával. Tehát
vonzat funkciót betöltő formai megkötés nélküli igemódosítóról van szó.

6/ Szabályos eltérések, avagy a „lire dans” típusú igék magyar fordítása

Megpróbálhatunk az eltérések mögött rendszert felfedezni, ami nem mindig sikerül,
de van azért egy-két olyan eltérés a két nyelv között, amely egy-egy igecsoportra jellemző,
tehát bizonyos keretek között szabályosnak tekinthető.

- Első típusuk, amikor a francia ige statikus helyviszonyt jelöl, magyar megfelelője viszont
dinamikus (direkcionális) helyhatározóval áll, ami egyúttal vonzat is:
être penché sur qc – vmi fölé hajol 17 G
être dans la même classe – egy osztályba jár vkivel 12 K
boire dans – iszik vmiből 58-68 K
s’agenouiller près de qn – odatérdepel vki mellé 47 K
s’agenouiller à côté de qn - vki elé térdel 73 G

Son regard se perd dans le lointain - Távolba réved a tekintete N

- Ennek pont az ellenkezője, amikor a francia dinamikus ige áll szemben a magyar statikus
megfelelőjével:
se mêler à qc – részt vesz vmiben 59-395 G
seconder qn à qc – segít vmiben 12-355 G
éclater en qc – vmiben fuldoklik 10 K
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- Közismerten a magyartól eltérő vonzatú igék továbbá a kéréssel kapcsolatos igék,
amelyekről már elmondtuk, hogy amíg a francia a cselekvés második érintettjét mindig
részes viszonnyal fejezi ki, addig a magyar a cselekvés irányát fejezi ki:
échapper à qn – nem vkire hárul 15-357 G
jeter un coup d’oeil à qn – vkire pillant 49-58 K
jeter un regard à qn –néz/tekint/pillantást vet vkire 18-22 K
s’échapper à – kibomlik vmiből 40-47 K
arracher à (ses bras) - kitép (a karjá)ból 7-9 K
se limiter à qc – vmiből áll 76-89 K
Ezek az igék à prepozícióval állnak, holott az igéknek vonzatainak megfelelő magyar –
tól/-től,-ból/-ből esetragokból inkább a de prepozícióra lehetne következtetni.

- Egy nagy csoportot képeznek a szabályos eltérésekben a testrészekkel kapcsolatos igék
és kifejezések, amelyeket a francia nyelv elidegeníthetetlen tulajdon révén, nem jelöl
genitivus-szal, mint a magyar.
Le souffle frais du printemps lui fouetta le visage - A friss tavaszi szél az arcába
csapott. N
L’assiette lui échappe des mains. – A tányér kirepül a kezéből. N
- De a testrészekhez hasonló módon viselkedhetnek más főnevek is, ha azokat a francia nyelv
elidegeníthetetlennek érzi:
couper la parole à qn - vkinek a szavába vág N
bourrer le crâne à qn – telebeszéli a fejét vkinek 11-13 K
A magyar megfelelők nem mindig követik ezeket a franciában szabályosan képezhető
szerkezeteket:
en mettre la vue à qn – nagyban megy a rongyrázás N

- Tipikus szemléletbeli különbségnek kell tekintenünk azokat az igevonzatokat, amelyeket
a magyar a –val/vel eszközhatározó raggal fejez ki, és a francia de prepozícióval. Ezek egy
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része testrészekkel kapcsolatos ige. Itt jól megfigyelhető, hogy a de prepozíció gyakran a
patiens thematikus szerep bevezetője:
désigner (qc) du menton – fejével mutat (vmire) 76-89 K
éviter du regard – kerüli a tekintetével 38-45 K
abuser de qc – visszaél vmivel 36-376 G
accuser (qn) de qc – vádol (vkit) vmivel 13-16 K
disposer de qc – rendelkezik vmivel 70-83 K
se contenter de qc – beéri vmivel 31-372 G

A magyar az ilyen testrésszel, érzékszervekkel kapcsolatos kifejezéseket gyakran
szintetikus kifejezéssel fordítja:

se mesurer du regard – egymásra merednek 8.-10 G

Ez a de prepozíció a franciában passzív értelmet takar, a cselekvés logikai alanyát: az első
mondatban valójában a szem néz szigorúan, a második mondatban pedig a párnák takarják
le az ágyat. A magyar nyelv ezzel a szemlélettel ellentétben a bővítmények
eszközhatározói mivoltát emeli ki.
Egy nagyobb korpuszon elvégzett vizsgálat nyomán valószínűleg még több
szabályos eltérést lehetne találni a két nyelv összehasonlításában. Ennek további
kidolgozását fontos feladatnak tekintem.

7/ Az igevonzatok „célszerűségéről”

Megfigyelésem szerint, az esetragok vizsgálata alapján, az irányt jelölők (dinamikus:
direkcionális) inkább fejeznek ki vonzatot, mint a puszta helyet kifejezők (statikus), talán
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azért, mert egy cselekvés iránya, mint cél, maga is a cselekvés egyik mozzanata, amíg a
cselekvés helyszíne ritkán az.17 Például az alábbi két kifejezésben:
/1/ étouffer dans l’eau (vízbe fojt)
A cselekvés célja a vízbe fojtás, ami a komplex jelentésben fejeződik ki.
/2/ nager dans l’eau (vízben úszik)
Itt a cselekvés helyszíne a víz.
Ugyanez megfigyelhető a következő kifejezés-párnál:
/3/ regarder sous le lit – benéz az ágy alá 10-13 K
/4/ dormir sous le lit (az ágy alatt alszik)

Az alábbi kifejezéseknek a francia változata nem egyértelmű, tágabb szövegkörnyezet
figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy eldöntsük: dinamikus vagy statikus értelemről,
vonzatról vagy egyszerű helyhatározóról van-e szó. A magyar változatok ezekben az
esetekben mind dinamikus értelműek, és mind vonzat is, és nem egyszerűen a cselekvés
helyszínét jelentik.
s’enfouir dans le lit – ágyba bújik 34 K
émietter qc devant qn – morzsát szór vki elé 8 K
s’enfuir devant qn - megszökik vki elől 10-13 K
rester ébahi devant qn – bámul vkire 10-13 K
se trouver au centre de qc – középpontjába kerül 39 K

Az alábbi példánál jól látszik, hogy a magyar igekötő és esetrag együttese nyilvánvalóvá
teszi, hogy a magyar ige vonzata a bővítmény:

17

Varga Lídia (Varga, 2007, 186.o.), aki disszertációjában a francia és a magyar mozgásigék
összehasonlításával foglalkozik, megjegyzi, hogy a predikátumok célra irányultsága az esetek legnagyobb
részében nem magától az igétől, hanem az ige körüli elemektől (satellites du prédicat) függ, amelyek a
mozgásigéknél az eredetet és célt kifejező vonzatok (compléments de lieu source et de destination).
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hurler (des histoires) dans le combiné – beleordít a hangtölcsérbe 113-133 K

Van azonban olyan francia prepozíció, amely önmagában dinamikus értelmű
(helyhatározóként):
se tourner vers qn – vki felé fordul 29 K

De sejtésem szerint létezik átmeneti jelenség is:
/5/ pleurer après le déjeuner – sír az ebéd után (egyszerű időhatározó)
/6/ pleurer après le départ de son père – sír, miután elment a papája (okhatározói
jelentésárnyalatú időhatározó)
/7/ pleurer après son père – sír a papája után (ok-okozati viszonyt kifejező vonzat)
Az /5/-ös kifejezésben az igének és a bővítménynek laza időhatározói kapcsolata van. A /6/os kifejezésben az időhatározónak van egy okhatározói árnyalata, hiszen a sírást a papa
távozása váltotta ki. A /7/-es kifejezésnél viszont a cselekvés közvetlen oka a cselekvés
részévé válik, és egy, az előző kettőnél tömörebb, komplex jelentés jön létre.
A magyar megfelelők kidomboríthatják, hangsúlyozhatják helyenként ezt a komplex
jelentést, például a /3/-as kifejezés fordításában a névutó beépül az igébe igekötőként. Sok
szerkezet pont azért tűnik igevonzatnak, mert a prepozíciós szerkezetet leválasztva az igéről
az ige jelentése megváltozik. Ezek a prepozíciók gyakran fejeznek ki célszerűséget.

Az igevonzatok „célszerűségét” Jean Cervoni (Cervoni, 1991, 202.o.) is kiemeli, és
egy érdekes példát említ meg:
A pour prepozíció gyakran fejez ki célhatározót, de ritkán épül bele az ige jelentésébe:
/1/ Paul partit pour Madrid. (Pál Madridba utazott.)
/2/ Paul partit pour ne plus revenir. (Pál elutazott, és vissza sem tért.)
A fenti két mondatban bár ugyanaz az ige, a prepozíció is ugyanaz (és kifejezik a
célszerűséget), az /1/-es mondatban igazi igevonzatról van szó, a /2/-es mondatban
célhatározóról és nem igevonzatról van szó. A magyar megfelelők erőteljesen rávilágítanak
a különbségre, az /1/-es vonzat, a /2/-es pedig mellérendelés.
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8/ A személyre való vonatkoztatás az igevonzatokban

A személyre való vonatkoztatás megfigyelésem szerint (+/- emberi jelentésmozzanat) az
igevonzatokban csak nagyon korlátozott területen valósul meg.
-Két prepozíció van, amely kimondottan személyek mellett szokott előfordulni, a
chez, és az auprès de, de ezek ritkán fordulnak elő vonzatokban.
se rendre chez qn – betér vkihez
passer chez qn - útba ejt vkit
rester auprès de qn – vkinél marad
recommander auprès de qn – beajánl vkinél
-

Ami viszont gyakran előfordul, és egyfajta szereposztásnak látszik: az ún. mondás
igéknél (verbes de dire) a következő a paradigma:
dire à qn de + inf – azt mondja vkinek, hogy + kötőmód
faire signe à qn de + inf – int vkinek, hogy + kötőmód
recommander à qn de + inf – arra kér vkit, hogy + kötőmód
A croire igénél elválik a szeméy/személytelen, illetve a vallásos hit:
croire à qc – hisz vmiben 51-388 G (névmássá alakítva y croire)
croire qn – hisz vkinek
croire en Dieu – hisz Istenben

A részes viszony nem kötelező jelleggel, de leggyakrabban személyre vonatkozik a
francia nyelvben. A részes viszony tárgyalásánál láttuk, hogy a francia dativus az
eseményben való aktív részvételt feltételez.
A magyar nyelvben a vonzat hordozói közül nincsenek személyre specializálódottak,
de a részes eset ott is szívesen áll személlyel.
Azonban mindkét nyelvben megvalósul viszont az „emberi”/”nem emberi”
szétválasztása a vonzatokat helyettesítő névmásokban:
De lui / en (róla / arról)
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A lui / y (neki / annak)

Tayalati – Van Peteghem cikke (Van Peteghem, 2009) ennek a miértjére is rávilágít: a szerző
szerint a francia nyelvben a dativus a cselekvés aktív szereplőjének argumentuma, ez a
szerep viszont általában az emberekre jellemző.

9/ Prepozíciós ellentétpárok

Jean Cervoni (Cervoni, 1991, 153-155.o.) elmélete szerint a prepozíciók többek
között kifejezhetnek bizonyos ellentétpárokat, így mint: pozitív/negatív, folyamatos/nem
folyamatos,

entitás/viselkedés,

cselekvő/szenvedő,

cselekvő/eszköz,

kezdet/vég,

ok/következmény, vagy: feltétel/következmény, okozat/hatás, immanens/transzcendens.
Ezek persze úgy fejezik ki az ellentétpárokat, hogy egy-egy prepozíció felveszi ezt a
szerepet adott esetben az ige mellett. Ezek a tulajdonságok azonban semmiképp sem
társíthatók egyik vagy másik prepozícióhoz.
Úgy látszik, hogy ellentétpárt leggyakrabban az à és a de fejez ki, ez a két prepozíció
az, amelyik a legkevesebb önálló arculattal rendelkezik, és éppen ezért leggyakrabban
fordul elő igevonzatként is. Azokban az esetekben, amikor az igevonzat csak grammatikai
kötőelem az ige és bővítménye között, akkor is leggyakrabban ezt a két prepozíciót találjuk
meg.
Nézzünk néhány példát arra, amikor az igék prepozíciós vonzatai elsősorban
jelentésmegkülönböztetésre szolgálnak, azaz ellentétpárokat fejeznek ki. Ezek azok az igék,
amelyek vagy valódi homonímák más-más prepozícióval (ez igen ritka), vagy egyszerűen
csak egy-egy jelentéselemben különböznek egymástól, és ennek a különbségnek a kifejezése
a prepozícióval történik:

-

Egyedi/általános jelentés
Comprendre 0 qc (ért vmit) – comprendre à qc (ért vmihez) 7-351 G
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-

A markáns jelentéssel bíró prepozíció egy plusz jelentésmozzanatot kölcsönöz az igének:
Jeter à qn (odavet) részes viszony – jeter contre qn (hajigál)

-

Bizonyos jelentéskörrel rendelkező prepozíciók bizonyos igék mellett:

sokszor idézett klasszikus példa a jouer ige :
Jouer de qc (bánik vmivel) – jouer à qc (játszik vmit)
ilyen a fenti jouer de ige, amely hangszerek társaságában szokott előfordulni, vagy például :
Monter dans qc (felszáll vmire) – mindenre vonatkozhat, ami közlekedési eszköz
(bizonyos kivételektől eltekintve) – szemben például : monter à qc (felfelé száll vhol)

-

Ha az igének több bővítménye van, fokozottan fontos ezek megkülönböztetése :
survivre à qn de qc – túlél vkit vmennyivel 11-14 K
payer de qn pour qc – fizet vmivel vmiért 14-17 K
ajouter de qc à qc – vmivel növel vmit 31-371 G

- A prepozíció képviselhet konkrét/elvont ellentétpárt, amely ellentét kifejezésére több
prepozíciópár is képes :
retomber dans qc (visszazuhan vmibe) – konkrét – retomber à qc (vmivé szelídül) elvont
s’étendre sur qc (elterül vmin) vagy s’étendre jusqu’à qc (vmeddig terjed) N –
konkrét – s’étendre à qc (kiterjed vmire)
tomber dans qc (beleesik vmibe) N – konkrét – tomber sur qc (rábukkan vmire) –
elvont
Barta Péter (Barta, 2001) példának hozza fel az alábbi kifejezéseket, amelyben a zéró
prepozíció áll szemben az à-val, és fejez ki konkrét-elvont jelentéspárt.
commander une armée – parancsol a hadseregnek
commander à ses passions – úrrá lesz a szenvedélyén
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-

Az ellentétpár legyengítheti/felerősítheti az ige jelentését:
se connaître à qc (ért vmihez) N - se connaître en qc (konyít vmihez)
connaître à qn – látja az arcán 68-402 G

-

Kimondottan személy kifejezésére használatos a chez prepozíció, ellentétben a többi
helyhatározó prepozícióval:
se rendre chez qn (betér vkihez) – se rendre à qc (viteti magát vhova)

-

Aktív/passzív jelentéspárt fejez ki a következő példa :
s’irriter contre qn (rátámad vkire) – s’irriter de qc (ingerli vmi)

-

Vonzat/szabadabb határozó különbsége :
suffire à + inf – suffire pour + inf (minkettő : elég ahhoz, hogy + lehetőség)
De a következő példánál ez még ugyanaz a prepozíció is lehet:
chuchoter à l’oreille à qn – suttog a fülébe 37-44 K

-

Egy morfológiai különbséggel többnyire együtt járó jelenség : bizonyos igék visszaható

párja à prepozícióval áll, amíg egyszerű alakjuk de prepozícióval, vagy mint az alábbi
példában prepozíció nélkül. A különbség mögött általában jelentésbeli különbség áll. Az
alábbi példában szereplő ige visszaható párja a számít valakire / valamire jelentésárnyalatot
hordozza, míg mindennapi alapjelentésében vár vkire / valamire:
Il s’attendait à une foule en rumeur... – Morajló néptömeget várt... 125-147 K

Pierre Cadiot (1993, 88.o.) elemzi a de és az à prepozíciók által hordozott ellentétes
jelentéseket:
de – visszafelé tekintő, statikus és passzív jelentés kifejezésére alkalmas
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à – előre tekintő, dinamikus és aktív jelentés kifejezésére alkalmas, és a visszaható igék
mellett az alany felé fordulást érzékelteti
Példának hozza fel a descendre, a rêver és a (se) décider igét, amelyek mindkét prepozícióval
állhatnak. Ha magyarul is ki akarjuk fejezni ezeket a kölönbségeket, láthatjuk, hogy nem
feltétlenül vonzatbeli különbséget eredményeznek:
rêver de qc – álmodik vmiről
rêver à qc – álmodozik vmiről
A fenti példákban a különbséget nem az igevonzat, hanem egy igeképző beiktatása adja
vissza csak, végül is egy másik igéről van szó.
décider de qc – dönt vmiről / /eldönti, hogy…
se décider à qc – elhatároz vmit / /elhatározza magát, és…
Itt franciául nem csak az igevonzat változik, hanem az alany felé tekintés a visszaható
névmás és a vonzat együttműködéséből következik.
Mindezek számomra azt a meggyőződést erősítik, hogy az igevonzat jelensége egy olyan
nyelvtani kifejezőeszköz, amely akár az ige jelentésének megváltoztatásába is beleszólhat,
akárcsak magyarul az igeképző, vagy franciául a visszaható névmás funkckciója.

A francia prepozíciók felsorolásába felvettem olyanokat is, amelyeknek önálló
prepozíció léte kétséges. De ha el is fogadjuk őket azoknak, kérdéses, hogy kifejezhetnek-e
egyáltalán vonzatot. Ugyanis, általánosságban elmondhatjuk, hogy minél szorosabban
kapcsolódik egy bővítmény az igéhez, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a vonzat
kifejezésére szolgáló prepozíció egyszerűbb: legtöbbször az à és a de. Minél hosszabb a
bővítmény, annál lazább a kapcsolata az igével, és annál markánsabb önálló jelentéssel
rendelkezik a prepozíció. Vegyük példának ugyanazt az igét két különböző prepozícióval:
se faire donner congé de + inf (szabadságot kér, és + mellékmondat)
Ha ebben a mondatban kicseréljük a prepozíciót a következőképpen, a mondat értelme aligalig változik, de az egyébként nem kötelező bővítmény kapcsolata sokkal lazább lesz az
igével:
se faire donner congé pour + inf (szabadságot kér, hogy + kötőmód)
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Az első mondatban az ige jelentéséből következik a bővítménnyel való kapcsolat, ezért a
vonzat funkció betöltésére egy „üres” prepozíció is alkalmas. A második mondatnál viszont
a prepozíció jelentése hordozza a bővítménnyel való kapcsolatot (célhatározó).

10/ Prepozíciók hasznossága és redundanciája

Ezt a kérdést már egyszer megközelítettük a francia prepozíciók rendszerének
vizsgálatakor, és megállapítottuk, hogy a legsemlegesebb, legjellegtelenebb prepozíciók
fordulhatnak elő a legtöbb szerepben, azaz, minél több önálló jelentéssel bír egy prepozíció,
annál inkább előre meghatározott és szűk keretek között mozgó szerep jut neki.
Az egyik véglet a de prepozíció, amely például még a genitivus kifejezésére is
használatos.
A másik végletbe tartoznak az olyan prepozíciók, mint az aux côtés de, amely a
teljesen semleges être ige mellett a tulajdonképpeni jelentés hordozója.
Jean Cervoni (Cervoni, 1991, 138.o.) statisztikai adatokkal alátámasztva felállít egy
gyakorisági sorrendet a francia prepozíciók között: az első négy a de, à, en végül a pour.
Cervoni egy másik fontos észrevételt is tesz a „Grammaire des fautes” című
fejezetben: szerinte tendencia a mai francia nyelvben a de prepozíció térhódítása más
prepozíciók rovására, azaz a prepozíció által hordozott szemantikai jelentés koncentrálódik.
(Cervoni, 1991, 252-255.o.).

De nézzük meg magyar megfelelőkön keresztül, hogy ha egy ige többféle
prepozícióval is állhat, milyen az ige és prepozíciójának kapcsolata:
tourner à qc – tűnik vminek
tourner sur qc – beszél vmiről
A fönti két igénél az ige-vonzat kapcsolat elvontabb, nem következik az összetevők
jelentéséből.
tourner à la débauche – züllésnek indul 88-104
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tourner le dos à qc – hátat fordít vkinek 46-52
tourner autour de qc – akörül forog, hogy
tourner contre qn – ellene fordít
tourner vers qc – vki felé fordít 119-140 K
Az utóbbi négy szerkezetben az ige jelentése + a prepozíció jelentése = ige + vonzata
jelentése. Viszont vonzatról van szó, hiszen a prepozíciós csoport nélkül az igének egy
teljesen új jelentésével találkoznánk, akárcsak az alábbi igéknél:
prendre à qn – becsap 21-363 G
prendre à part – külön 19-362 G
prendre au sérieux – komolyan vesz vkit 108-128 K
prendre à l’écart – félrevon 30-371
se prendre à qc – megold vmit 24-366 G
prendre en bloc – együtt 19-362 G
se faire prendre en photo – fényképésznél levéteti magát 112-132 K
prendre qc sur qc - felemel vmit vmiről 117-137 K

De nézzünk egy másik példát is:
passer (qc) à + inf – tölt (vmit) vmivel
passer après qc – következik vmi után
passer qc chez qn – bead vmit vkihez 12-15 K
passer de qc à qc – vmiről vmire tér
passer devant qc – elhalad vmi mellett N
passer entre qc – kikandikál vmik közül
passer par qc – vmin átvezet
passer pour qc – ábrázol vminek 18-361 G
176

se passer de qc – lemond vmiről 60-396 G
Az utóbbi igének már kevesebb az önálló jelentése, (szinte) minden jelentését a vonzatától
kapja, amit az egyenként eltérő magyar jelentések is jól mutatnak. Ez a jelenség az être
igénél éri el a csúcspontját:
être au courant – hallotta már 119-140 K
être chez soi – itthon van 99-117 K
être contre (il est contre elle) – egymás mellett ülnek 34-374 G
être de retour – hazatér 5-349 G
être de (Bácska) – (bácska)i 147-167 K
être en âge de – elég idős 12-355 G
ne pas être en peine de – könnyen 35-375 G
être sans loi – törvény nélkül él 72-405 G
ne pas être sans débat, sans lutte – harc és lázadás előzi meg 55-391 G

A magyar nyelvben ez utóbbira nemigen találunk példát, ott ugyanis kevés az
önálló jelentéssel nem vagy alig rendelkező ige, hacsak az igekötőket is be nem vonjuk a
vizsgálatba. Az igekötők (igemódosítók!) képesek ilyen mértékben megváltoztatni az
alapige jelentését:
megvan (être trouvé)
kivan (être épuisé, fatigué)
elvan (se débrouiller)
hátravan (être à faire)

177

IV. TRANSZFORMÁCIÓK A FRANCIÁBAN ÉS MAGYAR MEGFELELŐIK

Egyes transzformációk áttekintése azért lehet fontos, mert közelebb vihetnek az
igevonzat/szabad bővítmény rejtélyéhez, illetve megvilágíthatnak olyan különbségeket a
francia és a magyar nyelv között, melyek elsősorban a felszíni szerkezeteket érintik, és
amelyek segítségével meg tudunk magyarázni számos kifejezésbeli eltérést, amelyekkel a
korábbi fejezetekben találkoztunk.

A/ Szerepek és argumentumok problémája

1/ Szerepek és argumentumok felcserélése

Mit kezdjünk az ilyen és ehhez hasonló szerkezetekkel?
appraître à (qc appraît à qn) – vki lát vmit
apporter à (qc apporte à qn) – vki megismerni vél vmit
mourir de (qn meurt de qc) – vkit elvisz vmi
s’exprimer en - vmi fejezi ki
Ma femme n’a rien à voir avec cette affaire. – Az ügy nem tartozik a feleségemre. N
Ilyenkor a francia ige prepozíciós bővítménye megegyezik a magyar ige alanyával.
Ez a jelenség egy adott nyelven belül is előfordul, Gaston Gross (Gross, G.,1989,
196.o.) constructions converses” (fordított szerkezetek)-nek nevezi, amely szerkezet
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elemzésének egy egész könyvet szentel, és amelyet a következő magyarul is visszaadható
példával világít meg:
Max a donné à Luc une claque sur la joue.
Luc a reçu de Max une claque sur la joue.
Max adott Luc-nek egy pofont az arcára.
Luc kapott Max-tól egy pofont az arcára.

Ez a jelenség is alátámasztja azt az elképzelést, hogy az ige argumentumszerkezetét
a következők alkotják: alany (külső argumentum), tárgy (belső és elsődleges argumentum),
másodlagos (harmadlagos) argumentumok. Tesnière (első kiadás: 1959) elméletében ezek a
„prime actant”, „second actant” és a „tiers actant”.
Boons-Guillet-Leclère (Boons-Guillet-Leclère, 1992, 155-159.o.) több fejezetet
szentel a probléma elemzésére a francia nyelvben, én most csak ízelítőt szeretnék adni ebből.
Ő a következő csoportokat állítja föl:
- szerepek felcserélése:
1.a) cacher un vase derrière/avec un paravent (elrejt egy vázát egy paraván mögé /
paravánnal)
1.b) un paravent cache le vase (egy paraván rejti el a vázát)
- argumentumok felcserélése:
2.a) piquer l’orange sur l’aiguille (felszúrja a narancsot a tűre)
2.b) piquer l’aiguille dans l’orange (beleszúrja a tűt a narancsba)
- a szerepek és argumentumok is felcserélődnek:
3.a) cadrer son viseur sur la tour (a toronyra irányítja a távcsövet)
3.b) cadrer la tour dans son viseur (megkeresi a távcsővel a tornyot)

Ezt a problémakört már egyszer megközelítettük elméleti oldalról: Tesnière (első
kiadás: 1959) beszélt róla mondattanában: métataxe-nak nevezte az aktánsok (nála: alany,
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tárgy és datívusz) egymás közötti szerepcseréjét, és parataxe-nak az aktánsok és a
circonstánsok (nála: többi bővítmény) közötti szerepcserét.
A mondatok pusztán szintaktikai elemzése nem tud számot adni bizonyos jelentésekről,
tehát azt kell feltételeznünk, hogy a mondatoknak legalább kettő: egy felszíni és egy
mélyszerkezetének kell lenni. Ha két szintagma a mélyszerkezetben is különbözik, akkor
beszélünk eltérő argumentumszerkezetű igékről. Azonban ha a két szintagma csak felszíni
szerkezetében tér el egymástól, akkor beszélünk szerepek felcseréléséről. Az előbbi
alapvetően szemantikai kérdés, az utóbbi pedig a szintaktikai funkciókat érinti. Csirmaz
Anikó (Csirmaz, 2008, 185-202.o.) elmélete szerint az igei argumentumszerkezetnek
ugyanis négy szintje van: a szótári (lexikai) szemantikai szerkezet, amiből megjósolható a
következő, az ige argumentumszerkezete, majd a szintaktikai szint következik (ez a d
szerkezet az angol „deep” szóból), végül a megvalósulási forma (ez lehet többféle is). A
szerző szerint a „thematikus kritérium” értelmében a d szerkezetben pontosan annyi
argumentum van jelen, ahány thematikus szerep, akár rendelkezik fonológiai tartalommal,
akár nem. A kormányzás és kötés elmélete foglalkozik részletesen a fonológiai
tartalommal nem rendelkező argumentumokkal a mondatban18.(Haegemann,1991)

A magyar szakirodalom például megoszlik a tekintetben, hogy mely „eseteket”
soroljon a szintaktikai esetek közé (amelyek a mondat felszíni szerkezetét érintik), és
melyeket az ún. lexikai esetek közé, amelyek a jelentést is meghatározzák, és amelyeket
ezért a szótárban szerepeltetni kell. Kiefer Ferenc (Kiefer, 2000, 579.o.) például a magyar
nyelvben szintaktikai esetnek tekinti a dativust is, mert szerinte „a dativus ragja a /V NP
NP/vp szintaktikai szerkezetben a V és a második NP közötti szintaktikai viszonyt jelöli
morfológiailag.”
A francia nyelvben ez a kérdés egy kicsit egyszerűbben merül fel: adott a passzív
diatézis (igenem), amely egy olyan szintaktikai művelet eredménye, amelynek során két
szerep, funkció változik meg minden esetben, és ez az alany és a tárgy funkciója, amelyek

18

A következő két mondatban ilyen argumentumokat láthatunk:

János nem mert PRO ágens eljönni.
János megette pro téma.
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tulajdonképpen helyet cserélnek. A dativus (részes viszony), amely a magyar nyelvben a vita
tárgyát képezi, a franciában megmarad.
Ebbe a vitába én nem kívánok belebonyolódni, csak néhány példán keresztül (amelyek
a francia prepozíciós vonzatokat érintik) szeretném megvilágítani a két nyelv: a francia és a
magyar eltérő szemléletét.

- Sok példát találtam arra, hogy a francia ige tárgya a magyar ige alanya (tehát a
Tesnière-féle „métataxe”-ról van szó):
mener qn auprès de qn – vki elvetődik vkihez N (a francia változat magyarul is létezik: vkit
vki elé vezet)

- A francia ige egy prepozíciós vonzata a magyar ige alanya:
augmenter par qc – vmi növel (vmit) 29G
aboutir à qc– (vminek) az lesz a következménye, hogy (t.i. vmihez vezet)
s’exprimer en qc – vmit vmi fejez ki (t.i. kifejeződik vmiben)
méditer sur qc – (vkiben) fölidéződik vmi (t.i. elmélkedik vmiről)

- Nagyon gyakran fordul elő az a jelenség, hogy a francia ige egy prepozíciós
bővítménye a magyar ige tárgyának felel meg:
convaincre (qn) de qc – elhitet (vkivel) vmit 10-13 K
jouir de qc – élvez vmit 65-75 K
profiter de qc (pour+inf) – felhasználja az időt 14-357 G
remercier de qc – megköszön vmit 64-75 K
planter qc dans qc – beültet vmivel vmit 172 K
se présenter chez qn – fölkeres vkit 13 K
Ezek ritkán egyetlen fordítási lehetőségei a szerkezeteknek. Azonban a szövegkörnyezet, a
stílus sokszor a másik használata mellett „voksol”, és ilyenkor nem kell félnünk a
használatuktól.
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2/ Eltérő argumentum-típusok

Ami sem az argumentumokat, sem a szerepeket nem érinti alapjaiban : sokszor fordul
elő, hogy egy tartalmas prepozíció pont az „ellenkezőjét” jelentse a két nyelvben, legalábbis
látszólag :
dire adieu à qn – elbúcsúzik vkitől 27-33 K
passer qc à qn – eltűr vmit vkitől 41-48 K
répugner à qc – irtózik vmitől 31-371 G
vouloir à qn – akar vkitől 39-46 K
échapper à qc – kibújik vmi alól 63-399 G
s’arracher à qc – elszakad vmi mellől 31-37 K
se soustraire à qn – megfutamodik előle 8-351 G
s’approcher de qn – vkihez megy 47-55 K
s’approcher de qn – közeledik vki felé 26-32 K
arguer de qc – hivatkozik vmire 11-354 G
se moquer de qc – fittyet hány vminek 20-363
triompher de qc – győz vmi fölött 21-363 G
attirer sur qc – kihív vmi ellen (t.i. vmire irányul)
être fâché contre qn – haragszik vkire 31 G
lutter contre qc – küszködik vmivel (küzd vmi ellen ez is elfogadható magyarul, és pontosabb
is, mint a magyar megfelelő)

Persze a különbségek nem szabad, hogy elhomályosítsák azt a tényt, hogy az igék
nagy részének szemlélete és vonzatai megegyeznek a két nyelvben, és inkább az eltérések
számítanak kivételnek, mint az egyezések. Ezen kívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az
igék egymás között asszociációs csoportokba rendeződnek (amelyek között természetesen
érintkezés és átjárás lehetséges), és ezek az asszociációs csoportok a szemantikai
hovatartozást és bizonyos szintaktikai viselkedést is meghatároznak. Mit értek ezen? A
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hasonló jelentésű igék gyakran hasonló argumentumszerkezet viselnek és hasonló
mondattani szerepeket „osztanak”.
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B/ Diatézis (igenem)-váltás

1/ Passzív diatézis (igenem) a franciában

Ez a szerkezet azért érdekes az igevonzatok szempontjából, mert a passzív ige logikai
alanyát prepozíciós vonzattal fejezzük ki, amennyiben megjelenik (a passzív mondatok jó
részében a logikai alany nem jelenik meg). Ha ágensről van szó, a prepozíció par lesz, ha
nem ágensről van szó, hanem például patiens-ről, az esemény elszenvedőjéről, akkor de.
être absorbé par qc – felszívódik vhova (L’éponge absorbe l’eau. – A szivacs felszívja
a vizet.)
être stupéfait de qc – megdöbben vmitől 59-69 K

És mivel az ágens szerep a passzív koncepcióhoz és nem a passzív morfológiához
kötődik,
a passzívhoz hasonlóan viselkedhetnek:
- a passzív jelentésű visszaható igék is, pl: se terminer par – vmivel végződik (passzív
jelentésű képző alkalmazása); se compliquer de – vmi bonyolulttá tesz vmit (A magyar
jelentés az aktív formát adja vissza: prepozícós vonzat az alany, alany a tárgy)
- az Il s’est vu fermer la porte au nez par le concierge. - A házmester az orrára csukta
az ajtót. – típusú mondatok, amelyek magyar megfelelőjében nyoma sincs a passzívnak,
inkább olyan hangsúlyviszonyokról van szó, amelyeket egy szövegtani elemzés tudna
csak kimutatni.
- Vagy az ilyen típusú személytelen szerkezetek:
il est donné à qn (de + inf) – alkalma nyílik vkinek (arra, hogy + mellékmondat) 24-366
- passzív jelentésű főnevek, pl: l’assassinat d’Henri IV par Ravaillac – IV. Henrik
Ravaillac általi meggyilkolása
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Komlósy András szerint „a magyar mondatokban nincsenek olyan igepárok,
amelynek tagjait produktív funkcióváltó képzés kapcsolná egymáshoz.” (Komlósy, 1992,
378.o)
Vannak azonban úgynevezett „mediális igék”, amelyeknek passzív jelentésük van, és
amely meghatározza vonzatkeretüket is:
Péter meggyógyult az orvosságtól. (Pierre a guéri du médicament.)
Aktív-passzív igepárok is léteznek, melyeknek töve közös, de ezek szintaktikai szabályokkal
nem képezhetők:
Gyógyít - gyógyul (guérir – guérir)

Az alábbi példákból jól látszik, hogy a francia nyelv a passzív diatézisben prepozíciókkal
is megkülönbözteti az ágens (cselekvést végző) és a patiens (eseményt elszenvedő)
szerepét. Az ágens bevezetője a par, a patiensé pedig a de. A magyar szerkezetekben ezek
nominativusban állnak, ők az esemény alanyai. A nominativus szerkezeti eset, mint azt
már korábban láttuk.

être étonné de qc – meglepi vmi 34.-374 G
s’affecter de qc – bántja vmi 52.-388 G
augmenté par qc – vmi növel (vmit) 29 G
borné par – vmik közé szorítva 21 G

A francia passzív diatézis itt a visszaható igével fejeződik ki (a visszaható névmás az ige
tárgya), és a magyar által accusativus-szal kifejezett argumentum eszközhatározói
pozícióba kerül.

se charger de qc – nyakába vesz vmit 9-352 G

Az alábbi két példában a két nyelv megoldása hasonló, az eszközhatározó végzi az igazi
cselekvést.
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couvrir de qc – vmivel borít 71-404 G
être satisfait de qc – meg van elégedve vmivel 81-95 K
commencer par qc – először is 9G / vkitől kezdve 33 K

A francia passzív szerkezetet a magyar aktív szerkezetű visszaható jelentésű igével adja
vissza.

rester émerveillé par qc – elcsodálkozik vmin 153 K

Itt a passzív szerkezet megfelelője egy távolodást kifejező helyhatározó esetragú
szerkezet, amely az ige jelentésével van összefüggésben.

commencer par qc – vkitől kezdve 33 K

Magyarul itt is helyhatározó fejezi ki a francia passzív szerkezeti viszonyt, csak ezúttal
statikus jelentésű, ami szintén az ige jelentéséből következik.

borné par qc – vmik közé szorítva 21 G

A következő példák közül az első háromnak a magyar változatában az argumentum rejtve
marad, a szövegkörnyezet utal rá. Az utolsó két példa magyar része tartalmazza az
argumentumot is, amit nem szükséges még egyszer kitenni.
être étonné de qc – csodálkozik 47-55 K
s’étonner de (sans) – gondolkodás (nélkül) 22.-365 G
s’étonner de qc (en) – csodálkozik 61-396 G
saupoudrer (qc) de sucre – megcukroz (vmit) 15-18 K
être entouré de qc – vmi közepette 86-101 K
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2/ Műveltetés

Ez a jelenség azért érdekes az igevonzatok szempontjából, mert a francia nyelv
prepozíciós igevonzattal fejezi ki a műveltetés ágensét (ha egyáltalán van), amennyiben a
tárgy pozíciója már egy másik elem számára foglalt.
1) Je fais cuire le riz. (logikai alany: le riz - patiens)
(Felteszem a rizst főzni.)
2) Le policier fait traverser les piétons. (logikai alany: les piétons – ágens)
(A rendőr átengedi a gyalogosokat.) (Itt a magyar egy konverz (fordított) szerkezettel
adja vissza a műveltetést)
3) Je fais laver ma voiture à/par mon ami. (logikai alany: mon ami - ágens)
(Megmosatom az autómat a barátommal.) (Magyarul is műveltetés: instrumentalis
(eszközhatározói) esetrag)

faire accroitre à qn – elhitet vkivel 27-369 G
faire toucher à qn – kitapintatja vkivel 17-359 G
faire encourir à qn – vmi miatt ér vkit (vmi) 18-361 K

A Grammaire méthodique (Riegel-Pellat-Rioul, 2009, 229-232.o.) elemzése szerint a két
prepozíció két szemléletet takar:
/1/ J’ai fait relire mon travail à Pierre. (Átolvastattam a munkámat Péterrel.)
/2/ J’ai proposé à Pierre de relire mon travail. (Javasoltam Péternek, hogy olvassa át a
munkámat.)
/3/ J’ai fait relire mon travail par Pierre. (Átolvastattam a munkámat Péterrel.)
/4/ Je fais que Pierre relise mon travail. (Teszek róla, hogy Péter átolvassa a munkámat.)
Szerinte a második mondat az elsőből következik, a negyedik pedig a harmadikból:
A második mondatban a részes viszonyt kifejező vonzat megmaradt attól, hogy a szintetikus
igét egy analitikussal cseréltem ki.
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A negyedik mondatban az alany szerepét a „complément d’agent” veszi át.
Valójában az igék argumentumszerkezete egyik esetben sem változik.

A magyar nyelvben a műveltetés kifejezése nem írható le ilyen egyszerűen
szintaktikai szabályokkal, de van két képzőnk a műveltetés kifejezésére:
-(t)at (faktitív és kauzatív)
-ít (kauzatív)
E két képző mindegyike produktív, a második csoport viszont zárt csoport, csak
megszorításokkal járulhat egy-egy szóhoz.
Az ágens kifejezésére a –val/-vel esetrag szolgál, tehát ilyen módon a magyarban is van
(lehet) vonzata a műveltető igének.
Azonban a magyar nyelvben nagy számban vannak képzőt tartalmazó
lexikalizálódott igék, amelyek jelentésegységeit szintaktikai formákkal nem lehet leírni.
Például:
A Csöng + et igében is ez a műveltető képző van jelen, mégsem tartjuk ezt műveltetésnek.
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C/ Szófajváltás

1/ Igéből igenév

Mindkét nyelvben, a franciában és a magyarban is az igékből képezhető igenév képzők
segítségével.19
De vajon az igenév megtartja-e az ige vonzatkörét?
Igen, az esetek nagy többségében megtartja.
De nézzük, mikor fordulnak elő ezek az igenevek ténylegesen ragozott ige helyett:
- A francia „participe passé” (befejezett melléknévi igenév) bármikor passzív értelemben,
ilyenkor a magyar ige szokásosan aktív szerkezettel és egy általános alannyal adja ezt vissza:
La somme versée est imputée aux impôts. - A befizetett összeget betudják az adóba.
N
- Szintén a „participe passé”, de ezúttal jelzői értelemben, ilyenkor gyakran a magyar fordítás,
hogy megtartsa az igenévi formát, határozói igenévhez folyamodik:
„Les chevaux…débarrassés de leurs selles et de leurs housses… - Még a lovak is…,
a nyeregtől s a nyeregtakarótól megszabadulva…”
ouvert sur qc – tárva vmire 21G
- A francia „participe présent” (folyamatos melléknévi igenév)-t a magyar nyelv is gyakran
azzal fordítja:
„un de ces blessés réclamant à boire – italért könyörgő sebesültek”
- Olyan eset is van, amikor a francia ragozott igét fordítja a magyar nyelv igenévvel. A
magyar igenév ilyenkor is megtartja vonzatkörét:

19

Csirmaz Anikó (Csirmaz, 2009, 201.o) felhívja a figyelmet, hogy a magyar nyelvben befejezett melléknévi
igenév csak az unakkuzatív igékből képezhetők, unergatív igékből nem:
*az elsétált fiú
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servir à + inf – vmire szolgáló
menacer de + inf – félő, hogy

2/ Igéből főnév

Kettő, a vonzatok szempontjából érdekesnek ígérkező, igéből képzett főneveket
tartalmazó csoport van.
-

Az egyik a hangsúlytalan igék mellett a tulajdonképpeni jelentés hordozói.

Egy részük megőrzi az ige vonzatait:
Faire des remarques sur qc = megjegyzéseket fűz vmihez N (remarquer qc sur qc =
megjegyez vmit vmiről)
Más részük viszont nem:
Donner des soins à qn = gondoskodik vkiről (soigner qn = gondoz vkit)
Ilyenkor ugyanis nem a főnév, hanem a hangsúlytalan ige eredeti vonzata jelent meg a
szerkezetben.
-

A másik csoport a „hogy kötőszós mellékmondatok” régenseként fellépő főnevek.
Ezek általában tény vagy cselekvés jelentésű főnevek, és ha igéből képződtek, akkor
megőrzik az igére jellemző argumentumszerkezetet és vonzatokat. A magyar nyelv
kifejezetten kedveli ezeknek a főneveknek a használatát.

profiter de qc (pour + inf) arra jó, hogy 5-349 G
savoir de qc (que + complétive) – tudja, hogy 31-372 G

Il m’accuse de voler son parapluie. - Azzal vádol, hogy elloptam az ernyőjét. / Azzal
a váddal él, hogy elloptam az ernyőjét.
Ez az átalakítás a franciában is elképzelhető, bár inkább akkor szokott megtörténni, ha az
egész infinitivusos szerkezet beágyazódik egy másik mondatba, például alanyként:
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L’accusation de voler son parapluie m’a choqué. (A vád, hogy elloptam az ernyőjét
meghökkentett.)
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D/ Vonzatpróbák és transzformációk

1/ Vonzatkeresés a gyakorlatban

Tesnière (első kiadás: 1959) elmélete gyönyörű rendszert alkot. Azonban a gyakorlat
azt mutatja, hogy adott esetben nagyon nehéz eldönteni egy bővítményről, hogy
beletartozik-e egy ige argumentumszerkezetébe. Ha ez mégis sikerült egy bizonyos
szövegkörnyezetben, akkor sem bizos, hogy egy másik mondatban ezt a megoldást
ugyanúgy el tudjuk fogadni:
avoir honte - szégyelli magát N
avoir honte de + inf - szégyell + fnig
Ennek az igének a két előfordulása között láthatólag csak a bővítmény jelenléte a különbség.
Hogyan tudjuk tehát azt eldönteni, hogy ez a bővítmény vonzat-e? Ha vonzat, akkor
miért nem jelenik meg minden esetben? Tekinthetjük-e vonzatnak az infinitivust amely oly
sok ige mellett megjelenik? Megannyi kérdés, ami felmerül az emberben a „vonzat / szabad
határozó” (complément d’objet direct / complément circonstanciel) típusú terminológiai
distinkciók olvasása nyomán.
A

különbségek

meghatározása

közel

sem

egységes,

és

az

ismérvek

különbözőségének megfelelően az eredmények sem. Vannak olyan igék, amelyekről nehéz
eldönteni, hogy a hozzájuk kapcsolódó mondatrész vonzat, vagy csak szabad határozó.
Ez az általam feldolgozott korpusz vizsgálata alapján is nehéz problémának tűnt:
sokkal több szót vettem fel a szótáramba szótári egységként, mint amennyi megfelelt a
nyelvtani hagyomány által felállított feltételeknek. Itt kettős indíttatás vezetett: az egyik,
hogy inkább többet vegyek fel, minthogy valamennyit kihagyjak, a másik: megyőződésem,
hogy ebben az esetben is léteznek átmeneti jelenségek, amelyek nem igazán vonzatok – az
ismérveknek csak egy részét teljesítik – de már nem igazán szabad határozók, hiszen létezik
bizonyos kapcsolat az ige és közöttük. Van egy kritériuma a vonzatnak, amelyben az ezzel
foglalkozó szerzők többé-kevésbé megegyeznek: az elhagyhatóság. Azaz amennyiben egy
bővítmény elhagyhatatlan, akkor az vonzat.
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Vegyük példának a Magyar-francia rag- és névutószótár (Kelemenné-Papp szerk.
1999) gyakorlatát, amely a mód és állapothatározók közé sorolja a parlagon marad (rester
en jachère – 81 N) és a fejen áll (faire l’arbre/le poirier – 81 N) –t, míg a vonzatok között
tárgyalja az (alig) áll a lábán (il tient à peine sur ses jambes - 82 N) –t. Véleményem szerint
az elhagyhatósági kritériumot tekintve az első kettőt mindenképp tekinthetjük vonzatnak,
hiszen a bővítményt nem tudom leválasztani az igéről:

(1) Tavaly a földünk parlagon maradt.
(2) *Hogyan maradt?
(3) *Parlagon.

(4) Nézd ez a gyerek fejen áll!
(5) *Hogyan áll?
(6) *Fejen.

Az (1)-es és a (4)-es mondatokban az állítólagos határozóra nem tudok rákérdezni önállóan,
és a kérdésre adott válasz sem releváns. A komplex rákérdezés ellenben működik:

(7) Mi történt a földetekkel tavaly?
(8) Parlagon maradt.

(9) Mit csinál a gyerek?
(10) Fejen áll.

De már a (száraz) kenyéren él (se nourrir de pain sec – 81 N) –ről (amelyet a Rag és
névutószótár az eszközhatározók között tárgyal) ugyanettől a rákérdezéses próbától nem
kapunk ugyanilyen eredményt, mégis az ember nyelvérzéke azt sugallja, hogy az ige és
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bővítménye között szorosabb a kapcsolat mint például a lovon érkezik (arriver à cheval N)–
ben, amely ugyanúgy az eszközhatározók között szerepel.

(11) Ez az ember annyira spórol, hogy száraz kenyéren él.
(12) Min él?
(13) (Száraz) kenyéren.

Viszont a kenyéren él és az él közötti kapcsolat mindenképp más típusú, mint a lovon érkezik
és az érkezik közötti kapcsolat. A második két igei csoport egymásnak szinonímái, azaz van
olyan szövegkörnyezet, amikor a lovon szabadon elhagyható. Ellenben a kenyéren él
semmiképp sem helyettesítheti az él –t, tehát valójában ez is egy elhagyhatatlan bővítmény,
azaz véleményem szerint szintén vonzat.

2/ Vonzatpróbák a magyarban

Ha nem is tudjuk mindig eldönteni egy bővítményről, hogy vonzat-e vagy sem, azért
vannak tehát eszközök, amelyek segítségünkre lehetnek.
Komlósy András (Komlósy, 1992, 316-320.o.) a magyar nyelvvel kapcsolatban
vezette be a „vonzatpróbák” fogalmát.
Az első vonzatpróba az „elhagyhatóság”. Ha egy bővítmény nem hagyható el, akkor
az biztos vonzat.
A második vonzatpróba kicsit bonyolultabb, ezt idézem:
„Ha a kérdéses bővítmény kitétele lehetővé teszi egy újabb szabadon elhagyható
bővítmény megjelenését (és ez azzal jár, hogy az így kapott mondatból az előbbi bővítmény
már nem hagyható el), akkor a kérdéses bővítmény a régens fakultatív vonzatának
tekintendő.”
Végül a 3. vonzatpróba:
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„Amennyiben egy X szó és egy bővítmény viszonyát vizsgálva találunk olyan Y szót, amely
- rendszeresen helyettesítheti az X + bővítmény egységet;
- a bővítményt nem tartalmazó mondatokban rendszeresen helyettesítheti x-et, de
- a bővítményt is tartalmazó mondatokban nem válthatja fel x-et, úgy a kérdéses
bővítményt x szó (típust nem változtató fakultatív) bővítményének kell minősítenünk.”

Most nézzük meg, hogy a vonzatpróbák működnek-e a francia igéken is:
1. elhagyhatóság:
Je n’ai pu me rendre à R… où j’ai coutume depuis quinze ans de célébrer le culte deux fois
par mois. - Nem is mehettem el R.-be, ahol több, mint tizenöt éve én látom el, havonta
kétszer, a lelkipásztori teendőket.– 1-349. G
*Je n’ai pu me rendre … où j’ai coutume depuis quinze ans de célébrer le culte deux fois
par mois. - Nem is mehettem el, ahol több, mint tizenöt éve én látom el, havonta kétszer, a
lelkipásztori teendőket.– 1-349. G
A próba sikeres volt, ezek szerint a se rendre ige bővítményének tekinthető az à.

2. vonzatpróba :
La visiteuse et la servante s’engagèrent dans un échange de propos concernant le régime.
La visiteuse et la servante s’engagèrent.
*La visiteuse et la servante s’engagèrent concernant le régime.
A próba ismét sikert hozott, a s’engager ige fakultatív bővítménye a dans qc.

3. vonzatpróba:

Bien des choses se feraient facilement, sans les chimériques objections que parfois les
hommes se plaisent à inventer. - Sok dolog elintéződne könnyen, ha az emberek nem
kedvelnék a légből kapott ellenvetéseket. 3-351/352 G
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Bien des choses se feraient facilement, sans les chimériques objections que parfois les
hommes se réjouissent d’inventer.
Bien des choses se feraient facilement, sans les chimériques objections que parfois les
hommes se réjouissent à inventer.
Ez a próba is sikeresen végződött, a se plaire igének fakultatív vonzata az à qc.

A vonzatpróbák elvégzése azt is mutatja, hogy vonzat valahol univerzális jelenség,
bármi legyen is a megnyilvánulása az egyes nyelvekben.

3/ Francia vonzatpróbák

a/ Igei csoport és ige helyettesítése

Boons-Guillet-Leclère (Boons-Guillet-Leclère, 1976, 193.o.) javaslata szerint ez a
transzformáció is vonzatpróbának tekinthető, mégpedig a következő módon:
A francia VP-t (V+prepNP) helyettesíthetjük a le faire „igemással” (ez a „névmás” mintájára
szerkesztett szó), majd megnézzük, hogy lehetséges-e csak a V helyettesítése a prepNP
nélkül, azaz az ige szétválasztható-e a bővítményétől:
*Jean a donné un gâteau à Marie, et Paul l’a fait à Anne.
*János adott egy tortát Máriának, és Pál ezt tette Annának.

Jean a passé le balai dans le salon, et Eve l’a fait dans la salle à manger.
János söpört a nappaliban, Éva pedig az étkezőben tette ezt.

Azonban vannak helyzetek, amikor ez a próba nem hoz eredményt :
Jean a donné un gâteau / a menti à Marie, (*et + comme) Paul l’a fait à Anne.
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János süteményt adott / hazudott Máriának (*és + ahogy) Pál tette ezt Annával.

De ha ez így van, akkor ez a próba nem alkalmas a vonzatok elkülönítésére.

b/ Áthelyezések

Boons-Guillet-Leclère alapján (1976, 201.o.):
Jean habitera (*E + dans cette chambre.)
János (*E ebben a szobában) fog lakni.
E= üres kategória nem állhat a bővítmény helyén.
Dans cette chambre, Jean habitera.
Ebben a szobában fog lakni János.

A Marie, Jean a (donné + beurré) une tartine.
Máriának (adott + vajazott meg) János egy kenyeret.
Dans sa chambre, Jean (est entré + a déjeuné).
A szobájába(n) (lépett be + ebédelt János).
A példákból kitűnik, hogy így sem lehet megkülönböztetni a kétféle bővítményt. Az
első csoport mondataiból kiderül, hogy a vonzatnak tekintett elhagyhatatlan bővítményt is a
mondat élére tudjuk állítani mindkét nyelvben. A második mondatcsoportról pedig kiderült,
hogy a mondat élére emelés arra sem alkalmas, hogy megkülönböztessük vele a vonzatot a
szabad határozói bővítménytől, hiszen a két típus ugyanúgy viselkedik. Ezzel beláthatjuk azt
is, hogy Maurice Gross (Gross, M., 1968, 63.o.) egyik kritériuma a complément de verbe /
complément de phrase (igehatározó / mondathatározó) elkülönítésére nem állja meg a helyét.
A magyar nyelvben annyi a különbség, hogy a mondat élére emelés ugyan lehetséges,
de nem vesszővel elválasztva, hanem a fókuszpozícióba helyezve (ennek a pozíciónak a
jellemzője, hogy az igekötős ige igekötője az ige mögé kerül, átadva helyét a fókuszba került
197

mondatrésznek). Ilyen módon azonban minden valódi mondatrész kiemelhető a magyarban,
függetlenül attól, hogy vonzat-e. Miért valódi? Mert mellékmondat nem kerülhet
fókuszpozícióba, csak az őt képviselő utalószó. Ez franciául is így van, sőt, franciául az
utalószót sem lehet a mondat élére emelni:
/1/ János belépett, amikor megszólalt a telefon.
Jean est entré au moment où le téléphone a sonné.
/2/ *Amikor megszólalt a telefon, lépett be János.
*Où le téléphone a sonné, Jean est entré.
/3/ Akkor lépett be János, amikor megszólalt a telefon.
*Au moment, Jean est entré, où le téléphone a sonné.

c/ Mellérendelés kötőszóval (coordination)

Boons-Guillet-Leclère (Boons-Guillet-Leclère, 1976, 192.o.) feltételezése szerint két
különböző típusú bővítmény nem vehet részt ugyanabban a mellérendelésben, ami jelen
esetben rávilágít egy vonzat (tomber sur qc – rábukkan vmire) és egy szabad határozó
(tomber dans le salon – elesik a nappaliban) közötti különbségre:
Jean tombe sur le tapis *et dans le salon.
*János rábukkan a szőnyegre és a nappaliban.
Magyarul a mondat még sokkal furcsábban hat, hiszen a két bővítmény igéje is más.
Ez a próba persze csak akkor használható, ha ugyanannak az igének a két
bővítményét hasonlítjuk össze. Azt mondhatjuk tehát, hogy ez a próba érdekes, de nem
igazán rentábilis, főként a magyar nyelvvel összehasonlítva.
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4/ Létezik-e mindent eldöntő vonzatpróba?

Az áthelyezés egyik változata viszont, az elválaszthatóság, amit Yves Roberge és Michelle
Troberg javasol cikkében (Roberge-Troberg, 2007, 298.o.) az „objet indirect” (prepozíciós
igevonzat) és a „complément circonstanciel” (szabad határozó) megkülönböztetésére, úgy
tűnik, hogy mindkét nyelvre működő vonzatpróba. Az első csoport mondatai szabad
határozót, a második csoport mondatai pedig igevonzatot tartalmaznak:
a. Chanter à Montréal, c’est ce que j’ai fait.
Montreálban éneklés, ezt tettem én.
b. Chanter, c’est ce que j’ai fait à Montréal.
Éneklés, ezt tettem én Montreálban.
c. J’ai chanté à Montréal la semaine passée et Jean a fait autant à Toronto.
A múlt héten Montreálban énekeltem, és J. ugyanazt tette Torontóban.
d. – Qu’est-ce que Jean a fait à Montréal? – Il a chanté.
- Mit csinált J. Montreálban? – Énekelt.
a. *Offrir des fleurs, c’est ce que Jean a fait à Marie.
*Virágot ajándékozni, ezt tette J. Marie-nak.
b. *Arriver, c’est ce que les invités ont fait à la maison.
*Érkezni, ezt tették a vendégek haza.
c. *Jean appartient à une équipe de hockey et Marc en a fait autant à une équipe de
foot.
*J. egy hockey csapathoz tartozik, és M. ugyanezt teszi egy futballcsapathoz.
d. *– Qu’est-ce que Jean a fait à Marie? – Il a offert des fleurs.
*Mit tett J. Marie-nak? – Virágot ajándékozott.

Az elhagyhatóságot mindenképp jól működő vonzatpróbának kell tekintenünk,
hiszen
a kötelező vonzatokra egységesen érvényes. Ha viszont abból indulunk ki, hogy mi az a
közös pont, ami minden vonzatot összeköt, tehát immár munkánk végén végén ismét
definiálni szeretnénk a vonzat fogalmát? Egyetlen tulajdonságukat találjuk, ami közös: az
ige és bővítménye közötti szoros kötelék. Mert hát vannak bővítmények, amelyeket azért
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tekintettünk vonzatnak, mert vagy szintaktikai, vagy szemantikai, vagy mindkét okból
elhagyhatatlanok (kötelező vonzatok), és vannak, amelyeket azért, mert mert magyar
jelentésük alapján úgy ítéltük meg, hogy az ige bővítménye úgy módosítja az ige
jelentését, hogy egy komplex jelentés jön létre. Ezt akkor állíthatjuk, ha meg tudjuk
fogalmazni ezt a komplex jelentést például szemantikai jelentésegységekre való
lebontással.
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E/ Nyelvtani kategóriák átlépése a fordításban

Két nyelv egymásra való fordításakor természetes jelenség, hogy nem mindig
ugyanazokkal az eszközökkel fordítjuk a másik nyelv elemeit. Habár a francia és a magyar
nyelv a világ nyelvei viszonylatában nem áll messze egymástól, nyelvtani kategóriáinak
nagy része is megegyezik, mégis gyakran megesik, hogy nem azonos nyelvtani
kategóriával fordítunk egy-egy elemet, mint ahogy Tesnière (első kiadás: 1959, 1988, 283323) is elemezte. Ennek különböző okai lehetnek. Első kézenfekvő oka a két nyelv nyelvi
normáinak eltérésében keresendő. A műveltetéssel kapcsolatban felmerült már, hogy
habár a jelenség mindkét nyelvben megvan, a francia elsősorban a faire + infinitif (+ à
prepozíció) szerkezettel fejezi ki, a magyar nyelvben a -tat/-tet képzővel ugyanazt ki
tudjuk fejezni, mégis a fordításokból az derül ki, hogy a legtöbbször nem ezt a szerkezetet
használjuk, hanem körülíráshoz folyamodunk. A francia és a magyar nyelv nyelvi normája
eltér e tekintetben.
Eltérő nyelvtani kategória választásának stilisztikai okai is lehetnek. Irodalmi művek
fordításánál természetes jelenség, hiszen a fordítás is irodalmi alkotás, a fordító célja
legtöbbször nem a szó szerinti fordítás, hanem az, hogy az eredeti mű hatásához hasonló
hatást váltson ki olvasóiból. Ennek a hatásnak az eléréséhez sokszor folyamodik egyedi,
egyszeri megoldásokhoz, amelyeket így nem tekinthetünk az adott nyelvre jellemző
jelenségnek. Tolcsvai Nagy Gábor (2013, 335.o.) nagy hangsúlyt helyez a stíluselemzésre
az irodalmi művek interpretációjánál, és kategóriapárokat állít fel, amelyek alapján
elindulhatunk az interpretációban. Ilyen kategóriapárok lehetnek például:
Feltűnőség – semlegesség
Azonosság- ellentét
Dominancia- kiegyensúlyozottság
Azonosság – ellentét
Egyszerűség – összetettség
Linearitás – hierarchizáltság
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A kategóriapárok elmozdulást jelentenek tehát egy elképzelt középértékhez képest vagy az
egyik, vagy a másik irányban. Mi most olyan megoldásokból próbálunk ízelítőt adni,
amelyeknél az egyik nyelvről a másikra való fordításnál stilisztikai okokból történt
nyelvtani kategória váltás.
Ezekből a megoldásokból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót a teljesség igénye nélkül,
és pont az egyediség miatt sokszor a szövegkörnyezetet is figyelembe kell vennünk a teljes
megértéshez, úgyhogy az igékhez, kifejezésekhez mondatot is mellékeltünk lábjegyzetben.

1/ A következő példák stilisztikai értéke az egyszerűségre, tömörségre való törekvés.
Ennek fajtái:
a. amikor a francia mondatot egy összetett szóval adja vissza:
mener à - ??? (escalier ... qui mène au grenier – padláslépcső) 8-352 G20
b. amikor a francia mondatot egy melléknévvel adja vissza, amelynek szintén
van predikatív funkciója:
mériter d’un reproche – hibás 31-372 G21
c. amikor a francia infinitivus-os mellékmondatot egy főnévvel fordítja:
s’occuper de quoi – elfoglaltság 35-376 G22

d. amikor szófajváltással egy igei kifejezést főnévvel ad vissza:

20

au dessous d'un escalier intérieur qui menait au grenier - a belső padláslépcső alatt

21

J'aurais même voulu qu'elle m'en fît quelques reproche, car sur ce point certainement j'en méritais. - Sőt,
inkább azt szerettem volna, ha szemrehányást tesz e dologért, mert ebben a tekintetben határozottan hibás
voltam.

22

... tu as trouvé ici de quoi t'occuper. - ... találtál elfoglaltságot...
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vouloir de qn – szándék 17-360 G23
e. amikor a szófajváltás eredménye melléknév:
abandonner à qn (la main) – engedékeny (kéz) 34.-375 G24
f. amikor a francia szemléletes kifejezést egy egyszerű magyar ige adja vissza:
causer du chagrin à qn – fáj vkinek 7.-351 G

2/ Az alábbi példák stilisztikai értéke a jelentés felerősítése, a feltűnőség keresése:
g. amikor a franciához képest a magyar fordítás törekszik ennek a
stílusértéknek a kifejezésére:
confier à qn – gondjaira bíz 58.-394 G25 (v.ö: rábíz)
conseiller à qn (qc) – vkinek a lelkére köt (vmit) 18.-361 G26 (v.ö: tanácsol)
demander à qn – kérdőre von vkit 29.-370 G27 (v.ö: megkérdez vkit)
imposer à qc – erőszakot tesz vmin 55.-391 G28 (nem igekötőszerű, de szoros
kapcsolat az igével)

23

Laura venait tout à coup de comprendre ce que le docteur voulait d'elle: - Laure hirtelen megértette
nevelője szándékát.

24

Je le vis alors porter à ses lèvres la main qu'elle lui abandonna,,, - Akkor ajkához emelte Gertrud
engedékeny kezét...

25

Louise de la M... hospitalise avec Gertrude trois petites aveugles que Martins a proposé de lui confier... L. kisasszony Gertrude mellett három kis vak leányt nevel, akiket Martins bízott a gondjaira.

26

ainsi qu'il me le conseillait... - ...pedig a lelkemere kötötte...

27

...l'ayant prise à part et lui ayant demandé sérieusement... - ...végre félreszólíthattam, s kérdőre vontam
szigorúan, hogy...

28

...qu'il a dû imposer à son coeur - az erőszakot, amit a szívén tett...
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se moquer de qc – fittyet hány vminek 20-363 G29

h. amikor az egyszerű magyar ige fordításaként egy francia kifejezéssel
találkozunk:
se rendre à qc en hâte – siet vhova 73-85 K
i. amikor a feltűnőség, a meglepetés kiváltása és a szemléletesség az eredeti
műből átkerül a fordításba is, de közben kategóriaváltásra kényszerül:
rivaliser de tapage – versenyt rikít 16-20 K30

3/ Egy másik stilisztikai cél, amikor az író vagy a fordító összetett jelentést szeretne
kifejezésre juttatni, a feltűnőség keresésén túl pragmatikai mondanivaló, a beszélő
viszonyulása az elmondott eseményekhez:
faire prendre le pas à qn – ráncba szed vkit 9.-353 G31

4/ Stilisztikai értéke lehet az ellentét hangsúlyozásának, amelyre mindkét nyelvben
találunk példákat, az én általam vizsgált anyagban a francia nyelvre volt inkább jellemző:
ne pas être sans débat, sans lutte – harc és lázadás előzi meg 55-391 G32
ne pas être en peine de – könnyen 35-375 G33

29

Gertrude avançât par bonds comme pour se moquer des méthodes. - Gertrude mintegy szökellve haladt,
fittyet hányva a lassú módszereknek.

30

La sirène de l'ambulance rivalisait de tapage avec le vent du printemps. - A mentőkocsi tülke versenyt
rikított a tavaszi széllel.

31

... ont vite fait de la refroidir et de lui faire prendre le pas - egykettőre ráncba szedték, és örömét
lehűtötték...

32

Je soupçonne néanmoins que cette soumission de Jacques n'a pas été sans débat et sans lutte. Mindamellett az a gyanúm, hogy ezt a nagy engedékenységet sok harc és lázadás előzte meg.

33

...il n'y comptait pas absolument, et du reste, il ne sera pas en peine de me remplacer... - ...nem volt
benne egészen biztos, és aztán könnyen talál másvalakit...
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5/ Végül egy érdekes stilisztikai értékkel bíró írói lelemény: a mű eredeti hatását,
hangulatát szeretné megidézni a fordító, gyakran fordul ahhoz az eszközhöz, hogy egy
mondat összes jelentésegységét egy másik nyelvtani kategória adja vissza, ugyanakkor
egyetlen jelentésegység sem vész el:
préluder au chant des cantiques par de courtes improvisations – apró
prelúdiumokat rögtönöz a zsoltárok között 59.395 G
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V. BEFEJEZÉS

A/ Konklúzió

A korpusz kiválasztásában az vezetett, hogy szerettem volna olyan szépirodalmi
szövegeket feldolgozni, amelyek gazdagon és természetes módon ki tudják használni az
adott nyelv sajátosságait, ugyanakkor fordításuk jól visszaadja a másik nyelv olvasói
számára a szöveget.
Módszeremet azért érzem indokoltnak, mert ugyan nagyon sok nyelvészeti vizsgálat
történik korpuszok alapján, műfordításon alapuló és szépirodalmi szövegeket párhuzamba
állító vizsgálatból nincs olyan sok, különösen nem francia és magyar szövegek alapján.
A dolgozattal nem titkolt célom volt az igevonzat Tesnière által képviselt fogalmának
kitágítása, amely feladatot éppen a magyar megfelelőkkel való szembesítés fényében
próbáltam végrehajtani.
Maurice Gross, a Grammaire méthodique, Kiefer Ferenc és Peredy Annamária vonzatmeghatározását is elfogadva megpróbáltam a francia igevonzatok magyar fordításai által
történt megvilágítással az igevonzat fogalmát kiterjeszteni, de legalábbis a fogalom
kiterjesztésén elgondolkodni, és így megkülönböztettünk formájában és jelentésében is az
igéhez kötődő vonzatokat, illetve csak a jelentésükben az igéhez tartozó elemeket,
amelyeket az ige asszociációs körének neveztünk. A csak a formájukban az igéhez
kapcsolódó prepozíciókkal (marqueurs d’infinitif) itt most nem foglalkoztunk mélyebben.
Szembetűnő egybeesés, hogy a francia nyelv 19 prepozíciójával szemben a magyar nyelv
18 esetragot tud felsorakoztatni, a névutók pedig párhuzamba állíthatók a francia
prepozíciós szerkezetekkel.
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Az igekötőket, mint igemódosítókat vontuk be a vizsgálatba, és találtunk eseteket, amikor
francia igevonzat megfelelőjének szerepét töltötték be; illetve a francia „joly joker” igék
mellett megjelenő prepozíciók sokféleségét a magyar igekötők egy ige mellett megjelenő
sokféleségéhez hasonlítottuk.
A prepozíciókon egyenként végigmenve megállapítottuk, hogy az à és a de prepozíciók
szerepe az igevonzati prepozíciók között elsöprő, előfordulási arányukban és a betöltött
szerepek számát tekintve is.
Az à prepozíció túlsúlya azzal is magyarázható, hogy a két legnagyobb, a prepozíciók által
betöltött szemantikai osztály, a helyviszony és a dativus legfontosabb prepozíciója. A
magyar megfelelőkkel szembesítve láthattuk, hogy az à prepozíció szerepe inkább csak
jelzésértékű, a helyviszony esetében általában az esemény célpontját jelzi, a dativus
esetében pedig az esemény második legaktívabb szereplőjét. A de prepozíció helyviszonyt
kifejező igevonzatként általában az esemény eredetét jelzi.
Ezzel szemben a magyar nyelvben a helyviszonynál az irányhármasságon túlmenően is
hordoznak jelentést az esetragok, amely jelentés az igevonzatok estében hozzáadódik az
ige alapjelentéséhez. A részes eset ragja is egy jól körülhatárolható jelentéskört képvisel,
amely elkülönül a helyviszony esetragjaitól és más esetragoktól. A francia dativus
megfelelőiként számos esetben találunk magyar helyviszonyt kifejező esetragot. A részes
viszonnyal és kifejezőeszközével mindkét nyelvben összefügg a birtokviszony kifejezése.
Láttuk, hogy a francia nyelvben inkább az igei jelentés határozza meg, hogy egy esemény
statikus vagy dinamikus, viszont a magyar nyelvben ez az esetragok egyértelműen jelzik
ezt.
Az időviszony kifejezőeszközeiben mindkét nyelvben szorosan a helyviszonyhoz kötődik,
de ritkán fejez ki vonzatot.
Az eszköz és az eredet a francia nyelvben összekötődik, és összefügg a passzív szereppel,
kifejezőeszköze a de prepozíció.
Feltételezzük, hogy bizonyos igék formai megkötés nélküli helyhatározót várnak el
maguk mellett, és ez mindkét nyelvben megfigyelhető jelenség. Ezt a formai megkötés
nélküli helyhatározót meg kell különböztetnünk az igétől mind formájukban mind
jelentésükben függő igevonzatoktól, de az igemódosítók közé soroltuk őket, és azt
mondtuk, hogy az ige asszociációs köréhez tartoznak.
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Nem csak helyhatározót, hanem módhatározót is találtunk olyat, amely vonzatszerűen
viselkedik, elhagyhatatlan az ige mellől, de csak jelentése által meghatározott, van
közöttük olyan, amely prepozíciós szerkezet, és szintén az igemódosítók közé soroltuk
őket.
A két nyelv közötti eltérések egy része szabályos csoportokba rendezhető, így
-

A statikus és dinamikus események egy része pont ellentétes a két nyelvben,
francia statikus igének a magyar fordítása dinamikus igével és esetraggal történik
és fordítva.

-

A dativus-szal álló francia igék egy nagy csoportját helyviszonyt jelentő esetraggal
fejezzük ki magyarul, ezeknek két jellemző csoportja van. Egyik a kérdezést
kifejező (kommunikációs) igék, amelyeknél a magyar nyelv az információ irányára
koncentrál és nem a második érintett szereplő kijelölésére. A másik csoport a
negatív viszonyt kifejező igék csoportja, ahol a francia nyelv még mindig a viszony
második számú szereplőjét fejezi ki, amíg a magyar nyelv a távolodást érzékelteti a
viszonyban.

-

Még mindig a francia dativus-nál maradva a francia nyelv ismeri az
elidegeníthetetlen tulajdon fogalmát, ahol a tulajdonos, mint az esemény második
szereplője ezúttal is dativus-ban van, a magyar nyelv viszont a birtokos személyét
fejezi ki a birtokjellel.

-

A de prepozíció a francia nyelvben gyakran a patiens thematikus szerep
kifejezőeszköze, ezért történik meg gyakran, hogy a magyarban az eszközhatározó
esetragjával (-val/-vel) visszaadott igevonzat megfelelője legtöbbször a de
prepozíció.

A célra irányuló (telikus) igék alapvetően vonzattal rendelkeznek, mert az esemény célja
általában része az igei jelentésnek. A magyar fordítás nagyrészt jól rávilágít erre a célra
irányultságra.
Prepozíciós ellentétpároknál jól kirajzolódik az egyes prepozíciók által hordozott jelentés,
így elsősorban az à /de prepozíciópárnál, amire a szakirodalom is rávilágít, és amelyet az
általunk talált magyar fordítási példák is jól alátámasztanak:
-

Az à az esemény aktív szereplőjét jelöli ki,

-

A de az esemény passzív szereplőjét.
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Az à és de viszont szembenáll a többi prepozícióval mert amíg az előbbiek adják a
vonzatok nagy részét, az utóbbiak szabadabb kapcsolatban állnak az igével. Az előbbiek
bármely ige mellett kevés jelentéssel bíró nyelvi elemek, ahol a jelentés igazi hordozója
maga az ige, ezzel szemben a többi prepozíció általában jól körülhatárolt jelentéssel
rendelkezik, és gyenge igék mellett is hordoznak jelentést.
A „joly joker” igéknél jól megfigyelhető, hogy a hozzájuk tartozó különféle prepozíciók
hatására az igei szerkezet jelentése igen sokféle lehet. A magyar nyelv hasonló jelenséget
csak az igekötők viszonylatában ismer, tehát a francia igevonzat --- magyar esetrag/névutó
párhuzam bonyolultabb annál, minthogy egymásnak megfeleltessük őket. A nyelvi
rendszer és a nyelvi norma (a nyelv tényleges működése) ebben az esetben is szétválik
egymástól.
A transzformációkkal kapcsolatban elmondtuk, hogy a generatív grammatika
segítségével be tudjuk látni, hogy a francia és magyar igevonzatok közötti különbségek
sokszor csak a felszíni szerkezetet érintik, ezek a szerkezetek transzformációval
átalakíthatók egymásba.
A diatézis (igenemváltás) például nyelvspecifikus módon működik, legalábbis a
megvalósulási forma tekintetében. Láttuk, hogy a magyar nyelvben kevesebb funkcióváltó
szabály létezik, amely alapján igenemváltáshoz tudunk folyamodni. A magyar nyelv ezeket
a funkciókat lexikális szinten oldja meg, legalábbis a fordítási példák tanúsága szerint.
A műveltetés kifejezésére – a passzívhoz hasonlóan – megvan ugyan a lehetőség a magyar
nyelvben, mégis sokkal ritkábban élünk vele, erre is igaz, hogy inkább lexikális szinten,
körülírással fejezzük ki.
De ugyanazt mondhatjuk el a szófajváltásról is, az igeneveknek megvannak a magyar
megfelelői, de alkalmazásuk nem automatikus, szabályokkal leírható.

Le kell szögezzünk egy dolgot, ami a dolgozatból talán nem derült ki: és ez a két nyelv
kifejezőeszözeinek hasonlósága az igevonzatok terén. Az ige és vonzata közötti kapcsolat
egy olyan grammatikai viszony, amely mindkét nyelvre jellemző. Két nyelv
összehasonlításában a különbségek hangsúlyozására szoktak kitérni, mert ami hasonló, az a
természetes. Ez rendben is van így, ez a dolgozat is leginkább a különbségekre tér ki. Az
igevonzatok területén ezt úgy kell elképzelni, hogy az esetek nagy részében a két nyelv
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azonosan viselkedik: bizonyos szemantikai viszonyokat bizonyos francia prepozíciók, és az
ezeknek megfelelő esetragok illetve névutók fejezik ki. Az itt vizsgált kategóriák közül a
magyar nyelvben még nagy számban fordulnak elő „hogy kötőszós mellékmondatok”, de
ezek nem az esetragok és a névutók helyett állnak, hanem funkciójuk a bővítmény kifejtése.
A többi kategória nagy részére csak kevés példát találunk, előfordult olyan, hogy csak a
dolgozatban szerepeltetett példát.
A két nyelv természetesen eltér a kifejezőeszközeiben: a francia „prepozíciós” nyelv, a
magyar „esetekkel” rendelkező nyelv, esetragokkal és névutókkal.
A francia prepozíciók – kicsit hasonlóan a magyar esetragokhoz – például a névutóknál
kevésbé alkalmasak arra, hogy önálló szemantikai jelentést hordozzanak. A prepozíciók és
az esetragok inkább régensükkel együttműködve hozzák létre a komplex jelentést.
Természetesen minden prepozíciónak és esetragnak megvan az a jelentésmozzanata, ami
különösen alkalmassá teszi ennek vagy annak a szerepnek a betöltésére. Ezek azok a
jelentésmozzanatok, amelyek a nyelvelsajátítás kezdetén rögzülnek, mint például:
„közeledés” - à = -hoz/-hez/-höz, vagy: „távolodás” - de = -tól/-től.
A nyelv folyamatosan változó rendszer, amely a külvilág változásairól számot kell
adjon. Ez a változás elsősorban a szókincset érinti: jelentésváltozások történnek: egyre több
az átvitt értelmű jelentés, az állandósult szókapcsolat kifejezés, ami az igevonzatok
rögzülését segíti elő. Ez mindkét nyelvre jellemző folyamat.
De milyen sajátos tendenciák figyelhetők meg a két nyelvben? Érzésem szerint
megfigyelhető a franciában és a magyarban egy ellentétes tendencia:
A francia a viszonyok jelentéskoncentrációjára törekszik: a de prepozíció térhódítása más
prepozíciók rovására; a tárgy, és bizonyos tekintetben a részes viszony jelentéseinek
bővülése figyelhető meg.
A magyarban a névutók számának bővülése, és egyre terjedő használata látszik az esetragok
rovására, ez inkább aminél pontosabb jelentéskifejtés felé mutat.
A magyarban megfigyelhető egyfajta terjeszkedés, a szemantikai tartalom minél pontosabb
kifejezése. Erre enged következtetni a mellékmondatok használatának kedvelése. Ezzel
szembeállítható egyfajta tömörségre való törekvés a franciában, ahol az infinitivusos
szerkezetek túlsúlya figyelhető meg.
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A két nyelvben megjelenő szemléletbeli különbségek univerzális, az emberi
gondolkodásra jellemző jelenségnek tűnnek. Arra kell viszont törekedjünk, hogy az ezeket
mozgató asszociációs rendszereket felfedjük és rendszerezzük.
A vonzatpróbák közül az „elhagyhatóság” tűnik tarthatónak, de természetesen minden
esetben ez sem megoldás, hiszen a „visszakereshetőség” kritériumának működése sok
elhagyást eredményez. Ezért az igevonzatokat szövegkörnyezetükkel együtt kell vizsgálni,
és ott megkeresni azt a komplex jelentést, amit az régens (ige) + vonzata (bővítmény) hoz
létre, amely komplex jelentés nem lelhető fel a lazábban kapcsolódó mondatrészeknél, a
szabad határozóknál.
A két nyelv nyelvtani kategóriái nagyrészt megegyeznek, de ha el is térnek, gyakran
megvan az adott megfelelőjük is a másik nyelvben. A kategóriák átlépése egy adott nyelven
belül is előforduló jelenség, sokszor stilisztikai, pragmatikai okai vannak.
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B/ Merre tovább?

A prepozíciós

vonzatok

névmással

való

helyettesítését, ami

ráadásul

vonzatpróbaként is működik, mindenképp a téma részének érzem, csak idő hiányában
hagytam ki a dolgozatból.
Tervezem továbbá az igevonzatok szemléletében jelentkező különbségek
rendszerbe foglalását újabb korpuszok bevonásával, újabb szövegek feldolgozásával;
szükségesnek érzem nem irodalmi művek bevonását is a vizsgálatba.
A tárgy bevonása a kutatásba mindenképp indokolt, hiszen a legtöbb igének, amely
prepozíciós vonzattal rendelkezik, tárgyi vonzata is van; e nélkül egy kicsit féloldalas is
a vizsgálat. Ez viszont felvet olyan problémákat is, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk:
- determinánsok kérdése: határozott, határozatlan névelők etc.
- a magyar nyelvben: határozott és határozatlan (alanyi és tárgyas) ragozás kérdése.
A francia személytelen szerkezet egy nagyon érdekes területnek tűnik,
argumentumszerkezete speciális, az ige és bővítményei témakörében érdekes
eredményeket hozhat.
A most feldolgozott korpuszból felsejlett megoldatlan problémák közül:
- Vannak olyan igék, amelyek a fordítás számára „elvesztek”, melyek ezek, és mi
lehet ennek a jelenségnek az oka?
A szótár készítése során nem tudtam megbirkózni számos bonyolult szerkezet
jelentéselemekre való bontásával. Ennek a megkísérlése, és ezeknek a szerkezeteknek
az elemzése érdekes feladat az igevonzatok problematikája szempontjából is.
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