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I, az asoektualitásról

A nyelvtani jelenségek vizsgálatának differenciálódása» 

a mélységi és folezini kategóriák egységének és kölcsönhatá
sának a felismerése vezetett el a nyelvészetben a különböző 

funkcionális szemantikai kategóriák, a tcmporalitás, a moda
litás, a perszonulitáa vagy éppen az aspoktualitás kialaku
lásához. Az aspektualitás fogalmát elsőnek a. V» Bondarко 

fogalmazta meg, aki szerint az aspektualitás olyan funkcio
nális-szemantikai kategória, amely a cselekvés lefolyása jel
legének lejsulönbözőbb kifejezési eszközeit foglalja magában. 
/1/ Tehát az aspektualitás nem azonos az aspektus grammatikai 
kategóriával, mert az aspektualitás nemcsak a mélységi sze

mantikát, az aspektus invariáns jelentéseit, tonen a felszí
ni szemantikát, az aspektualitás lexikai és mondattani össze
tevőit is magában foglalja. Az aspektualitás funkcionális-sze
mantikai kategóriájának három fontos összetevőjét különböztet
jük meg:

1. Az aspektualitás morfológiai magját, az aspektus gram
matikai kategóriáját, az aspektualitás mélységi jelentéseit, 

amelyek a szintagmatikai jelentések / частные видовые значения / 

általánosítását jelentik.

2. az aspektualitás lexikai összetevői: ide tartozik a 

torminativitás/ aterminativitás lexiko-giamnatikai kategóriája, 

amely összefogja a cselekvés jellegét rögzítő különböző csolek-

/1/А.В. Бондарко. Грамматическая категория и контекст - Изд. 
"Наука”, Л., 1971, стр. 12.
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vé módokat, az aspektualitás lexikai jelentéseit. Ide tax toz— 

nak még az ige belső lexikai ős grammatikai jelentéseit befo
lyásoló igefüggvények, a cselekvés korlátozói; вдруг, часто, 
два часа, вдоволь; написать письмо, пойти в школу.

3. Az aspektualitás harmadik összetevőjén a mondatban ki- , 
fejezésre jutó más igei cselekvésekkel összefüggő relativ idővi
szonyokat értjük, az egyidejűséget, élőidéjüsé^et és utóidéjüsé- 

get, vagyis az aspektualitás szintaktikai komponenseit*
Д mélységi szintű fogalmi invariánsok az orosz nyelvben a 

fclszini variánsokban valósulnak ne. • egymagában a mélyszeman- 

tika alapján, meghatározott morfológiai, szintaktikai, szóképzé
si és egyéb eszközök vizsgálata nélkül nem valósítható meg á

/
konkrét nyelvi jelenségek értelmezése és rendszerezése. /2/

Csak az aspektualitás kategóriája képezheti az alapját két 

olyan különböző rendszerű nyelv összevetésének is. mint az orosz 

és a magyar nyelv. “A magyar nyelvnek - Írja Németh László - min
dig a fejlettebb nyelvekkel mérkőzve kellett gazdagodnia 

gyár nyelv most került először egy kelet-európai nyelv hatása alá, 

amelytől eredetében, nyelvtanában különbözik ugyan, észjárásában

I A ma-
t

azonban jóval közelebb áll, mint a latinhoz, vagy a nyugati nyelvek
hez. "/3/ Pontosan az orosz ige az, amely megnyilatkozásaiban, gaz-

/2/ A.B. Бондарко. О некоторых аспектах функционального 

лиза грамматических явлений. - (Сб. Гос.Пединститута 

ИМ. А.И. Герцена), Л., 1973, стр. 12-13.
/3/ hémeth László. A kísérletező ember.

326-327. о*

ана-

- magvető. Bpest. 1963.
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dagságában és kifejozőerejében felette áll minden eddigi nyelvnek, 
amely valaha is hatással volt a magyar nyelvre. A fordító szenével 
vizsgálva a magyar nyelvet, Németh László rámutat, hogy az olyan 

hiányok, mint a cselekvés idejének pontatlanabb jelölése, csak lát
szólagosak: valójában a magyar nyelvben is elég finom concecutio 

temporum működik, s az igeidők Jelöléséért a viszonyításáért kárpó
tol a cselekvés :i ellenének /kezdő, nozzanatos, tartós, ismétlődő, 
stb. voltának/ változatos rögzítése./4/

Az Összevetés során elsősorban arra törekedtünk, hogy a cse
lekvés jellegében megmutatkozó hasonlóságokra illetve eltérésekre 

rámutassunk.

/4/ U. o. 321, o*
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II. Az iroszemléleti alakok invariáns. n:rannatikai .jelentése

Az igeszenléleti alakok invariáns jelentését а na 616 oroos 

aspektológusok jelentős része /Ju. ss. Basslov/ /5/, A.V. Iszácsen- 

ko/6/f А. V. Bondarko/7/ ős И* A. Goijakin/З/ bizonyos fenntartá
sokkal ós változtatásokkal Ferdinand do Saussuro megfogalmazásában 

fogadják el, aki szerint "a perfektiv /ige/ a cselekvést a maga 

egészében, pontként jeleníti neg, nindon történésen кivül; az in- 

per fék tiv pedig az akciót a történés folyanatában és az időben nu- 

tatja. "/9/ Azt a kitételét, hogy a "cselekvést pontként jeleníti 
meg, egyikük sem fogadja el. A befejezett ige grannatikai jelenté
sét F. de Sauosuro-nél korábban és pontosabban határozta neg K. 
Brugnann, aki a pontszerüséggel szemben a perfektiv igéknél is a 

folyamatot hangsúlyozza, mondván, hogy a perfektiv ige szemben az 

imperfektiv igével a folyamatot a maga egészében ragadja neg

/5/Ю.С. Маслов. Роль так называемой перфективации и имперфекти- 

вации в процессе возникновения славянского глагольного вида,- 

Доклады 1У• Международного съезда славистов. М., 1958,стр.8-9.
/б/А.В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопостав

лении с словацким. II. - Братислава, I960, стр. 136,
/7/ А.В. Бондарко, Л.Л. Буланин, Русский глагол. - Изд. "Просвеще

ние", Л., 1967.
/8/ М.А. Шелякин, Приставочные способы глагольного действия 

тегория вида в современном русском языке. - Автореферат. Л 

1972, стр. 9.
/9/ Ferdinand de Sauosure. Bevezetés az általános nyelvészetbe. - 

Gondolat. Bp. 1967« 150. o, /Az eredeti nü: F. de S. Cours de 

linquistique générale - Payot, Paris. 1931.

и ка-
•»
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/’’oinon Vorgang in о ein or Totalität konstatiert"//lü/« Antoine Keil
lot negeröoiti cat, anikor megállapítja; "Uno vorbc porfcctiv expri- 

no lc proeöo pur et simple: abstraction fait do tout notion de du- 

гбе./ll/ Djuro Grubor raegfogaInasáéiban as imporfoktiv ige jelenté- 

"Actio cursum facions", a perfektiv igéje pedig; ’’actio cuiuo 

cursus perfeetus est". Minőkét meghatározásában szerepel a cursus 

ssó, amely jelentheti a cselekvés mozgásának as irányút, pályáját, 

lefolyását és tartamát» Л ’’cursus porfectus" 

teljességét érti; "perfectum totum opus ab initio usque ad finon."/12/ 

E. Koechmiedor, lengyel aepektológus pssicholiiEgvisztikai meg

közelítésben ráéres as aspektus és as idd szoros kapcsolatára és 

ast eredeti módon fejti ki; "Dergestalt bringt der imperfektive As

pekt das Auegesagte als eine aus der Vergangenheit in die Zukunft 
gerichtete Gegenwart für den, von dem gesprochen wird, su dem in lo
de stehenden Zeitpunkt, cur Darstellung» Daher ist auch die ooge- 

kennseichnote Handlung für diesen Zeitpunkt als gerade "dauernd" 

und infolgedessen als "unvollendet" su bezeichnen» Der perfektive 

Aspekt hingegen drückt aus, dass das Auogesagte von Sprechenden als 

Ganses sum Zeitpunkt des Sprochens in seinen aus der Zukunft in 

die Vergangenheit gerichteten Zeitstellonwert betrachtet wird und 

bringt demnach eine mit Besúg auf ihr Vorsichgohen "vollendete" 

Handlung sum Ausdruck, die als solche nur Zukunft - odor Vergangon-

se

6 is a cselekvés-on

/10/ K.Brugmann, Kurse vergleichende Grammatik der indogermanischen 

üprachen. II. - Gtraesburg. 19Q4.G.562.

/II/ A. Moillet, Lg slave commun* - Paris. 1924. 246. o.

/12/ Дюро Грубор. Лспсктпа зпачеиьа* - Загреб. 1953. стр. 197.

•/•



«■6 ч*

hGÍtsbedeutung habon kann, sofern sie in Ihr am Zeitotellenwert 

botrachtot war• *'/13/ E. Koschmlodoxnek azon nózete, hogy a befeje
zett ige jelentősében az idő a coelekvéoael ellenkező irányban ha
lad: vagyis a jövőből a múlt felé, merőben téves; az objektiv idő 

mindig a múltból a jelenen át a jövő felé halad, hagy érdeme vi
szont, hogy felismeri az idő- és az aspektusrendozer kölcsönös ösz- 

szefüggését, hogy az aopoktuo csak az időrendszerrol /цеприоsystem/ 
együtt tekinthető grammatikai kategóriának. E,Koschmieder veti fel
elsőként a coolokvée időben való lokalizáltoágának a kórdóoót 
/"Zoitotellonwort der Handlung' vag;-’цосТОПОЛОЕСИИО ДОПСТШШ DO вро- 

11 /./14/ A. V. Bondar ко továbbfej lesz tvo Е. Kosehraiodornok апени
cselekvés helyértékéről szóló tanait, felismeri, hogy a eoelokvéo 

időbon való lokalizáltsága vagy 1oka1izáltságának a hiánya szoros 

kapcsolatban áll az aspektusjelontéo erősödésével illetve gyengü
lésével; a lokalizáltság mértékétől függőón erősödik vagy gyöngül 
az aspektusjelontéo* Ez az egyik olyan szemantikai ismérv, amely 

alapján elhatárolhatjuk egymástól az aspektus azintagmatikai /fel
színi/ jolentóoeit. /Pl: " дцпйсал ЦШЫЯО "mondat cselokvóoe
időben lokalizált; п]]сю литературу no прочитаешь, но стропиться 

надо" r*onőatban а 

ben./ /15/
прочитаешьcsolekvóoe nem lokalizálható idő-

/13/ E. Koschmiodor. Dió psychologischen Grundlagen dor polnischon 

Aopoktsystems. - KZ. 56. 1923. S. 104*
/14/ Lás Орвин Коашщор. Очерк пауки о видах польского глагола. 

Опыт синтеза, - Cd,: "Вопросы глагольного вида". L1., 1962.
стр. 131.
А.В. Бопдарко. Вид и врсня русского глагола. - Изд. "Ьросвс-
ценио". Москва. 1971. стр* 60.

•/ *

/15/



— 7 —
Ass aspektus grammatikai jelentéseinek as értolmezégébon M. 

A* Soljakin jutott oi legtovább. A cselekvés teljességén azt ér
ti, hoсу a cselekvés mindkét oldalról pontosan körülhatárolt; 

van kezdető, folytatása és vége. Még a kezdő cselekvést jelentő
. /16/ E. Kosclinieder nyomán©igéknek io:

ő is hangsúlyozza, hogy az orosz ige aspektusa mint grammatikai
kategória csak az időrendozorrel összefüggésben vizsgálható. A- 

nig pl. a német nyelv 6 igeidővel rendelkezik, az oroszbon csak
3 igeidő van. Ennek hiányát csak az aspektus- és az időrendozer

/./17/.együttműködése küszöbölheti к1./$зидсврсмшшая С11СТ0Ш 

Az eddigi jelentésmeghatározások szintézisét adja neg az alábbi

akban; ‘’Инвар иантиими значениями видов ш считаем значения
целостного/ поцолостного проявления действии (в TOLI число и 

способа действия) в соотносимой локализации его во вроиеии, 
содораатслыю интерпретируя их как указание на иалпчис/отсут- 

ствия двухсторонних границ проявления данного действия". ДО/.
Egy ige éppenséggel nomcsak a cselekvést nevezi meg, hanem az 

időalakok által rámutat annak időbeli összefüggésére is. Az időben

/16/ M.A. Scheljakin. Bor Gebrauch der Aspekt - und Tenpuoformon 

des Indikativs in dor russischen Sprache. - Promdoprachen
unter rieht 1969/3* 0. 100.

/17/ M.A. Scholjakin / II. Schlegel. Der Gebrauch des russischen
Vorbalaspokto. Teil I. - Potsdam. 1970. S. 63* 

П.Л. Шолякшх. Пристав04IIL3C способы глагольного действия и 

категория вида в современном русском язмко. - Автореферат. 
Л., 1972. стр. 9.

/10/

./.
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történő tájékozódásban a boosóléa pillanata /Ш?/ igazit el ben
nünket, as as időpont, amikor beszélünk, a beszéd aktuoának az 

időpontjai ami a booséléo pillanata előtt Dont végbe - as a mait, 

ani ássál cgybeoaik - as a jelen, ami pedig a booséléo pillanata 

után megy végbe - as a jövő:

Jelen

JövőMúlt

•é •з»

+ 4 \---- i—*-
10 11 1l 13 14

■t.

6 f
BP

A vonatkozási rendszeren belül így ooztható fel az idő por
cokra, napokra, hotökre, hónapokra éo évekre#

N, Gz. Poszpolov az oroos igeidőket két óikba helyezi: a kom
munikáció /beoséd, diocouro/ éo az információ /elbeozéléo, récit/ 

nyelvi oikjába. Az egymással korreláló /a dinamikuoan egymásra kö
vetkező eaelokvéooket jelölő igeidőformák, a történeti múlt /aoriez- 

toos, történeti jelen, a "riport-jelen” éo az "előbbtörténést" ki
fejező jövő idő, az információ oikján helyezkednek el* A kommuni
kációé nyelvi óikba tartozik: a folyamatos múlt leiró funkcióban, 

a perfektum-jelentésű befejezett múlt idő, az aktuális jelen idő, 

az izolált /más jövő idejű alakokkal non korreláló/ egyszerű jövő

*/ •
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idő és a dialógusban gyakori folyamatos jövő idő*/19/ B.A« 

jakin kiegészíti H* 

múció sikján hasonló jelentésben nemcsak korrelativ /egymásra kö

vetkező cselekvéseket jelölő/, hanoin izolált időalakok is szere
pelhetnek* A két nyelvi aikot nem szabad mereven elválasztani 
egymáatól*/20/

A kérdés most már az, hogyan lokalizálódik időben az imper
fektiv ige, és hogyan a perfektiv ige cselekvése? Tudatunk néző
pontja /"Blickpunkt des Bewusstseins"/ máshová esik az imperfek
tiv cselekvésnél, máshová a perfektivnél* £• Hermann szerint az 

imperfektiv cselekvésnél a beszélő mintegy belehelyezi magát a 

cselekvésbe /"man sich in das Innere der Handlung hinéin ver
setzt"/; a perfektiv cselekvésnél pedig mintegy kivülről szemlé
li azt /"von aussen sie /die Handlung/ betrachtet”/*/21/ Azt 
az időpontot, amelybe gondolatban belehelyezzük magunkat, vagy 

amelyet kivülről szemlélünk, amelyre a cselekvést vonatkoztatjuk, 

Ы. A* Geljakin és H* Schlegel megfogalmazásában "vonatkozási idő
pontnak" /VP/ /"üezugsmoment"-nek vagy oroszul "соотносимый 

момент объективного времени 

соотнесений -пак/ nevezzük*

Sei—

Bz« Poszpelov elméletét azzal, hogy az infor-

-nek illetve точка видового

/19/H.u. Поспелов. О двух рядах грамматических значений гла
гольных форм времени в современном русском языке. - ВЯ. 
1966, и 2, стр. 24, 28.

/20/ М* A. Seholjakin. Der Gebrauch der ^spokt - und Tempusformen 

des Indikativs in der russischen Sprache. - Frmdsprachen- 

unterrieht. 1969/3. S. 109.

/21/ E« Hermann, Aspekt und Aktionsart. - Hachrichten - Göttingen. 

1933. S. 477.
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Öl

ьрVF Ъ?M?
Он вставал в 6 часов. Он встал в 6 часов.

Az idlkategóriához való viszonyunkat a beszólás pillanata, az 

aspektuskategőriához való viszonyunkat pedig о vonatkozási idő
pont határozza meg./22/ A perfektiv cselekvésnél a vonatkozási 

időpont nem mindig azonos Djuro Grubor "тачка извршености” 

határozásával, mert a VP nem mindig esik egybe a cselekvés be
fejeződésének a momentumával. /23/

1. Egybeeshet a cselekvés befejeződése a vonatkozási idő
ponttal pl. e múlt idő aorisztoszi jelentésében:

meg-

в Вчера он сдал экза
мен по грамматике.

BPVP
2. A VP tudatunkban a cselekvés befejeződése utáni idő

pontra is eshet, pl. a perfektum jelentésben:

VP; EP
К вам кто-то пршцёл.

VP-BP
К вам кто-то пришёл.

\/

Éppen most érkezett.Mér egy érája várja ont.

/22/ M.A« Scheljokin /Н. Schlegel. Der Gebrauch des russischen
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III. A ternlEiativitdo/aterainativitda kategóriája. mint
az aonektuor ondazor dcchanismu oának noghatárosója

As igeszemlélettel foglalkozó mai oroos nyelvészeti iroda- 

lomban ookan /V.V. Vinográdov/24/, В.II. Golovin/25/, L.IJ. Diko- 

va/26/, II.Ss, Avilova/27/, A.A. Bojko/28/ da mások a torminativi- 

tás/atorninativitás / предельность/непредельность / kategóriáját 

tartják as aapcktua általános grammatikai jelentésének do пеш а 

teljességet, a totalitást, V. V. Vinogradov erről a kérődéről a 

következőket mondja; м основная функция совершенного вида - 

ограничение или устранение представления о длительности дей
ствия, сосредоточение внимания на одном из моментов процесса

Vorb&laspekts. Teil I# - Potsdam. 1970. 3* 66*
/23/ Дюро Грубор, Аспектна значеньа. - Загреб, 1953, стр. 106. 
/24/ В.В. Виноградов, Русский язык. - М 1947, стр. 498.
/25/ Б.Н. Головин, 0 видовых и внутривидовых грамматических

•»

значениях современных русских глаголов. - Учен.зап. Воло
годского пед. ин-та, т. 7, 1950, стр. 226.

/26/ Л.А. Быкова, 0 видовой соотносительности приставочных гла
голов несовершенного вида со значением сложного длительно
го действия. -Учен.зап. Харьковского гос. ун-та, т. 109. 
Труды филол. факультета, т. 8, I960, стр. 93.

/27/ Грамматика современного русского литературного языка. - 

Изд. "Наука", М 1.970, стр. 337.•»

/20/ А.А. Бойко, Сочетания с инфинитивом несовершенного вида 

в современном русском языке.- Изд. Ленингр. ун-та, 1973, 
стр. 3.
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как его продело. Обозначение действия в ого точешш, но етое- 

иоппогл шелыо о пределе процесса в целой - основное общее зна
чение несовероешюго вида’.' /29/

Essél a nézettel non érthetünk teljesen egyet, mert a terninati- 

vitáo/aterminativitűs non grammatikai, liánon szemantikai /lexikai/ 

kategória, amely a cselekvésmódok legmagasabb absztrakcióját je
lenti* Ju. Sz. Easzlov szerint a terninativitáa olyan célirányos 

cselekvést fejes ki, anoly a maga boloő határának as elérésére 

törekozik./ЗО/ Ilyen az объяснять/объяснить Igepár vagy az идти 

ige terninativ jelentésben; ИДТИ В ШЮлу.Аг aterninativ ige nem fe
jes ki célirányos cselekvést; sennilyen belső határ non korlátoz
hatja a cselekvést fejlődésében; pl; а кашлять = köhög* Uindon be
fejezett ige természetesen terninativ. A terninativitáa jellemezhe
ti viszont mind a befejezett, mind a folyamatos igéket, míg az a- 

tercinativitás csupán a folyamatos igékre terjed ki* Ez a két nagy 

igocsoport átfogja az összes cselekvésmódokat és mintegy átmenetet 
képez az aspektuokategőria és a cselekvésmódok között*

Ismert tény, hogy az orosz igék között ia nagyon sok egyszerű
ié lotü/pár nélküli/ ige van. A párnélküliség okait V.V. Vinográ- 

dov a következőkre vezeti vissza; a*, egyházi szláv eredetre; 

бездействовать, восторгаться, пршщддокать, ненавидеть stb; 

b*, a cselekvés jelentésére az állapotot kifejező igéiméi; СГШТЬ,

/29/ Виноградов, таи ео, стр. 498.
/30/ Послов, Заглотни о видовой дефективности. - славпнекая

филология* Сборншг статей, йзд* Ленинградского ун-та,1964, 
стр. 90.

•/•
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stb..., c., flzőkölcaönssésfo /выглядеть - 

vagy éppen fonetikai okokra,/31/ A párnélküliség jo- 

1 ént é a tani okaira elsőnek Ju. Se. Maoslov mutatott rá; "В подав
ляющем большинство случаев причины пепарпости лопат имение в 

семантике самих непарных глаголов, в том, что лексическое 

значение данного глагола, отражая определенные объектные свой
ства соответствующего действия оказывается несовместимым с 

грамматическим значением того или иного вида". /32/ Arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy as iaporfectiva tantum igék /’глаголы, 
лишенные внутреннего продела"/ нет képcsők belső határuk eléré
sére* miß a perfeetiva tantum igék jelentésükből adódóan képtele
nek a cselekvést folyamatában megjeleníteni. /” глаголы, НО подда
ющиеся процессуализацшГ •/ /33/ A belőlük képzett folyamatos 

igéknek vagy megváltozik teljesen a jelentése, vagy módosul; a 

motiváló igével nem alkothatnak igepárt.
A.V. Bondarko Iszáceonko nyelvtanáról irt rocensiójában est 

mondja; *Есяи Ее нееоотноеителышо значения обнаруживаются в нс- 

соверысипом виде, то речь идет о чисто лексическом процессе 

развития в производном глаголе таких дополпптслышх значений*

лопать, стоять
aussehen/ d • >

/31/В.В. Виноградов, Русский язык. ГЛ., 1947, стр. 530.
/32/ю.С. Маслов, Вид и лексическое значение глагола в русском 

языке. - Известия Академии Наук СССР, М.-Л., 1948, том УН.
Выпуск 4, стр. 307.

/33/Ю«С. Маслов, там по, стр. 316.

./.
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которые в силу своей непредельности не проникают в сферу 

совершенного вида". /54/ Az aterminativ jélmtés noo egyeztet>- 

hotő össze as igepái .őpgu esel; as a torn inat iv jelentésű igék nem 

képesek Ige pár képzésére, tehát egyazemléletüek maradnak. Követ
kezésképpen as atorninativ igékből képzett igék is egyszemléletű
ek lesznek.

Ju. Ss. Llaszlov korábbi fölismerései későbbi kutatómunkába 

sor én a németről fordított orosz szövegek példái alapján teljes 

bizonyságot nyertek: "Как явствует уже из русских переводов 

приведенных немецких глаголов, предельным глаголам отвечают 

такие славянские, которые выше были названы с полной видовой 

парадигмой, а непредельным - славянские impcrfectiva tantum." 

/35/ As aspoktusképzés morfológiai mechanizmusa kirajzolódik eb
ből a méghatározásból: igopárok csak torninativ igékből képezhe
tők. Az atorninativ igékből képzett igék nem alkothatnak igopárt, 

vagyis pár nélküli igék maradnak.
A germanisták, romanisták és szláviatok az olyan célirányos 

cselekvést nevezik tern inatÍvnak, amely saját belső határának az 

elérésére törekszik. A cselekvés ezt a határt vagy eléri vagy 

csal: közelit hozzá. Az aterninativ igék olyan cselekvést vagy ál
lapotot jelölnek, amelyhez nem tapad célképzet, olyan cselekvést, 

amely nem képes belsőleg kimeriteni önmagét; elvileg a végtelen
ségig tarthat*

/34/ A.B. Бондарко, Рецензия на работу А.В. Исаченко. Грамма
тический строй русского языка в сопоставлении с словацким.- 

ВЯ. 1962/5, стр. 138.
/35/ Ю.С. Маслов, Заметки о видовой дефективности. - Славянская 

филология. Сб. статей, 1964, стр. 90-91.
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В* Delbrück két fajta imperfektiv igét különböztet meg, а

kursiv /vagy utormiaativ/ és a torminativ imperfektiv időket:
Kursiv /vorlaufend/ ist eine Aktion, wenn ausgeeagt wird, 

dass dio Handlung vor sich geht d% artig, dass man sich weder 

einseine Akte innerhalb der Handlung noch ihren Anfangs - oder
Wenn ausgosagt wird, dass dio Handlung

"a * Э

Endpunkt vorstellt, b 

vor sich geht doch so, dass ein Terminus ins Auge %fusst sei, 

sei dieser nun Anfangs - oder Endpunkt."/36/ Es utóbbin ér-

• >

ti a torminativ eaolokvóst. Az 6 felosztását veszi alapul W* 

Flumig/37/$ mai nómet nyelvész is, aki szintén kursiv óo tormina
tiv cselekvésmódról /Aktionsartról/ beszél, különválasztva az 

iterativ, intensiv és diminutiv igéket, molyokról 3. Delbrück 

még nem tesz említést. A.Keillot, aki a doterminativ/indetormina- 

tiv megnevezést használja, a determinativitáe fogalma alatt a 

cselekvés határának a tokintotbe vételét érti: "la consideration 

on termо"./30/ A germanisztikában В. Delbrück nyomán többnyire 

kursiv és torminativ igékről beszélnek. A. Xíoreen megfogalmazásá
ban a torminativ igék előre látható, várható cselekvést fejesnek

/36/ D. Dolbrück. Vergleichende Syntax der indogermanischen 

Bprachon. II. - otrassburg. 1337. S. 14.
/37/ W. Fiamig, Eur Funktion des Verbs III* Aktionsart und Лк- 

tionalitat. - Deutsch als Fremdsprache. 1965/2. S. 5*
/33/ A. Lloillot. Le slave commun. - 1924. Paris. 250* o.
/39/ Адольф Нурен. Из У. тома книги "Наш язык", Сб. Вопросы 

глагольного вида. Москва, 1962, стр, 337.
/+ Adolf Йог eon, V.rt sprak - V. Lund. 1904-1912./

./*
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ki */39/ Й. van УЦк a szláv aspektus keletkezéséről szóló tanul
mányában a kurzív/torminativ megnevezés helyett az indoternina- 

tiv/ueterninatív pontatlanabb megjelölést használja, Az indeter- 

ninutivitás meghatározása nála nm eléggé absztrakt, mindössze 

néhány cselekvésmódot ölel föl: "lin général, on P°út dire quo loo 

vorboo űéterninés dcoignent des actions pou compliquéoo, nenant
directencnt á un bu-^» tundis quo los vorboo indéterninés sont

e
enployés pour ügo actions so conpooant do pluoiuro actoo ou pour 

doe actions prolongéos ou répétéos, "/40/ Ií, van Wijk dr dome, 
hogy a szláv Igealakokat egy magasabb kategóriába /as aspektus- 

kategóriába/ sorolta, amely úgymond as igák kót nagy szemantikai 
csoportjából, a determinativ és as indeterninativ igákból alakult 

ki. Véleménye szerint a perfaktivitás és a deterninativitás /a 

mi fogalmaink szerint a torminativitáo/ találkozik egy ponton:
"Lea deux distinctions ont un ólomont comnun: le pcrfcetiv, auasi 
bien quo le dóterminé, envisage 1* acbóvenont de 1* action ou, en 

gónéral, un moment dóterminé dans 1* évolution du procba/41/. Min
den perfektiv igo egyúttal determinativ /Iiolyeoebbon torminativ/ 

isi óz a tézise ma is helytálló.
I, Poldauf a cseh nyelv igéit két nagy szemantikai csoportra 

osztja: a lineáris /linea=határvonal, vég, határ, cél/ és az ali- 

noáris cselekvést kifejező igékre. A linearitást / alinearitáot 

határkategóriának nevezi, amelyen keresztül megvalósul az átmenet 
a lexikai absztrakciókból /cselekvésmódokból/ egy minőségileg na-

/40/ N. van bijk, hur 1» origine dós aspects du vorbo slave* - 

Egvug des études slaves IX, 1929, 252, о,
/41/ И* van Wijk, u* о. 240, о.

о/*
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gasabb ssintü pragmatikai absztrakcióba, as aspoktuskategóriába,
Л cselekvés célirányos jellegéből adódóan as imperfoktiv linoáris 

jelentésű igékből képezhető párt alkotó porfoktiv ige, mint pl: 

"delat/udelat", "делать/сделать» "peut/napsat", "писать/написать"; 

nig as alincário, non célirányos cselekvést jelentő igék /"praco- 

vat" " работать» *’uinót -уметь "» vznáset só "реять*'/ imporfeb- 

tivok, párnélküliek naradnak,/42/
Csal; a lineáris vagy máenévon terninativ igéknek lehet ige

párjuk, As alinoário /atexminutiv/ cselekvést ,iolont5 igékből non 

kőposhető ige anélkül, hogy ne nódooulna valanolyeot a jelentése,
I, Poldauf nősoteit Ju, Sz. I.laszlov tovább finonitja ős as igéket 

as igepár-alkotás ssempontjából három tipusba sorolja:
I, A teljes paradigmát kópeső igékre. Ezek igepárt alkotnak: 

дать/давать 

вписать/вписывать
II. fcperfoctivu tantun vlasonylaßoo: писать, читать

abszolút: стоять, спать, существовать

viszonylagos: написать, прочитать 

abssolut: закричать, отшуметь, полетать
III, Perfective tantun

A vissonylagos imperfeetiva tantun tipusba tartozó igéket Ju, 
Es, Iüuozlov olyan többjelentésű /"многозначные глаголы"/ igéknek 

tartja, amelyeknek a szövegkörnyezettől, valenciáiis értéknutatóik
tól függően hol terninativ, tol atorninativ jelentésül: lehet, Ater-

/42/ Иван Польдауф, Место грамматики и лексикологии в изучении 

вопросов глагольного вида, - Сб,: "Вопросы глагольного^"^ 

1962, стр, 80, w* > ~SZ.'ÜSs)7
//

«Г/Л
./•
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minativ jelentőse van a w Карандаш хорошо пишет " mondatban а 

" писат# igének* Terminativ jelentésben a puszta ős a képzett ige 

/писать - написа/ъigepárt alkotnak* pl: писать письыо//написать 

письмо, писать брату//написать брату /43/
Egy бо ugyanazon ige a szövegkörnyezettől függően lehet tor- 

minativ vagy uterminativ jelentésű, illetve páros vagy pár nélküli:
Вчера вечером я написал 

письмо.
Кеш mondhatom: + Вчера вечером 

я написал и прочитал.

Р1: Вчера вечером я писал
письмо.
Вчера вечером я писал
и читал.

Аз atorninativ igékből képzett befejezett igék mindig önállé 

lexémát alkotnak, amely a puszta igétől mind grammatikai, mind pe
dig lexikai jelentésben különbözik:

смеяться
novetni

А, V* Iszáesenko felveti, hogy a mozgást jelentő igék közül 
az olyanoknak mint а инести, лезть, тащиться, носить, лазить,

“kurzív" jolentéoük van, de nem képesnek igopárt./44/ 

A kursivitásról vallott Iozácsenko-i nézetek nem oonok egybe sem 

I. Polúauf linearitás fogalmával, som Ju. Gz. láaozlov torminativi- 

tásávul, A*V* üondarko recenziójában világosan rámutat: "Упомя-

засмеяться
felnevetni

таскаться

/43/ Ю.С. Маслов, Заметки о видовой дифективности. - Славянская 

фил. Сб. статей, Л., 1964, стр. 91,
/44/ А.В, Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопо

ставлении с словацким. Братислава, I960, стр, 303-304.

./.
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нутые неопределенные глаголы движения явно непредельны.
Что же касается определенных глаголов, то они могут выступать
то в непредельном, то в предельном значении/45/* Ju. Gz. Maozlov

/"определенногоőrről ezt irja: ‘!B случае, если при глаголе
движения V стоит указание цели движения, образования спо-
теряют обычно свое начинательное значение и мы получаем чис
тые видовые пары: "идти на собрание//пойти на собрание; 
ехать в Москву//поехать в Москву; нес письмо на почту//понес 

письмо на почту и т.п." /46/
A folyamatos torminativ igék olyan cselekvéseket jelölnek, a- 

nelyek mindig egy végső cél, eredmény elérésére irányulnak; vagyis 

a cselekvés alanyi, tárgyi, térbeli, minőségi és mennyiségi viszo

nyaiban meghatározott változások előidézésére törekszenek: строить 

дом = házat épit; идти в школу « iskolába megy, получать пись

мо = levelet kap, сочинять песню = dalt szerez, обдумывать план 

e mérlegeli, fontolgatja a tervet, докладывать о задачах коллек

тива я jelentést tesz a közösség feladatairól atb.••

A.V. Iszácaonkót is foglalkoztatja a puszta igékből képzett 

igopárok kérdése. Kategór ikusan kijelenti, hogy a puszta igékből 

képzett befejezett alakok nem képeznek a puszta igével igepárt, de 

hogy most sem legyen teljesen következetes, hozzáfűzi: " He

/45/ A.B. Бондарко, Рецензия на A.B. Исаченко. Грамматический 

строй русского языка в сопоставлении с словацким. - ВЯ, 
1962, № 5, стр. 139.

/АС/ Ю.С. Маслов, Вид и лексическое значение глагола в русском 

языке. - Известия Академии Наук, 1948, стр. 309.

./*
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исключено, что в единичных случаях действительно последние

Отно-следы лексического значения приставки "выветрились" 

шения, существующие между простым глаголом не/в (читать) и 

приставочным глаголом с/в (прочитать) не типичны для видовой 

корреляции в наших языках",/47/ Az igei jelontóо-feltárása el
képzelhetetlen у ezovegkörnyozot, az ige valenciájának a vizsgála
ta nélkül* Ahogyan az órabér belső, pszichikai állapota külsőleg, 

fiziológiailag io kifejezésre jut, ugyanúgy a szöveg eloneinok a 

belső állapota, jelentése a mondaton belüli viselkedésben nyilvá
nul nog és non attól elvonatkoztatva. Pls дождь идет, снег идет 

mondatokban az ige jelentését esik; шляпа идет ему = a sapka jól 
áll rajta./48/

A puszta igéből képzett igopár megalkotásánál döntő szerepet 
játszik az ige disztributiv vizsgálata, amely nélkül nem mutatha
tó ki a két ige lexikai jelentésének azonossága. ligy puszta és 

egy prefigáit igét csak abban az esetben minősíthetünk igepárnak, 
ha a következő ismérvek jelen vannak:

1. Hindiiét igének terninativ jelentésűnek kell lennie: 

читать книгу/'/прочитать книгу
2. Mindkét ige azonos disztribúcióval rendelkezik:

разбить стекло

* * »

бить стекло -

/47/ А.В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в
сопоставлении с словацким. - Братислава, I960, стр. 175,

/48/ Ю.Д, Апресян , Экспериментальное исследование семантики рус
ского глагола. -"Наука", Москва, 1967, стр. 24,

•/*
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бить неприятеля ------  побить неприятеля
бить масло ------  сбить масло
бить зорю ------ пробить зорю
бить в ворота ------  пробить в ворота
бить по бюрократизму------ 0

A tor reláció létrejön akkor io, ha csak ogy vagy néhány lexi
kai jelentésben jelentkezik a szemantikai azonosság* "Если считать - 

fejti ki 1*1. Muconyik - бить и побить, бить и разбить раз
ными словами, получается парадоксальное положение: варианты 

лексической семантики вмещаются в рамки одной лексемы бить, 
а грамматические варианты при лексическом тождестве формируют 

две разные лексемы* Несостоятельность подобного допущения 

очевидна." /49/
3* A folyamatos igealakok szemléleti neutralizálódáea esetén 

А* II* Gvozgyov a folyamatos és a befejezett igealakok jelentéebe- 

li azonosságát vizsgálva kifejti, hogy az igopáraág ismérve lehet 

többek között az is, a befejezett múlt idejű alak praesens 

históriáimmal helyettesíthető, majd hoBZáteozi: Все это пред
ставляет почерпаемые из самой системы видов основания для 

того, чтобы рассматривать подобные видовые пары как формы

/49/ И.И, Мучник, 0 видовых корреляциях и системе спряжения 

глагола в современном русском языке. ВЯ, 1956, № 6, 
стр. 104-

./.
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одного глагола"./50/
pi: Он поблагодарил ос за гостеприимство и ушел.

Megköszönte a vendéglátást és elment.

Он благодарит ес за гостеприимство и уходит*
Megköszöni a vendéglátást és elmegy.

A két alak .-jelentésének azonosságára a magyar ekvivalens 

is kitűnő bizonyitékot szolgáltat. A magyarhoz hasonlóan a szerb- 

horvót nyelvben is kifejezhető a praesens hiatoricum befejezett
igével: "Уврдзеди се и припаде. Скочи" (Ибо Андрич, Г1ано- 

paiaajMcgsértődik és megrémül. Felugrik.

4. Ha szinonim alakokkal vagy kifejezéssel behelyettesithe- 

tő az igepár:

Pl: долать//сдслать = производить//проиовости
краснеть/Упокраснеть = ~хшювитьея//стать красным 

благодарить//поблагодарить кого-н. = вырашать//выразить 

кому-н. благодарность.
5. Aspektuskonkurrencia esetén /51/:

Кто рисовал//нарисовал эту картину?
A funkcionális-szemantikai vizsgálat a nyelvet működés köz

ben akarja megragadni. Az aspektusrendszer megértésének kulcsát 

a terminativitás/aterminativitás kategóriája adja meg, amely a 

cselekvésmódok viselkedését döntő módon meghatározza, többek kö-

/50/ А.II. Гвоздев, 0 соотношении форм совершенного и несо
вершенного видов. - РЯШ, 1955, fä 2, стр. 14.

/51/ М. A. Scheljakin / II, Schlegel. Der Gebrauch des russischen 

Verbalaspekts. Teil. I. - Potsdam. 1970. S. 34.
./.
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XV. Az aspektus és a cselekvésmódok kölcsönös viszonya

Az aspektualitáa harmadik belső igei összetevőjét a cselek

vésmódok /Aktionsartok/ alkotják. A szláv igák cselekvésmódjai

nak feltárásával először Sigurd Agrell svéd nyelvész foglalko

zott*/^/. őt követték olyan nyelvészek, mint Ju. Sz. Llasslov 

/53/, Bjuro Grubor/54/, Kristine Ifettcborg/55/, Ivan Poldauf 

/56/, W. Doeck/57/, A.V. Iozácoenko/53/, A.V. Bondarko/59/*

/52/ S. Agrell, Aspektänderung und Aktionsartbildung beim pol

nischen Zeitv/orte, - Lund* 1908. S. 1-127.

Ю.С. Маслов, Вид и лексическое значение глагола б совре
менном русском литературном языке, - Известия Академии 

Наук СССР, 1948, том УН, вып, 4 стр, 303-316,
Дюро Грубор, Аспектна значенье. - Загреб, 
стр. 1-234.

/55/ Kristine Nettoberg, Etudes sur le vorbe polonaio. - Copen- 

hague. 1953.

/56/ I. Poldauf, Podil mluvnice a nauky о slovniku na problema

tics olcvesného vidu. - Praha, 1954. str. 2QG-223.

/57/ A. Boeck, Dio Aktionsarten dos russischen Verbs. - Húsai c-ch- 

unterricht 9. Heft. 7/0. 1956. 8. 316-323.

/50/ A.B. Исаченко, Грамматический строй русского языка в
сопоставлении с словацким, - Братислава, I960, стр. 209- 

309*
А,В, Бондарко, Виды глагола и способы действия в русском 

языке. - РЯНШ, 1971, № 2, стр. 6-17.

/54/ 293, 1953,

./.
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h.A. Scljakin/бО/ és К. Ivanova/61/.

Sigurd Aßrell as clоб nyelvész, aki as Aktionsart fogalmát 
elválasztotta as aspektus fogalnátol/62/: "Unter Aktionsart

nicht die beiden Ilauptkatogor ien des olavisehen 

Zeitwortes, die unvollendete und die vollendete Ilandlungoforn 

/das Inporfcktivum und das Ferfektivum/ - diese nenne ich Лзрек- 

te. Mit dem Ausdrucke Aktionsart bezeichne ich bisher fast gar 

nicht beachtete

verstehe ich• • •

Dedoutungsfunktionon der Verbalkomposita 

/sowie einiger Simplisia und Suffixbildungon/, die genauer auo- 

drückon wie die Handlung vollbracht wird, die Art und Weise ih

rer Ausführung markieren."/63/ Csak 20 dwel később figyel fel 
E. Kooehmiodor lengyel aspektológus S. Agrell nézeteire és tá
masztja fel azokat, ű is kinyilvánítja azon véleményét, hogy az 

aspektusoktól élesen el kell határolni a cselekvésmódokat, ane-

• • •

/60/ M.A. Шелякин, Приставочные способы глагольного действия 

и категория вида в современном русском языке. - Авторе
ферат. 1972, стр. 1-46.

/61/ К. Иванова, Начини на глаголиото действие в съвременния 

български език . - Българска Академия на Науките, София, 
1974, етр. 5-145.

/62/ As Aktionsart-ot sokáig azonos fogalomként kezelték az aspek

tussal. Ld; A. Dolic: Zur slavischen Aktionsar 1>0treitborg. 

Festgabe. Leipzig. 192é. 1—11* A német nyelvészetben még most 

is azonosítják a kettőt; Ld; W. Jung. Grammatik der deutschen 

Sprache - Leipzig. 1971. S. 256.

/63/ S. Agrell, Aspel;tünderung und Aktionsartbildung beim pol

nischen Zeitworte. - Lund. 1900. S. 78.
./.
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lyek non azt fejezik ki, hogyan szemléljük, hogyan fogjuk fel a 

cselekvést, liánén ast, hogyan folyik, hogyan négy végbe./7wie 

oio /die Handlung/ vor sich geht"/ /64/•
A cselekvésmódok kategóriájáról mindazideig nem alakult ki 

egységes felfogás. Általánosan elfogadott as a nőset, hogy a cse
lekvésmódok olyan szemantikai kategóriát alkotnak, amely szorosan 

összefügg as aapektuskategór iával, hogy a cselekvés lefolyásának 

a jellogót rögsitik. A cselekvésmódok gasdagsága, változatossága 

az orosz nyelvben egy idegen számára nyelvtanulás közben az önkén
telen összevetés során is azonnal szembeötlik. Egy német nyelvta
nár W. Doock a "Bussischunterricht" c. folyóiratban megjelent cik
kével ismételten felhívja a nyelvészek figyelmét S. Agroll könyvé
re és a cikk végén felveti as aspektus és a cselekvésmódok viszo
nyának, szoros kapcsolatának a kérdését: "Wie verhalten sich nun 

die Aktionsarten zu den Aspekten?" így válaszol rá: "Sowohl die 

Aspekte als auch ein Teil der Aktionsarten drücken ja Beziehungen 

zur Zeit aus; /65/ Bemek kérdősfoltevésére adott merőben helytelen 

válaszát egy másik cikkében igyekszik korrigálni, amikor kijelen
ti: "Ausgangspunkt für die Untersuchung dieser Wechselbeziehungen 

muss die Tatsache sein, dass die Aspekte nach allgemeiner Auffas
sung in Verlauf eines langen und komplizierten Wiederstreits

/64/ E. Koschniodor, Studien zum aluviochen Vorbalaopekt. - K.Z. 
55. 1923. S. 282.

/65/ W* Boeck, Die Aktionsarten des russischen Verbs. - Buosioch- 

unterricht. 1956. Heft. 7/3. S. 522.

./.
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zwischen Lexik und Gramatik aus ursprünglichen Aktionsarten 

entstanden sind”./66/ A.V. Bondarko son túladja, hogy a törtüne
ti зб^ szempontjából a cselekvésmódok megelőztük aa aspektusokat*
3gy olyan fejlődési folyamatnak vagyunk a tanúi, amely eredményé
ben a ceolekvésmódol: legkülönfélébb csoportjainak grannatizálódá- 

sával as orosz nyelvben az аарекtusrendszer kialakulásához voze- 

tett./o?/. Ы* L. Demnyova az aspektuarondssor kialakulását vizs
gálva megjegyzi, hogy az évszázadok során az aspektus fejlődésé
ben úgy a jelentés, mint a formai kifejezés tekintetében egyfaj
ta mozgás, változás észlelhető, amely a konkrét lexikai, féllexi
kai, az egyre inkább aboztrahálódó cselekvésmódoktól az abszt

rakt grammatikai aspektuskategória kialakulásához vezetett; "Итак, 

в U б, могло иметь место завершение процесса освобождения 

суффиксов из сферы лексики и превращения их в грамматикали
зованное средство глагольного видообразования" ./68/ A további
akban kifejti, hogy az ива- utókópző, amoly valamikor uj szó 

képzésére szolgált, elvesztotte eredeti iterativ jelentését és 

képessé vált a cselekvés folyamatának a kifejezésére./69/ Vélené-

/66/ W. Doeck. Wechselbeziehungen zwischen Aspekten und Aktions
arten in der russischen Sprache der Gegenwart. - Wissen

schaftliche Zeitschrift der Liar tin-Luther-Universität. Ilalle- 

Uittonbcrg. 1961. S. 227#

/67/ A.B. Бондарко, Грамматическая категория и контекст.
Л,, 1971, Изд. "Наука", стр. 15.

/68/ М.Л, Ремнева, К истории глагольного вида в русском языке. - 

Фил. Науки, 1967, № 6, стр. 63.
/69/ М.Л, Ремнева, там же, стр. 63.

./.
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nyünk szerint az ива -nak gs a szőképző funkciója még na is 

több esetben fennmaradt; egyes ива-asuffixunnal képzett igék 

nég a nai napig sen képesek a cselekvést folyanatóban visszaad
ni. Ilem alkotnak igepárt a motiváló igével, mert na io iterativ 

cselekvésmódot fejeznek ki az olyan igék mint a " постукивать - 

проживать - запевать atb. Lnnék bizonyítására a későbbiekben, 
a megfelelő igealakok tárgyalásánál térünk rá*

A cselekvésmódok megítélésében két nézet ütközik össze а 

mai aspoktolőgiában. Az egyiket А* V. Issáceonké, a másikat Ju. 

32* lüaszlov és követői képviselik*
А* V* Iszácsonkó csak akkor beszél cselekvésmódról /nála: 

совершаемость /, ha az ige a következő szemantikai és formai 
feltételeknek megfelel:

1. A puszta ige vagy ritkábban egy összetett ige járulékos
jelentésmódosulása; плакать------- заплакать; выталкивать---------
повыталкивать;

2. Formai kifejezőeszközzel rendelkezik: jelontésmódooitó 

előképzővel vagy utéképzővel /modifikátorral/:
заплакать, читывать;

3. Pár nélküliség: почитать /70/, /71/.

/70/ А,В, Исаченко, Грамматический строй русского языка в 

сопоставлении с словацким. - Братислава, I960, 

стр. 218,

/71/ A. V. Ioaccnko, Die russische Sprache dor Gegenwart. Teil I. 

Formenlehre. - Halle 1962. 3. 336. A 414. oldalon hozzáteszi:

Die Aktionsarten sind beueutungseuissige Modifizierungen ei
nes Ausgangsverbs, welches meist durch ein Simplex, scltonor 

durch ein prüfigiertes Verb gegeben ist."
./.
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A. V. Iszácsenko a puszta igék általános lexikai jelentésé

nek nem a ” совершаемость ”-ot, hanem a " характер действия 

t tartja: "В целях облегчения нашего анализа предлагаем 

ввести вспомогательный термин "характер глагольного дейст
вия' или просто "характер действия". Под этим термином мы 

будем понимать самые общие семантические свойства простых 

(бесприставочно - бессуффиксальных) ГЛаг0Л0®'/72/ Ugyanezen az 

oldalon két sorral lejjebb már ezt Írja: " Глаголы, образующие 

соотносительные видовые формы, обладают общим значением кур- 

сивности. Действие, выражаемое такими глаголами, как перепи
сывать. может быть представлено в виде движения по координате 

времени. Такое общее значение "протекания процесса по вре
менной оси" можно назвать курсивным характером действия" ./73/»
Az ellentmondás szembeötlő, amikor először а “характер дейст
вия "-t csak a puszta igéknek tulajdonítja majd néhány sorral lej
jebb már az összetett /páros/ igék általános szemantikai jelenté
sének a cselekvés kurzív jellegét tartja. Majd ismét visszatér az 

egyszemléletü folyamatos puszta igékre, amelyeknek az általános 

jelentését a cselekvés dekurziv jellegében határozza meg. /74/

/72/A,B. Исаченко, Грамматический строй русского
сопоставлении с словацким. Морфология. - Братислава, 
I960, стр. 301.

/73/ А.В. Исаченко, Там же, стр. 301.
/74/Там же, стр, 301,

языка в

./•
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ä "kursiv** jelentésű páros igák / переписатъ-переписывать 

non tartósnak sem as általa elnevezett cselekvésmódokhoz 

/совершаемое^» sem a "cselekvés jellegét" /"характер дейст
вия *’/ kifejező igékhez. Az ellentmondások továbbgyűrűznek az a- 

lábbi kijelentésében: "Глагол просидеть, образованный от

/

исходного глагола сидеть, нами не считается глаголом с выра
женной совершаемостью, ибо он составляет с глаголом проси
живать новый глагол - лексему, просидеть//просиживать "/75/
Ez az ige, mivel - úgymond - páros, non nor iti ki mind a három 

feltételt, nem tartozhat a "cselekvésmódok" csoportjába. E2t az
zal magyarázza A. V. Iszáceenkó, hogy a képzett Ige a párképzée 

folytán uj lexénát alkotva elszakad a puszta igétől# Az idézet 

egy fontos dologra hívja fel a figyelmünket: "глагол про
сидеть не считается глаголом с выраженной совершаемостью". 
Véleményünk szerint ha ez az igo nem fejezi ki explicite a cse
lekvésmódot, az még nőm zárja ki, hogy a páros ige inplicito nem 

hordozza magában ugyanazt a lexikai jelentést. Ha van "выра
женная совершаемостъ'% akkor lenni kell egy formailag "невыра
женная совершаемоеть "-nak is.

• • •

/75/ Там же, стр. 219.
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A. V, Iszűesenkónak ge a példája ia nagyszerűen alátámaszt

ja azt a Koschnieder-i véleményt, mely szerint nem a formai jegyek, 
hanem a jelentés dönti ol egy ige hovatartozásét./76/ Az ige je- 

1öntését noncsak a motiváló alapige, nemcsak a formai jegyek 

/előképzők és utóképsók/, hanem a szövegkörnyezet is meghatároz
za: "Когда решается вопрос об отнесении глаголов к тому или
иному способу действия, - важно учитывать также и синтакси-

<1
ческие особенности употребления глаголов. ./77/ А просидеть
igének lehet perduxativ jelentésej ekkor nem alkot igepárt, de 

lehet a szövegkörnyezettől függően rézültativ - terninativ jelen
tése is, pl: просидеть стул
а "просиживать " igével. Ilyen esetekben a formai jegyek kevés
nek bizonyulnak: " Нередко сами формальные признаки совершае- 

мости оказываются весьма условными и зыбкими. Многие из них 

при широко развитой многозначности и омонимии суффиксов и 

приставок не являются такими признаками, исключительно по 

которым можно было бы распознать и выделить данную соверша- 

емость. Все равно решающим фактором остается семантика

j ebben az esetben már párt alkot

."/70/

/76/ E. Кошмидер, Очерк науки о видах польского глагола.
Опыт синтеза. - Об.; "Вопросы глагольного вида", М 

1962, стр, 108.
/77/ А.В, Бондарко, Рецензия на А.В. Исаченко. Грамматичес

кий строй русского языка в сопоставлении с словацким. - 

ВЯ, № 5, стр, X4I,
/70/ А.В. Бондарко, Там же, стр. 141,

• ?

*/•
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A cselekvésmódokat elsősorban mint szemantikai osztályokat 

tartjuk szómon; de vizsgálhatók a szóképzés szempontjából is* A* 

V. Bondarko a Koschmieder-i és Maszlov-i hagyományokat továbbfej
lesztve különválasztja a morfológiailag jellemzett cselekvésmó

dokat /полезть / a morfológiailag következetlenül jellemzett 

cselekvésmódoktól / пороппсать - переписывать /. A harmadik 

csoportot a morfológiailag nem jellemezhető cselekvésmódok al

kotják / летать/»/79/ A jelentés és a forma viszonylatában elsőd
leges szerepet a jelentésnek tulajdonítunk. A formai jegyek túl
zott hangsúlyozása merevséghez, egyoldalúsághoz vezethet. A mor
fológiai ismérveket egymagukban Ju. Sz. Maszlov is kevesli, mond

ván: " морфология не иокет служить достаточной опором для 

семантического исследования, и должен быть найден другой, 
синтаксическим критерии. Повидииому, таким критерием должно 

явиться именно различие пожду глаголаш по их способности 

вступать в определенные словосочетания, т.е. различие "валент
ности” изучаешх глаголов, пршеняи заимствованный из химии 

терпщ, недавно предложенный у пас в советском языкознании 

проф. С.д* Кацнельсоном ."/80/

/79/ А.В* Боидарко, Л. Л. Буланин. - Русский глагол. - Изд.
"Просвецение", Л 

/80/ Ю.С. Г.1аслов, Вид и лексическое значение глагола в русском 

языке. - Известия Академии Паук СССР, том УН, вып. 4, 

м., 1948, стр. 309*

1967.•»

./.
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A szövegkörnyezet, as ige akciónál is értéknutatói döntően 

befolyásolhat,iák as ige jelentését, akcióminőségét. Egy ige je
lentését három fontos tényező határozza meg:

1* a motiváló alapige jelentése,
2, a ssóképcő ölen / prefixum vagy ssuffixun/ és az alap ige 

együttes jelentése,
5* az ige valenciája, nélydiaztribuciója.

Az ige mólydioztribueiójához tartoznak azok az akcionálÍ3 értékmu- 

tatók, determinánsok, amelyek kötelezően vagy fakultative megha
tározzák az ige akcióminŐ3égét./01/

Dolgozatomban a cselekvésmódok és az aspektus kölcsönös vi
szonyát vizsgálom: Hogyan viselkednek az egyes cselekvésmódok az 

aspektusok viszonylatában; párnőlküliok, dofektivek maradnak-e a 

cselekvésmódok vagy póralkotáera is képesek? Hogyan viselkednek 

az aspektusok a cselekvésmódok viszonylatában; milyen ezintagna- 

tikai aspektusjelentósek / частные видовые значения / valósulhat
nak meg az egyes cselekvésmódokban?

A különböző szemantikai igocворохtok vizsgálatára Németh 

László hivta fel először a figyclmünket *’A kioórletező ember" ci- 

nü tanulmánykötetében, /02/ A másik impulzust Ы. A. Seljakin ne
ves orosz aspektoló, ;us adta a téma megírásához, amikor doktori 
autoreferátuma végén megjegyzi; "Наблюдения над функционально-

/81/ А, Шелякин, Функции и словообразовательные связи детер- 

мииативно - временных приставок в русском языке. - Фил, 
Науки, 1969, № I, стр. 62.

/82/ Németh László. A kisérletező ember. - Magvető. Bpect. 1963. 
420.

./.
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семантическими и аспектуальними свойствами приставочных спо
собов действия в речевом использовании по-новому ставит 

вопрос о видовой соотносительности глаголов и функциональной 

сущности вторичной имперфективации. Среди парных по виду спо
собов действия выделяются приставочные образования, имперфек
тивные формы которых выражают только кратные действия ♦”/03/ 

Vagyis hogyan viszonyulnál: as оду с о с с о 1 ol: v б smódok a reinporfok- 

tivációhoz, hogyan befolyásolja a lexikai 6c nyelvtani jelenségek 

egymásra gyakorolt kölcsönhatása as aopcktuoképzés mechanizmusát? 

Meddig beosőlhetünk as ujr«folyamatositás kapcsán egy ige két 

szóalakjáról, tehát igepárról, nikor uj igéről. Meggyőződéoünk, 
hogy ezekre a kérdésekre a választ csak a nyelvi törvényszerűsé
gek egységes koncepcióra épülő, mondaton belüli funkeionálio-sze- 

nantikai vizsgálata, az igeszemléleti alakok "belső” jelentései
nek konkrét elemzése és tanulmányozása adhatja meg. A funkcioná
lis-szemantikai vizsgálat a szófajok jelentéeviszonyaiból indul 
ki. Az a lényege, hogy a közlés tartalma és a grammatikai megfor
málás között az összefüggések egész bonyolult szövedékét igyek
szik feltárni, s a jelenségeket igyekszik okaikra visszavezetni. 

Ju. B* Apreszján felteszi a kérdést, kópes-c a szintaxis, a szö- 

vegköxnyozot módosítani, illetve megváltoztatni a szó jelentősét, 

"iirre a kérdésre határozott igennel kell válaszolnunk" - mondja 

Ju. B. Apreszján az "О давлении синтаксиса на семантику" eimü

/03/ М.А. Шелякин, Приставочные способы глагольного действия 

и категория вида в современном русском языке. - Авторе
ферат, 1972, стр, 42,

./.
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fejosetben./84/ Állítását А. B. Anyikina ia megerősíti; " часто 

один и тот же глагол б речи, в живом употреблении может при
обретать различные значения "способа действия" в зависимости 

от контекста,лексического значения слов,вступающих в словосоче
тание с данным глаголом, или от ряда других причин". /05/

Az orosz befejezett /terminativ/ igékben a cselekvés teljes

sége /totalitása/ mindig a cselekvés kezdetétől a cselekvés belső 

határáig tart. Est a belső határt húronféleképpen érhetik el a be

fejezett igék:

1. a cselekvés minő sérti átalakulása révén, pl; построить

stb. Л cselekvés minőségi belső hatá-нагреть, измерить
sáréi akix>r beszélhetünk, ha a cselekvés elérte célját, e- 

redményee volt. Ide tartoznak a befejezett résültativ-ter- 

minativ igék.

2. a cselekvés mennyisé;! változása által pl: нагуляться,
замечтаться, раскричаться, убегаться, a cselekvés mennyi

ségi belső határáról van ősé, ha a cselekvés mennyiségileg 

kimer itette önmagát. A cseleirvéo mennyiségét, mennyiségének 

fokát, intenzitását mérjük. Ide tartoznak a torminativ-

/34/ Ю.Д. Апресян, Экспериментальное исследование семантики 

русского языка. - Изд. "Наука", 1967, стр. 29.
/35/ А.Б. Аникина, Сочетаемость глаголов совершенного

вершенного вида с наречиями и другими лексическими еди
ницами, характеризующими способ действия. - Фил. Науки, 
1964, N2 3, стр. 166.

и неео-

./.
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kvantitatív /graduális/ jelentésű igék.
3. a cselekvés idejének nonnviso/d változása által. A cse

lekvés időbeli-mennyiségi belső határát a termor a tiv- 

torminativ i/’ék jelölik. Non a cselekvés mennyiségét, 

hanem a cselekvés idejének a mennyiségét mérjük.

Föladatunk; a harmadik csoportba tartósé tomporativ-ternina- 

tiv igék jelentéstani vizsgálata a szóképzéssel összefüggésben az 

orosz és a magyar nyelv kontrasztív összehasonlítása alapján.

Célunk: az aterninativ alapigékből képzett tomporativ-termi- 

nutiv igék tipológiai és jelentéstani vizsgálata a cselekvésmódok 

és az aspektus összefüggésében. Az aterminativ igékből képzett 

tenporativ-terninativ cselekvésmódok nemcsak szemantikai, hanem 

morfológiailag is jellemzett /szóképzési/ igecsoportokat alkotnak.

Az atorninativ igékből képzett tonporativ-torminativ igék 

csoportjába tartoznak;

1. az in^rosssiv csolekvésmédot kifejező igék: заговорить, 

пойти, взреветь.

2. az orresaziv irék: отгреметь

3. a pordur.itiv akcióminőségü igék; просидеть, отсидеть, 
пересидеть.

4. és a delimitutiv jelentésű igék: поговорить
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I, Ingrpassiv cselekvésmód

As ingrosaziv akcióminőségíi igék a cselekvés kezdetét, beál
lását jelölik а maca teljeőségében. A beszélő figyelne a cselek
vés kezdetének az egészére irányul. A* Dolic a kezdő cselekvés 

perfektiv voltát és momentán jellegét hangsúlyozza; "auch hier 

wird nur ein Moment bezeichnet, der abgeschlossene Moment des Be
ginnens der Handlung.”/86/ Djuro Grubor a cselekvés kezdeti szaka
szét teljes egészként fogja fel: "Prima pars actions perfecta est.” 

/87/ M. Л. Geljakin a csolekvés időbeli határaira irányítja a fi
gyelmünket: "die Handlung des Anfangene wurde begonnen und been
det." /08/ I. G. Palonylna az ingreosziv igék torminativ jellegé
re mutat rá: Если мы будем рассматривать данные глаголы
( + т. глаголы начинательного способа действия) не с точки зре
ния законченности, а с точки зрения достигнутой предельности,

Рассматривая глаголы 

заговорить, защелкать, засвистать и проч., мы замечаем, что 

все они в равной мере “стеснены мыслью о пределе". Этот предел 

заключен в самом приступе к действию, что связано с лексичес
ким значением приставок за- и по-" .

то положение окажется совершенно иным « • •

/89/

/86/ A. Bclic. Zur slavischon Aktionsart. - Gtreitberg, Festgabe. 
Leipzig. 1924. S. 2.

/37/ Дюро Грубор. Аспектна значеньа. - Загреб, 1953. Рад 293, 
Рад 295, стр. 172.

/88/ Ы. А. Gcheljakin. Der Gebrauch der Aspekt - und Tenpusformen 

dos Indikativs in der russischen Sprache. 
Fxendsprachenuntorricht. 1969/3. S. 108.

/39/ И.Г. Долонина. Взаимоотношение категорий предельности и 

вида в русском языке. - Червоницы. 1952, стр. 13.
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Az ingrcaaziv Jólontósü igéket az orosz nyelvben atorninativ alap- 

Lgőkből képezzek за-, по- ба вз-(вс-) előképsők segítségével, A 

motiváló alapige jelentése szempontjából a kezdő igéknél А* V. Iszá- 

coonko 4 igecsoportot sorol feli 1* a hallással, 2. látással, 3* a 

szaglással 4* ás a mozgással összefüggő jelenségek kifejezésére szol
gáló igákét, A többiről ezt ir jai "Начинательное значение пристав
ки за- проявляется в ряде других глаголов, не поддающихся семан
тическому обобщению, например, забеспокоиться "начать бес-

/90/ Esek szerint az alaplgóket kát nagy cso
portra oszthatnánk! a szemantikailag általánosítható ós a szemantika
ilag nem általánosítható igókro* A, V, Iszácsenkonak oszol a megjegy
zésével nem érthetünk egyet, A motivált ige jelentése csak a motivá
ló ige jelentésének ismeretében állapítható meg; ezt húzzák alá V, V, 
Baratova szavai ísí " при изучении глагольного приставочного 

словообразования необходимо определить лексическое значение 

бесприставочных глаголов, и не столько каждого глагола в 

отдельности, сколько общее значение целых групп бесприставочных 

глаголов". /91/ Egyúttal az igék osztályozásának a nehézségeire is

покоиться ".

/90/ А.В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в со
поставлении с словацким. Братислава, I960, стр. 225.

/91) В.В. Баратова. О лингвистических основах изучения при
ставочных глаголов. В помощь преподавателям русского язы
ка как иностранного. Изд. Моек, ун-та, 1969 стр. 13.
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felhívja a figyelmünket, mondván: " И если часто представляется 

затруднительным определить лексическое значение одного глагола, 
то еще более трудной задачей является классификация всех (или 

хотя бы значительной части) глаголов на основе самых общих се-
На первый взгляд, системность в облас-мантических признаков 

ти лексики, подобная системности в области морфологии, отсутс-
• • •

вует ". /92/ Feloestásunkban Németh Lászlóhoz folyamodtunk segít
ségért és as ő rendszerezésének as elvét véve alapul as alapigék je
lentősének megállapításánál a legegyszerűbb élettevékenységekből ki
indulva lioludunk a logmagasabbxendü élet tevékeny aégek felé# /93/ 

IngrcsGsiv cselekvésmódot kifejező igét képeshetünks 

1. Létosést, állapotot jelenté aterninativ a1upigékből;
Számuk jelentéktelen:

» élni kösd
e elszunnyad, eläsenderedik 

e elhallgat 

« megfájdul
As állapotot jelentő alapigékbul képzett ingresssiv akciémi- 

nőeégü igék tulajdonképpen egy uj állapot hirtelen beállását rög
sitik« Jelentésük itt késel kerül as állapotváltozást kifejező 

inchoativ igékhez:

жить зажить
дремать задремать
молчать замолчать
болеть заболеть

/92/ В.В. Баратова. Там же, стр. 13.
/93/ Németh László. A kísérlete ű ember. - Magvető. Bpoat. 1963« 

415* o.
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- "A kályha korül nemsokára 

megenyhült as idő - clazon- 

dóredtünk." /Cseros T. Hideg 

napok. 72 г 423./
As állapotot «jelentő alapigékből képzett kezdő igák as ingrooosiv 

és as inchoativ igák határán állnak. Erre mutat rá A. A. Szpágiaz 

is: " Если приставка за- присоединяется к глаголам, обозначаю
щим состояние, то в ней несколько ослабляется значение начала 

действия, но не настолько, чтобы приставочный глагол стал 

парным ."/94/ А "заболеть " 

és egy inchoativ jelentése. Ingresaziv .‘elöntés: megfájdul, kösd 

fájni. Inchoativ jolontda: megbetegszik. Ebben a jelentősben ige
párt alkot а "заболевать " folyamatos igével. А "заболеть" m 

megbetegszik" tellát nem kezdő, Inanem résültativ - terninativ ige, 

amelynek a cselekvése a betegség folyamatából következő minőségi 
változásra utal, az inchoativ /заболевать / folyamatnak a belső 

minőségi határát jelöli. A tárgyatlan torminativ jelentésű забо- 

леть//заболевать " ige képessé válik a cselekvés belső folyama
tában végbemenő változás rögzítésére:

- Кажется, я заболеваю..." — "ügy látszik beton: va~
(M.Горький "Жизнь Клима Сам- 

гина" III. 129:129)
"Заболеваю, чорт возьми!
Температура, башка трещит".
(М.Горький ЖС III. 103:103)

" От печки скоро стало 

тепло,и мы задремали".

igének például van egy ingressziv

/у ok..."

"Beteg lessek, as ördög 

vinnél Lázam van, zug a 

fejem."

/94/ А,А. Спагис. Парные и непарные глаголы в русском языке. - 

Изд. "Просвещение", М., 1969. стр. 43.
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A "beteg vagyok" és a "beteg loasek" a beszólás pillanatával ogyütt- 

haladó dinamikus folyamatot fejes ki* a.iely saját belső minőségi lis
tára feló halad;

->

B>P= V-P

заболеваю

А “заболеваю ** ige a fenti mondatokban a kommunikáció síkján а 

múltból a jelenen át a jövő feló haladó konkrét, időben lokalizált 

folyamatot jelöl, Ennek a belső fejlődési folyamatnak a bototősóoét 

jelzi a következő mondat igéje, melynek jelentőse már a belső minő
ségi határ elérő sőt, se állapotváltozás otsdelényét is rögzíti;

" Как-то на зимних канику- - 

лах заболел я, воспаление 

легких подхватил".

Egyszer nembe to/TQdtcBu а 

téli szünidőben, tüdő-

Ssán~
ta F* Шог óra. 74:291/

Oiзаболел

подхватил

5?VP
Mindkét rezultativ ige vonatkozási időpontja egybeesik. A konkrét 

tényt jelölő igék cselekvése a jelentől elkülönült aorisstossi múlt 

időben ment végbe.
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1* Az ingressziv igék legtöbbször konkr 6 t-té ? ..ykö zlo. szénié le ti .je
lenté oben szóropelnek* A konkrét tény időben mindig lokalizált és 

ilyen mind Gégében vagy aorioztoszi vagy por fok tűm-jelentési lelhet* 

Az információ sikján az ingressziv igék rendszerint aorioztoszi je
lentésben fordulnak el5:

"Самгин снова замолчал, 
а она заговорила о свои- 

их делах в суде, о преж
нем поверенном своем ".
(М.Горький ЖКС, 223:226)

- Szácgin то*Int elhallgatott, 
az asszony pedig poros ügye
ire, az előbbi ügyvédjére 

fordította a ásót."

A beaséléG pillanata és a vonatkozási időpont nem esnek egybe#
A * замолчать * ige mellett van még egy * замолкунуть//замолкать * 

igepár, amely az inchoativ jelentést is kifejlesztette. Az Uaakov 

szótárban a n замолкать tt előszó alatt ez áll; " Несов. к замол
чать и к замолкнуть и* A szövegösszefüggés, а оsövogkörnyezot 
döntheti csak el, hogy az igét mint az igepár egyik tagját használ
juk term ina tiv-r ónultatív értelemben, vagy mint az alábbi mondatban 

pár nélkül inrrooerlv jelentésben;
“Женищины сразу замолчали - Az asszonyok nyomban ollmll- 

да и мужики поубавили голос". /-attak з a parasztok is so
kat or esz tét tok lefelé a 

hangjukon* /Соегоо T. Hideg 

napok. ?2;423/
А "сразу, тотчас же " stb. lexikai függvények, akcionális érték— 

mutatók, az ingressziv cselekvés hirtelen beállására utalnak.
Az ingressziv és az inchoativ cselekvésmódok jelentései közel
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állnak egymáshoz; vannak, akik egy csoportba sorolják őket* /95/» 

/96/* A torminativ-rezultatÍv /jelen esetben as inchoativ jelenté

sű/ igéket el kell v ál a es tani a torminativ-tomporativ igéktől* As 

állapotváltozás /inchoa11 vitáo/ jelentése nyilvánvaló as alábbi 

mondatok igéiben; nem véletlenül alkotnak igepárt:

A vihar csendesedni kesűett** Буря стала замолкать”
(Даль)

- A kopogás és a zaj olcsendo- 

flpflfi&tjt
2* As ingresssiv akcióminőségü igék általában egyszeri, időben loká
liséit, monotomporális cselekvést jelölnek* Bitka esetben, például 
szemlélte1tő-általánooité czinta. ;natikax szemlélőti jelentésben ki
fejezhetnek időben nem. lokalizálható poli tomporéi is cselekvéseket 
is* A befejezett jövő idővel kifejezett igealakok egy adott konkrét 
szituációt rögzítenek* Csak a szövegösszefüggés utal a csel el: vés ál
talános, ismétlődő jellegére* A váltakozó, egymásra következő per
fektiv cselekvések a konkrétság látszatát keltve szemléletessé te
szik az ismétlődő szituációt?

Стук и шум замолкли".
(флъ)

/95/А.А. Потебня. Из записок по русской грамматике. ХУ. - 

1941, стр. 16.
Роtjobnjónál az inchoativ igék kezdő nevet viselnek: "Начина
тельные глаголы, к коим относятся не только беспредложные, 
как биллем, чернеем, но и предложные, как обилел,очернел." 

/96/д юр о Грубор. Аспекта значеньа. - Загреб, 1953, стр. 12.

М.-Л • 1
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a ritkán beesőit és*»Говорила она редко, скупо; 

скажет два-три слова и на
долго замолчит« глядя в 

угол".
(ЖС,126:23)

• ••

akkor ie fukarkodott 

a szavakkal. Két-há- 

ron szó után olhallra- 

tott ős a sarok fölé
tokiu t/e tett.*’

^------ >
■> -

r
-> >■>

Az aspektus.‘elöntés gyengül, ha a esclelrvéonek nincs helyértéke, vo
natkozási időpontja*
Az összevetés során tapasztaltuk, hogy unit az orosz nyelvben ing- 

resssiv igével fejezne!: ki, azt a magyarok gyakran csak puszta igé
vel adják vissza és megfordítva:

“ Скоро все это кончится и 

снова заживем спокойно
" - hamarosan véne leas as 

egésznek és megint béké
ben fo. unk élni...”

tt• • •

(ЖС ,10.447:469)

"Выставит Кизелу эту и за- - 

живет, как сама пожелает".
" Ki dob :ia innen est a Ki- 

sselánőt, s úgy 0Д., ahogy 

akar. /Németh b. Gyász.
665: 141/

Az egymásra következő jövő idejű cselekvéseket az orosz nyelv, az 

információ síkján a jelentől elkülönített clőbb-vagy utóbbtörténést 
kifejező befejezett jövő idejű alakokkal fejezi ki. A magyar szöveg-
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bon mindkét igoalak /fog élni, 61/ jövő idejű cselekvőét jelöl* A 

szövegösszefüggésből dórul ki, hogy as "él" ige ie jövőbe vetített 

cselekvést rögzít. Hogy a jövő idő 6a a kezűős, beállás képzete 

mennyire összefüggnek, arra kitűnő bizonyság, hogy a magyar nyelv
ben a "fogunk élni" jövő idejű alakkal egykoron még konkurrált a 

"kezdünk élni" összetett ígoalak* Szarvas Gábor erről igy ir: A 

"négy aogédigo, kezd* for* altar, kell, közöl, melyekkel a kísérle
tek történtek, ija egy e tapasztalattal ellenkező tény ki nem kerül
te a figyelmemet, a kőt elsőt majdnem e/tvozorre lát лик feltűnni. 
o; vmás mellett lőt/iuk őket versenyezni, nig végre a fog nagyobb ős 

nagyobb tőrt nyerve, teljesen ki non szorította amazt a forgalom- 

bél." m/

/97/ Szarvas Qábor. A magyar igeidők
tt. Akad. Könyvkoroskodőo- 1072* 279--C0. o.

Fost. Eggenborger-féle♦ **
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II* Ingreasciv akcióminősőgü ifíékot kőpesshotünk tcmőscoti

Síkből;
Ш1 tiplika ti v alapigőkből: 

брызгать забрызгать
закрапать

моросить заморосить
капать
Nom multiplikativ alapigékbőls

бродить забродить » erjedni, forrni kösd
бурлить забурлить » bugyogni kösd
вьюжить завьюжить « hóvihar keletkezik
дымить задымить » füetaini kösd

запылать

« fröcskölni, bugyo.jai ke cd 

ss eoGporogni, scomorkólni kocű 

ss csoporogni, scitálni kösd 

- csepegi kösd, kifakad

крапать

закапать

» föllángol

ss meggyullad, kigyullad 

A magyar nyelvben es a jelentős néhány k ivó tol tol oltekintvo kö~ 

rülÍrással fejei.'ondó ki /fellángol, meggyullad, kifakad/;
- Az eső esemorkólni kosdett.

пылать
загоретьгореть

и Дождик закрапал".
(Ушаков)

"Запылал костер".
A kendő igáknál а konkret tőnyt kifojeső per fok tun-j élen tó о gyak
ran megjelenhet as informativ őe kommunikativ nyolvi aik határán; 

* Аористическое значение действия, непосредственно предшеству
ющего настоящему, в случаях переключения речи из плана информа-

- WA tűs fellángolt". /íiadroviea/

ции о событиях в план коммуникации - на линию субъекта речи,
/90/sуступает место перфектному значению" .

/90/ н.С. Поспелов.О двух рядах грамматических значений гла
гольных форм времени в современном русском языке. - ВЯ. 
1966, № 2, стр. 26.
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**- léiért ne játsszunk? As Ir~ 

nusoai jétasottél, e velem 

non akar ss jétosani?

* Не надо? Почему не надо? « 

С Ирмой играл, а со мной 

не хочешь? Из горящих глаз 

Жофи закапали слезы.
- Я еще маленький,

Zsófi égő csomóból kifakad
tak a könnyök. - Én kicsi 

Álénoth L.
• • •

vagyok nég*** 

Gyász. 622 : 90/

&■ каплютзакапали ->

b?=VP

Sigurd Agr ell, aki még as inchoativ olnevosóst hasénálja, így l? as 

ingrososiv igék jelentéséről: “dac Inchoativem 1st cin momentanes 

Perfektum, welches durch dió Umstünde eine für die konkrete Situa
tionsfix ierung inperfektive Duration derselben Tätige it in Gefolge 

hat: sapiakac, saapiewac etc. /99/ A poztduratívités vagy jelen eset
ben a postfrekventativitúö kópsete arra notat, hogy a cselekvés egy 

konkrét ssituáciéban, vagyis a jelen szférájában nosog: a bossélés 

pillanata a vonatkosási ponttal egybeesik.
Iíéhény termő eseti jelenségek oosgását jelentő alapigo за- 

prefixumnal képes a cselekvést fejlődésében, folyamatéban is vias- 

ssaadni: ilyenkor as inchoativ cselekvésben /закипать / végbeme
nő mennyiségi véltosás minőségi véltcséohos vecothet* А заки-

/99/ Sm Ágtól 1* A cook tenderung und Aktionsartbildung bein polni
schen Zeltworte. - Lund. 1900. S, 95,
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петь//закипать igét аз Uoakov saótár igy értelmeai: "Прийти в 

состояние кипения; начать кипеть.líem válása tja külön a kot jelen-
toot, лз Qaoegov saótár pedig csak a "начать кипеть " «3elöntést

adja meg аз igepár megjelölésével. A íladrovico-Gáldi oaótár nár he

dge első jelentéoé-lyooen járt el, araikor а закипеть//закипать 

ben a ’’felfő, felforr” megfelelőket köali óa а 2. oaám alatt adja

meg a keadő jelentést, amelyben ooak pár nélkdli leliot.

XII, Im-a:ooooiv_ JA, kopoaiicLtik^.. Jjlo3á3gl^ 

vékonyoórget kife.leaő aterminativ uplgékbőli.
« émelyegni kead 

» iváora adja magát 
зеленеть зазеленеть = kiaöldül 

д legtöbb idetartoaó alapigének frekventativ jelentése van:
~ lélegeani kead 

= megremeg 

= rágni kead 

« eoipni, miami kead 

ss köpdöoni kead 

= oauoaogni kead

тошнить затошнить
пить запить

дышать задышать
дрожать задрожать
жевать зажевать
кусать закусать
плевать заплевать
сопеть засопеть
трепетать затрепетать = megremeg

= horkolni keadхрапеть захрапеть
хрипеть захрипеть 

чмокать зачмокать « cuppogni kead
A felsorolásból is kitűnik, hogy a magyarban jóval kevesebb mor
fológiailag jellemaett perfektiv jelentésű keadő ige van, mint

ss hörögni kead

аз orooa nyelvben.
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1* Ingreocziv jelentésről csak akkor beszélhetünk, ha a cselekvés 

beállása, "belépése" /ingressus/ utón a cselekvés tovóbb folytató
dik, ha as ige felkelti bennünk a peztdurativitás illetve a poszt- 

frokvontutivitóa képzetét:
"Колени у нее задрожали, 
свеча закружилась во тьме, 
и она упала прямо на 

груду венков".

- "Térdei norsrer.ertek* a gyer
tya forogni kezdett a sötét
ben, s 6 odaesett a írószerük 

kősó." /Погасth L. Gyósz.

635 : 165/
<=3j-------

->

^9*

Б-РWi VPL
Térdei addle remegtek, amig a gyertya forgott előtte és csak aztán 

esett el« ást is mondhatom, hogy addig forgott előtte a gyertya, 

ameddig a térdei remegtek* A két kezdő cselekvés vonatkozási idő
pontba ogybocoik* A temperativ-terninativ igék közül a kosdő, a 

delimitativ és a perdurativ akciéminőségü igék ritkán kifejezhet
nek o/T/ldejü cselekvést is. Pete István erről igy Ír: • Одновре
менность разных действий выражается глаголами СВ: а., Когда 

глаголы ограничительного и начинательного способов действия 

выражают совокупность фактов, отнесенных к какому-то од
ному периоду времени". /100/
2. As élettevékenységet kifejező alapigékből képzett за- pre - 

fixumos igék kifejezhetnek szemelfaktiv akciéminőségü cselekvést is:

/100/ Pete István* Mai orosz nyelv. IV. 
Dpost, 1975. 77. o.
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" Вдруг дверь отворилась и Герман вошел. Она за

трепетала". (А. Пушкин)

er

VP, l/P, VP, Sf
A Dalj szótár igy értelmezi а затрепетать ig<H: " начать тре
петать, задрожать на месте, испугаться до трепета". Ае " Она 

затрепетала" jelentése itt: összerezzent,vagyis megijedt. А 

"hirtelen beálló befejezettség" non: kelti fel bonnünk a cselekvés 

folytatásának a képzetét*
% Héhány ólét tevékeny cége t jelentő alap igó bői képzett за- pr 

fbmnos ige as ingroceziv jelentésen kívül a szövegkörnyezettől 

függően képes kifejleszteni a terminativ-rezultatív jelentést is, 

Ingreasziv jelentése van a következő mondatban:
" Запил Василий, загу
лял, конечно, как же 

иначе-то?
(М.Горький, ЖС, 415:404)

A tárgyas ige ternmativ-rozultativ jelentésű loos, kvalifikáló- 

dikj jelentésben teljesen elszakad a motiváló alapigétől, igopárt 

alkot:

e —

- "Vassilij iváora adta a fe
jét. dórbésóit, nort mi 
mást tehetett volna*"

"Виктор. Сейчас газиров
кой бы запить 

(А. Арбузов. Иркутская история, 288).

- Viktor. Szódával volna jó 

most leöblíteni...• • •
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- A jó üzletre inni szoktak 

Aeöblitik/
A.V* Iosácsonko а нзацвести//зацветатъ" léét formális okokból ki
zárja a cselekvőadódókbólí Точно также общее лексическое 

значение "начала действия " наличествует в глаголах типа за
молчать//замолкать или зацвести//зацветать, но наличие видо
вой пары здесь исключает возможность толкования глаголов со-

" Добрую продажу запи
вают". (Даль)

вершенного вида замолчать или зацвести как совершаемостных
Л01/ A Íladrovics-Gáldiформ к глаголам "молчать или цвести", 

szerkesztette Llagyar-Oroas Csatárban a "virág" сimasó alatt a "vi-
igővel forditjáks 

- I-Iár virágba borultak as alma- 

fák.

rágba borul** szókapcsolatot а зацвести 

Pl5 "Уже зацвели яблони".

A virágba borulás осу fejlődési folyamat kövotkesmónye» betetózó
indikátor ia utal rá. Jelen oaotbon а за- рг з - 

fisunQO ige inchoatiwá válásáról van ásó. Ac alábbi mondatban nind- 

prefixumos igo inchoativ jelentésű, melyet a magyar ozö- 

vog is kitünően illusztrálj 
"Однако и беглого взгляда 

было достаточно, чтобы при
метить, как славно зазеле
нели деревья вокруг клад
бища, а одна развесистая 

акация, как ему показа- 

лось, уже зацвела".

ае. As "уже"

kőt за-

- "De a futó pillantással io fel
fogta, milyen asőpon kilombo- 

oodtak a fák a temetőszóién, 
eőt egy asótterülő, ornyős 

lombu akácfa mintha virágoz
nék,io," /Fokot© Gy. Az orvos 

halála. 23 s 12?/

/101/ A.B. Исаченко. Там же, стр. 228.
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IV. Ingroosziv ukcióminőségü igéket képezhetünk indotorninativ 

mozgást, holyzetváltostatást öo egyhelyben végzott moagást jelen
tő alapIgékből*

Indotorninativ mozgást jelentő alapítókbólí 
забегать 

заездить 

залазить 

заплавать 

заползать 

залетать 

затаскать 

заходить

а.
« futkosni, szaladgálni kösd 

« elindul, járni kesd 

= mászni kesd, náosvu olindul 
- úszni kezd 

s kúszni kezd 

« repülni kezd 

в hurcolni, vonszolni kozd 

« пегindul, menni kozd 

b* Egyszerű holyzotváltoztatáet jelentő alapigékből:
в táncolni kezd 

= ügetni kozd 

» tipogvo elindul 
= sietni kezd, nekilendül 
= lépkedni, járkálni kozd 

= aántikálni kezd 

c. Egyhelyben végzett mozgást jelentő alap igékből:
« integetni kozd 

= forgatni, forogni kozd 

= topogni9 dobogni kesd 

Az indetorninativ alapigékből képzett kezdő igék továbbra is meg
tartják indotorninativ jelentésüket, vagyis nem egyirányú mozgást 
rögzítenek, mint а побежать
nyelv stiluorétogébo tartoznak; csak а "забегать”

бегать
разг.ездить
разг.лазить
разг.плавать
разг.ползать
разг.летать
разг.таскать

ходить

плясать заплясать
рысить зарысить
семенить засеменить
спешить заспешить

зашагатьшагать
хромать захромать

махать замахать
кружить закружить
топать затопать

vagy пойти kezdő igék* A bőszéit 

és а "захо
дить" igék váltak használatossá az irodalmi nyelvben* A magyarra
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foxditás során fontos a cselekvés indeterninativ jellegét hangsú

lyozni:
- " Andrej nevetett és nagy 

zajjal fel-alá járkált а 

szobában.”

"Хохол засмеялся, вско
чил на ноги, пушо забе
гал”, (fel.Горьким, Мать) 

322;94
A következő orosz mondatban a két kezdő cselekvés vonatkozási idő
pontja egybeesik; egyidejűséget fejeznek ki. A magyar megfelelőt 
a kezd igével + az alapige főnevesitett változatával adtuk vissza:

- A vonat közeledtére mindnyá— 

jan 1гяа^^ак lettek, lótós-
й Bce забегали, заволно

вались при приближении 

поезда”. (Ушаков) futás kezdődött.

A múltban végbement cselekvések láncolatszerü egymásutánisága az 

oroszban általában kötelezővé teszi a befejezett szemléletű ige
használatát; a magyar nyelvben az igei cselekvések egymásra követ
kezése egyszerű tő- vagy utóképzős igével is rögzíthető:

" Тут Жбфи втянула голо
ву в плечи, пригнула ее 

ее к груди и, сгорбившись, 
захромала по кухне”.

- "S itt Zsófi a nyakába húzta 

s mellére nyomta a fejét, és 

púposán bicef-ett körül a kony
hában.” /Németh L. Gyász.
623 : 90/

A nyomatékos magyar mondatban a főhangsuly nem az igén, hanem az 

illativusi és sublativusi jelentésű főneveken van, amelyek ebben 

a helyzetben a be- és rá-irányjelölő igekötők perfektiváló funk
cióját látják el. Derne László igy ir erről: "Nem példátlan a va

lódi igekötős igék közt sem, hogy igekötőjük csupán az igének hang

súlyos, vagyis a mondatnak nyomatéktalan formájában jelentkezik, s
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egyébként, 1ш as állítmány hangsúlytalan, nem fordított szórend
ben ólnak, liánon inekötő nélkül". /102/ As oross nyelv a kőt el
ső porfoktiv jelentésű magyar egyszerű igét xosultativ-notiv
igékkel adja vissza. A cselokvőosor harmadik?/-eg képzős/ folya

métnatos jelentésű igé orossro tomporativ-torminativ igével fordi- 

tottók* A következő mondatban as "int" tőigét do as "ordít** noz- 

sanatos kdpsős igét múlt időben ingressziv akcióninőségű igével 
^dja vissza a fordítós

" Из крайней избы вышла - "Egy asssony lópptt kl a szél-
ső házból, tétován intett, mö
göttem valaki rekedten ordítot- 

ta: no rá, földje!"
/Dobosi I. Kedd, ssorda, csü
törtök. 133 г 511,/

женщина ж нерешительно 

замахала нам руками.
Кто-то за моей спиной 

хрипло закричал: "За
чем в нее, вверх надо!"

Па ugyanebben a példában as állítmányomat a történőt! múltból а 

történeti jelenbe transzponáljuk, akkor as orosz ingrososiv ige
a magyar Igéhez hasonlóén fog viselkedni: 

Из крайней избы выхо
дит женщина и нереши-

- Egy asszony ldo ki a szélső 

házból, tétován int, mögöttem 

тельно машет нам руками, valaki rekedten ordítja: no 

Кто-то за монй спиной 

хрипло кричит: "Зачем в
rá, földje!

нее, вверх надо!

Az orosz nyelvben a folyamatos ige képes a befejezett igének bizo
nyos jelentésfunkclóit átvenni és eközben szinonimmá válik a befe-

/102/ Dome László. A nyomatéktulan mondat egy fajtájáról. LHIy. 
LV. ÉVF* 1959. 2. ss. 192. o.
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jesett Igével# Ez elsősorban as ígopárokra vonatkozik* A pár nél
küli ingressziv igákét ilyenkor logközolebbi rokonuk, a motiváló 

ige helyettesíti* A. И. Gvosgyov est a jelenséget a kövotkezukép- 

pen nogyarázsas " Стилистически настоящее историческое по срав
нению с синонимичным ему прошедшим совершенного вида характе
ризуется тем, что оно живописует действия, рисует их как не
посредственно развертывающиеся перед слушателем и читателем, 
в то же время оставляя в тени их завершенность"* /103/ Ев а 

fajta színoninia még magyar-orosz viszonylatban is fönnáll*
" в горле у него так за
ходило* будто у сосунка".

- " о .iár as ádámcsutkája, 
mint szopósnak«" /Sánta 

F* Huss óra. 41 3 260/
Amig a nugyar nyelvben /as információ síkján/ a történeti jolon 

kifejezhető mind folyamatos, mind porfoktiv jelontósü Igével, as 

oroszban ritka kivételtől eltekintve mindig csak folyamatos igé
vel. A ritka kivételt as ingresoziv és momentán cselekvést jelen
tő igék képesik, amelyek egyszerű jövő idővel, a " как " vagy 

** да как " szócskák kísér etében a történeti jelen síkján kifejez
hetnek időben lokalizált konkrét tényeket* Esek az "egyszerű jövő 

idejű" Igealakok a múltban végbement cselekvések váratlan, megle- 

petésszorű, hirtelen bofojosottségénok, illetve bcállásának 

prososiv те/ ;jelonitéoére szolgálnak:
"Тут он как вскочит да 

как заорет на Видишпана: - 

- Ах ты!"

ех-

- " Erre ő folu/тik dühösen:
- Te - ordítja a Vicispánra." 

/Tersánosky J. J. Egy kézi-

/103/ A.H. Гвоздев. О соотношении форм несовершенного и со
вершенного видов. РЯШ, 1955, № 2, стр. 10.
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kocái története* 273s48/
Ac cross ingtooselv igéket gyakran fordítjuk magyarra a "kösd" 

fásisigével ég a paszta ige főnévi igenovévels 

он снова закружил- do megint bolvonmni 
kezdett a szobában, a mot- 

osotökre és fényképekre pil
lán teatva*"

tiш" и * •«• • •

ся по комнате, поглядывая 

на гравюры и фотографии.
(М. Горький, ЖС, I,
196:194)
Ugyanazt ас oroac ingrosociv igét a magyar nyelvben egyszer 

kezdd értelmet kifejezd képsdvol /-od-ik/, másszor acorkooctott 

lexénúval /neg igekötővel + dúl kezdd drtolmü képedvol/ vagy ana
litikáé Tornával adjuk visocas

" Старообрядцы очень заше- - "-Iíagyon no cm о lódnak ас őhi-
велились". (М. Горький,
ЖС, III, 222:225)
" В сумраке серый полукруг 

людей зашевелился, сомкнул
ся в круг". (М. Горький,
ЖС, III, 353:361)
"Он пугливо зашевелился в 

кресле, наморщил нос, сбро
сив с него пенсне, и поспеш
но добавил": (М. Горький, 
ЖС, 1У, 254:266)

tüok."

- "A félhomályban nemecdult а 

ocüxko félkör da körré eárult
ÖOOSG."

- "Ijedten fésskolodnl koedett 

a karososókben, orrát rár>* 

colta, hogy lerácca a csip- 

totdt, majd sietve bocsá
totté: "***
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V. IncrcűGsiv akcidmlnöadßü Ißöt за- prefixumnál kdpozhotünk 

fisikai ráhatást, t ovo at do technikai foelalkosáot jelentő alap«» 

Í£dkbSl: 

бить * olkosd ütni 
e ütni, vorní kösd 

= ssurni ко cd 

= doni kösd 

» kassáin! kösd 

« föróssolni kösd 

« oastorcályosni kösd 

= köonörülní kösd 

« Írni kösd 

= működni kösd 

stb.
Esők as alapinál: as ueynovesett vissonylacoa inperfoetiva tantin 

ifídk ccoportjába tartósnak, amelyek a asovoßkörnyosottol füßßGon 

hol tornínativ, hol atorminativ jelentősben fordulnak ölő, /104/ 

N. N# Csűr Hova a fentieket, alátárnaontandó, mooállapítja: 

ются случаи, когда переходный по природе своей глагол не 

имеет при себе компонента (беспредложного винительного),

забить
колотить заколотить

заколотьколоть
закопатькопать
закоситькосить
запилитьпилить

строгать застрогать
заточитьточить
записатьписать
заработатьработать

"име-

/104/ Ю.С. Маслов. Заметки о видовой дефективности. Славян
ская фил., Сб. Изд. Ленинградского ун-та, 1964, стр. 91. 
"Что касается относительных imperfectiva tantum ,то они 

обыкновенно представляют собой многозначные глаголы, 
имеющие как предельные, так и непредельные значения".

/105/ Н.Н. Чурилова. Из наблюдений над конструкциями с отсут
ствующим прямым дополнением. Синтаксис и норма - Изд. 
"Наука", М 1974, стр. 196,197.• 1
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который выполнял бы в предложении роль прямого дополнения.
Это явление называют иногда абсолютивным употреблением силь- 

ноуправляющих глаголов. Напр.: он хорошо читает, сестра шьет
/105/ Ingresssiv igét ebben a csoportban atorminativ je

lentésű "tárgyatlan", helyesebben tárgy nőikül álló alapigékből 
köpessük* Л за-profijaimmal kópaott ingresssiv ige jelentése non 

ssakad el olyan mértékben as alapigétől, mint а за- Profilúmmal 
képaott tcrninativ-resultutiv igéké* A kesdő igo jelentése csak 

nóőooul as alapigéhes képest* a terninativ-rosultativ igék jelen
tése nár nencsak módosul* hanem nog ia változik, kvalifikálódik. 

/106/ A tevést jelentő igék könnyebben kifejleosthotik a ternina- 

tiv-resultativ, mint a torninativ-tonporativ jelentést; ősért nem 

véletlen, hogy belőlük ritkábban képeshetünk ingresssiv igét* A 

tevést kifejeső alapigékből képsett ingresssiv igék jelentéseit a 

nagyar nyelv körülírással, egycsorü igével vagy a "kösd” igével és 

as alapige főneveoitett váltosatával adja visszás 

*' У меня закололо в бокуп.

и т.п.

- "Csűrni kesdett as olda
lam*" /[la dr •/

"Петух забил крыльями’’ 
(Ушаков)

- A kakas csapkodott szár
nyával.

/105/н.н. Чурилова. Из наблюдений над конструкциями с отсут
ствующим прямым дополнением. Синтаксис и норма - Изд. 
’’Наука”, М., 1974, стр. 196, 197.

/106/ А.В. Исаченко. Там же, стр. 222-223.
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• As ajtón késsol-lábbal dö

römböl tob* /dörömbölni bead
tok/,

" В дверь заколотили ру
ками и ногами".

(Ушаков)

- Шг elbesűtük a kaszálást*"Мы уже закосили".
(Ушаков)

"После долгого перерыва 

он опять записал".
(Ушаков)

"Машину починили и она 

заработала".

- Ilooasu ssünot utón újra ir- 

ni kosdott»

- A gépet megjavították és új
ra működni kesdott.

(Ушаков)
tlindogyíkük rcndolkesik за- prefixunoa ternlnativ-resultatív meg
felelővel:

заколоть // закалывать = leszúr, ledöf, 

забить // забивать 

заколотить//заколачивать » beosegez, bever, beüt 
закосить //закашивать *= bolokassál, elkassálja a másét 
записать //записывать = felír, feljegyez 

заработать//зарабатывать » /mog/kores 

Kivol а за- prefixum mindkét jelentésben elvesstotte konkrét 

irdnyjelontéoét, hová tartozásukat elsősorban as akcionális ismér
vek alapján dönthetjük el:

1. As ingreseziv ige cselekvése adverbiális viszonyokat fejez 

ki /akcionális értékmutatéks
otb*.#/

2. A term1nativ-resultativ ige tárgyi viszonyokat fejes ki 
/akcionális értéhnututék lőhetnek pl: tárgyi korlátosók:

« bever, megtöm

опять, снова, сразу, тотчас же

зако-
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лоть свинью/.
A tevést jelentő alapigékből képzett ingrosoziv igék a bőszéit 

szakmai nyolv stiluarütegébe tartoznak} az irodalmi nyolv körüli a 

használatukat# A tárgyas jelentés megszűnésének vagy meggyengüldsé- 

nok a követkóményelt vizsgálva N. N. Csűr Hova megállapítja* " У 

ряда глаголов ослабление или утрата переходности сопровожда
ется появлением характерной для разговорной речи экспрессивнос
ти, стилистической сниженности" . /107/

VI. Ingrosoziv akcióminőaógü igéket képezhetünk hangadáot és 

mondást jelentő atornlnativ alapigékből. A kezdő igék legterméke
nyebb csoportját alkotják mind orosz mind magyar nyelvi vonatkozás
ban#
1. Képezhetők multiplikativ alapigékből! 

ахать - feloéhajt, sóhajtosni kozd 

e feldübürög 

*= elkezd köhögni 
B elkezd kiabálni, felkiált, 

elkiáltja magát 
= elkezd jajgatni, feljajdul, 

folnyög
® kopogni kezd 

® suttogni kozd

заахать
громыхать загромыхать
кашлять закашлять
кричать закричать

охать заохать

стучать застучать
шептать зашептать

/107/ Н.Н. Чурилова. Из наблюдений над конструкциями
ствующим прямым дополнением. - Сб.: Синтаксис и норма.

1974, стр. 203.

с отсут-

Изд. "Наука", М •»



— 61 ■>
= felnyög, nyögni kezű 

= felhördül, hörögni kezd 

= megreeesen, csikorogni, re
csegni ke2d

= megceikordul, csikorogni kezd 

= megceikordul, csikorogni kozd

стонать застонать 

хрипеть захрипеть 

хрустеть захрустеть

скрипеть заскрипеть
скрежетать заскрежетать

2. Пет multiplikativ alapi/.óból: 
визжать завизжать = felüvölt, felnyüazit, felsi- 

vit, nyusziteni kezd 

= felordit, kiabálni, orditani 
kezd

= elmordul, dörmögni kezd 

= folüvölt, üvöltoni kezd 

= megszólal, beszólni kezd 

* elkiáltja, elrikkantja magát, 
kurjongatni kezd 

= megzördül, eldördül, dörren 

eldördül, megdördül, dörögni 
kezd, felharsan 

= felbug, megszólal, megzondül, 
felzug, felmorajlik, zúgni, 

berregi kezd
= negcsörron, megzörren, zörögni 

kezd

вопить завопить

ворчать заворчать
выть завыть
говорить заговорить
горланить загорланить

грохотать загрохотать
греметь загреметь SS

гудеть загудеть

дребезжать задребезжать

зазвенеть = megcsendül, felcsendül, neg- 

csörren
= megcsendül, megszólal, ncgkondul 
= felhangzik, felcsendül, felzeng

звенеть

зазвонитьзвонить
звучать зазвучать



«► 62 **

* elbődül, bőgni kösd 

в rázendít, énekelni kösd 

=s elsírja magát, oirva fakad, 
olpitycredik 

ss morogni kösd, elbődül
SS folÜVült

*= felzokog
ss folnovot, felkacag, elnoveti 

magát
= felnövőt, folkacag, hahotázni 

kezd
*s föl zug, folzudul, megzördül, 

zúgni kozd
Az orosz multiplikativ igák rögzíthetnek ogyszori /"egyfázisú"/ 

és többszöri, negszakitásos, elaprózott /"többfázisú"/ cselekvést. 

A belőlük képzett ingressziv igék a cselekvés kezdő fázisának a 

megkezdődóoót éo befejeződését jelölik a pastfrokvontotivitáo kép- 

zetóvol vagy anélkül, ha az igo ozenolfaktiv jolontésfunkciét tölt

замычатьмычать
запетьпеть
заплакатьплакать

зарычатьрычать
зареветьреветь
зарыдатьрыдать
засмеятьсясмеяться

захохотатьхохотать

зашуметьшуметь

be.
----------- >

XX

J. Soltész Katalin szerint a meg- és az ol- igekötős kezdő igék a 

magyar nyelvben is perfektiv jelentésüek: "a megindul, megcsillan,
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negdördül ast fejesik ki, hogy a járda, caillogás, dörgéa folya
matba lépett. a puasta igével jelölt kezdeti fásto tehát lezá
rult, befejeződött* As igekötő funkciója éppen csőrt ebbon a coo- 

portban ia perfektiv, annak ellenére, hogy maga as igekötőo ige 

kosdő jelentésű". AOG/ Es as időset egyúttal as imperfektiv je
lentősei puasta kezdő ős a poxfoktiv jelentésű ingresasiv /Igekö- 

tőo/ igék kusti különbségre is ráirányítja a figyolmünkat. Mig a 

puasta kesdő ige a cselekvés kosűődőeőt / начинание действия / , 
a kosdeti fázis "ovolutiv jellegét" /109/ rögsiti, addig as ige- 

kötőo kesdő illetve ingrosssiv ige a "cselekvőa folyamatba lépé- 

oőt" /ingreoouo/, a kosdeti fásis"lesáráaát,,fejosi ki* A "cselek- 

vés folyamatba lépéséről" coak akkor boosélhotünk, ha tudatunk
ban a kooűoti fásis lesárása után a cselekvés folytatásának a kép
sete la megjelenik. Aiáiusandó, hogy tudatunk köséppontjában min
dig a coolekvée lesárt kezdeti osakaosa álls

I

X

/100/ J. Coltőas Katalin. As őei magyar igekötők. - Akad. Kiadd# 

1959* 39* o*
/109/ Joan Perrot* Adalékok a nog- igekötő funkciójának visogála- 

táhos a mai magyar nyelvbon.
- ílyÉ* 1966. 52. ss. 39* 0*
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A magyar igekötős kezdő igék képesek a cselekvés kezdeti fázisát 

a maga teljességében kifejezni.
Az összevetés során ebben a csoportban a за- 

megfelelő magyar igekötők aránya igy alakult: 

fel:

előképzőnek

30
\\12meg: y\

el: 8
Nem érthetünk egyet J. Soltész Katalinnak azon megállapitásá- 

val, mely szerint a fel- igekötő szemben a meg- és az el- igekötők
kel, melyek a cselekvés kezdeti mozzanatát lezárják /perfektiv je

lentésük van/, a "kezdeti szakasznak is a legkezdetét emeli ki." 

tehát imperfektiv jelentésű. /110/ Véleményünk szerint szemléle
tünkben a kiemeléssel a kezdeti szakaszt már elválasztottuk a cse
lekvés postdurativ részétől, amelynek a képzete teljesen el is ma
radhat, ha az ige szemelfaktiv jelentésű. Bármilyen rövid is ez а 

szakasz, nem rövidebb a "felcsillan", mint az általa is perfektiv 

jelentésűnek tartott "megcsillan" igében. Tudatunk nézőpontja a 

cselekvés kezdeti fázisára esik, arra összpontosul, koncentrálódik. 

Az egyetlen momentumra koncentrált hirtelen beálló cselekvést tel
jesnek, egésznek fogjuk fel. A fel- igekötő perfektiváló funkció

ját húzzák alá az alábbi mondatokban tapasztalható pontos megfele
lések:

кто-то истерически 

завопил11. (M. Горький, 
ЖС# Ш# 383:403)

"valaki eszelősen felja.i-
dult."

/110/ J. Soltész Katalin, u.o. 135. o.
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- "A barrikád mögül kijött 

Jakov és élesen felkiál-
" из-за баррикады вышел 

Яков и резко закричал:” 

(М. Горький, ЖС, XIX, 
6Х: 60)

"и вдруг сам боднул 

Шанику пальцем в грудь, 
отчего тот восторженно 

завизжал".

tott,"

- "s moat Sanyi melléhez
nyomta as öregujját, hogy 

as kőjeaon föloivitott: 

/Németh L, Gyáss* 5B3 :
42/

- Dorner bicskát nyitott, 

egyik gyermek felsírt, 

/Cseres T, Hideg napok, 
94 : 437/

"Дорнер вытащил перочин
ный нож и раскрыл его; 

кто-то из детей громко 

заплакал”.

Nyomatékos mondatban as igokötő as ige után áll:
"Где-то близко зазвучал 

рояль с такой силой, что 

Самгин вздрогнул 

(М.Горький, ЖС, II.,
79:78)

a, A fel- igekötővei képzett ingrosoziv igéket orosz nyelvre min
dig perfektiv kezdő igével fordítják* fel- igekötős ekvivalenst 

képezhetünk:
1* —dúl —dűl kosdőképzőo alapj/:ékből: 

заплакать = feljajdul 

зазвучать « felsendül

- "Valahol a közelben olyan 

erővel sondült fel egy 

zongora, hogy Számgin 

össseressont..,"
• • •
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2c Mozzanatoe képzővel ellátott alauigévol /nem termékeny/:

Képző: - it
= fülaivitзавизжать
*= félóráitзареветь

3. Tőimével: заплакать = föloir
засмеяться = felnevet 

закричать = felkiált
b« Meg- igekötővel már jóval kevesebb ige képes perfektiv jelen
tésű kezdő illetve ingreesziv igét. Képezhetünk:

1. Kezdő képű
= megcsendül

заскрежетать = megcsikordul
2, Ilozzanatos képzős alapimével:

задребезжать = nogcsörren

захрустеть = mogreccsen
3» Denominálio képzővel rendelkező alsóimévei:

заговорить = megszólal etb
Jean Perrot J. Soltész Katalinnal ellentétben a meg- igekötő— 

vei képzett kezdő igéket elvileg megfosztja perfektiv jelentésüktől, 

valójában szinte önmagát cáfolva eljut a porfoktivitáo általános je
lentésének a megfogalmazásához: "Tekintve, hogy a puszta ige már ma

ga is tartalmazza a megkezdődés képzetét, a "megkezdődés megkezdődé
sének" hangsúlyozása a meg- igokötő révén annyit jelent hogy a fo

lyamatot mint cselekedetet mutatjuk be, szemben a puszta igével, a- 

noly annak ovolutiv jellegét jelzi. Ilyen módon megint csak azzal a 

típussal kerülünk össze, amelyre a cselekedet és a cselekvés ellen

téte a jellemző, a nem a perfektiv típussal, mint Soltész K, felfog-

зазвонить

о • •
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ja." /111/ As ÉKSz által megadott jelentéa /cselekedet - végrehaj
tott cselekvés/ nincs ellentnondásban ássál a meghatározással, a- 

mely megtalálható Jean Perrot dolgozatának első fejezetében: "A 

cselekvés meghatározatlan, nincsenek világos határai, időtartama 

többé kevésbé tartós; a cselekedet jellegénél fogva egyénitett, 

jól körülhatárolt."/112/ Л cselekvés teljessége, egésze mindig fel
tételezi a cselekvés körülhatároltóágát, a "kétoldali határok" je
lenlétét*

Egy és ugyanazon за- profixumoo ige jelölheti a cselekvés 

kezdetének a momentumát, /a cselekvés "hirtelen lezajló" kezdeti 
fázisé t/, melyet követ a po tdurativ vagy poffitfrokventativ cse
lekvés képzete, és jelölhet osomclfaktiv /pillanatnyi, momentán/ 
cselekvést is a folytatás képzete nélkül:

Pl:
"Вставая, она задела 

стол, задребезжал абажур 

лампы." (М.Горький, ЖС, 
III. 235:238)

- "Miközben felállt, meg
lökte az asztalt, és a 

lámpaernyő nerzörront. «I

задребезжал megzörrént

VP
Ugyanez az ige más szövegkörnyezetben már a posztdurativítás

/111/ Jean Porrot: Adalékok a meg- igekötő funkciójának vizsgála
tához a mai magyar nyelvben.- NyÉ. 1966. 52. az* 39. o.

/112/ U.o. 11. o.



«*» бо **
ill* poeifrekventativitás képzetét ia maga után vonhatja:

"Нетерпеливо задребезжал - "Most merozélait a csengő,
as osztályba hívta a diá

kokat*"
звонок, приглашая в клас
сы". (М.Горький, ЖС, I. 

66:63)

задребезжал О— megszólalt

A két nyelv Összevetéséből ia kiderült, hogy а за-előképsőnek a 

hangadóét jelentő igéknél két jelentésbeli funkciója lehet; egyrész
ről rögzítheti a cselekvés kesdoti fásisdnak a lezárását a posztdu- 

rativitáo vagy a pcsítfrekventativitás képzetével, másrészről kife
jezhet egyszeri, momentán cselekvést /113/ s

"На дворе закричал петух." - Az udvaron kukorékolni kez
dett a kakas*(Ушаков)

"Я громко закричал от 

боли." (Ушаков)
- A fájdalomtól hangosan fai

jáé dúltam*

Usakov igy értelmezi а закричать igét; " Издать крик, испус
тить громкие, резкие звуки".

Az orosz nyelvben legtöbbször értolenmédosulás nélkül analiti-

/113/ S. A grell a " zár у c sec" /закричать / ige jelentését vizsgál
va megállapítja; "monontaneo Ingreooivum und momentanes Pcrfoktivum 

wechseln gewöhnlich bei demselben Kompositum." /Lsd; S. Agr eil. u.o. 

73-00. o*/
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kus formával /fáéia ige + főnévi igenév/ helyettesíthető as ing- 

roeasiv igei
Он громко заплакал.
Механизм заработал.

Ilyonkor а "начать" befejezett fázisige as ingreassiv за- elő
képed ekvivalenseként fogható fel. /114/ Amig as orosz nyelvben a 

kezdés fázisának lezárása utáni pcsátdurativ vagy poszrtfr ok vonta tiv 

cselekvést az analitikus szerkezetben a motiváló alapigével mindig 

vissza tudjuk adni, a magyarban ez már komplikáltabb és legtöbb
ször - J. Soltész Katalin szerint - "magát a beálló cselekvést 

vagy állapotot más ige fejezi ki: megindul = járni, menni, mozo^i 
kozd, megcsillan = csillogni kezd, negdördül = dörögni kezd* /115/

5. A hangadást jelentő igék közt a magyar nyelvben elég gyakori 
az el- igekötőo ige tárgyragos visszaható névmással. Az el- igekö
tő rendszerint egy tőigéhez kapcsolódik, pl: cloirja magát, oine- 

veti magát otb* Az el- igekötő járulhat még kesdőképzőo igékhez: 
eldördül, elbődül.

Egyszerű jövő időben álló orosz ingressziv igéket konkrét-tény
közlő ozintugmatikai szemléleti jelentésben gyakran forditják tárgy- 

ragoo visszaható névmással kombinált el- igekötőe igével:
Клим ждал, что бот сейчас 

Томилин закричит, как жена докто-

« Он начал громко плакать. 
- Механизм начал работать.

- " Klim arra várt, hogy
azonnvonban Tomiiin cl-

/114/ А. А. Бойко. Сочетания с инфинитивом несовершенного ви
да в современном русском языке. - Изд. Ленинградского ун-та, 

1973, стр. 10.
/115/ Soltész Katalin. Az ősi magyar igekötők.

- Dpest. Akad. Kiadó. 1959. 39. o.
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üvölti marét* mint a doktor 

felesége: Uom! Ilon!"
pa: - Нет, нет."
(M.Горький, ЖС,
I. 58:55)

п- У меня никогда ничего 

не болит, возмущенно ска
зал Клим, боясь, что сей
час заплачет11.
(М.Горький, ЖС, I. 72:70)

"Nekem soha sonn in se fáj - 

noadta felhábor odva KIin 6 a 

attól félt, hogy mindéért 
el sir л a marút."

August Leokien már E. Koochmiodor előtt rámutatott arra, hogy 

a porfoktivitús kizárja a jclon idejű jelentést: "Das Praesona doo 

perfektiven Verbuma sei es einfach, sei ее mit Praepositionon zu
sammengesetzt., kann nicht eine in dor Gorcnwart andauernd verlaufe
ne Handlung ausdruckon. da in der Voretellung die Vollendung der 

Handlung in Blickpunkt des gewusstseine steht: die Vollendung aber 

ein Llonent ist. Entweder ist die perfektive Handlung momentán. 
dann will der Eedende sie zwar als gegenwärtig aussprochon, aber so 

wie er den Satz ausopricht, ist sie schon vorüber, es fehlt also hi
er ein als gegenwärtig zu beobachtender Zeitraum«," /116/ A perfek
tiv jolentőo mellett szól a magyar jelen idejű alak jövő idejű je
lentése, ami E. Koschnioder szerint próbája a perfektivitásnak,
E, Koschmiedor kijelenti, hogy minden ige perfektiv, amelyik nem
képes az időben lokalizált aktuális jolcnidő kifejezésére. Ezt а 

nézetét minden nyelvre kiterjeszti: "Лишь в одном пункте не 

только в славянских, но и в неславянских языках господуствует

/116/ А, Leskien, Grammatik der altbulgarischen /altkirchcnsla- 

v/icchen/ Sprache. Heidelberg, 1909. S. 226,
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далеко идущее сходство, а именнно; на вопрос "что это ты дела
ешь?” нельзя ответить совершенным глаголом. В этом явлении
обнаруживается существенная связь категорий времени и вида.” 

/117/ A kórdóofcltéves io arra utal, hogy a Koschnieder-i jolen i-
dejü cselekvés nem аз Informativ, hanem a kommunikativ nyelvi sí
kon mozogj

0>P =VP

Ehhez a jelenhez nem tartozik as időben nem lokalizálható iterativ 

jelentésű jelen idő, a praesens hiatoricum, а praeeens scenicum, 
a riport-jelen idő és természetesen a praeeens abstractum. /Pl: Kéz 

kését mos*/ Hogy a nozzunatos igókből képzett kezdő igék /"felvil
lan"/ perfektiv jelentésüek, bizonyitja többek között ezen igék je
len idejű alakjának jövő idejű jelentése ie: "Jelen idojü igcalak 

különösen a mozzanatoo jelentésű igék oeotében vonatkozik a jövőre, 

esek között gyakoriak a befejezettséget jelölő igokötőook, sokszor 

jövőre utaló határozóssó is található a mondatban", /118/ /119/,

/117/ Эрвин Коомидер. Очерки науки о видах польского глагола. 

Опыт синтеза. Сб.: "Вопросы глагольного вида". М 

стр. 127.
/118/ A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó* Bpoot* I960, 174* о* 

/119/ A "megszeret" kezdő ige jövő idejű jelentésére Szarvas Gábor 

hívja fel a figyelmünket egy idézettel: "Futuro indicativi

1962,• *
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Pl: "Majd, előbb vagy később, поярИшаок ón is". /Arany J.: Mint 

ocy áléit vándor/
’’Félre most lant 

harangot" /Petőfi S, A nemzethez/
Egyik alak son fejes ki jelen időt о A pillanatnyi /momentán/ 

cselekvést - E. Koechnieder sserint csak akkor konstatáibaton, ha 

az már végbement, a jelenben non lehetséges: "das punktuelle Erei
gnis erst eingetreton aoin muss, damit ich sein Eintreten konsta
tieren kann, und mit diesen Eintritt gehört er schon der Vergangen
heit an eben deswegen, weil die Zeit nicht Stille hält, um uns Ge
legenheiten zu Feststellungen zu geben,” /120/ E* Koccbmiodernek 

ez a megállapítása nem kíván kommentárt.

futok a toronyba, I.Iorkonditom azt a vész-# • #

Az orosz ingrossziv igét gyakran fordítják egyszerű puszta 

igével és megfordítva?
1, Tartós értelmű képzővel ellátott o/rvozerü. ímévols 

a. Képzői ong - eng - öng?

car ont Ilungari, loco eius utuntur praesenti indicativi addi- 

ta particula meg, ut neg-ozeretom? anabo; vei circunocribunt 

per infinitivum vorbi addito verbo fogok, ut szeretni fogok; 

anabo" /Kövesd!/♦

Esd: Szarvas Gábor, A magyar igeidők. Pest, Eggcnbexger-fé1e 

II. Akad. Könyvkoreskedés. 1072. 202. o.

/120/ E. Koschmiodcr, Zu den Grundfragen dor Aopekttheorie.
- bj# 53. 1935, So 294.
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-"Bordnyikov negtaositóttá a 

hasával, a fallies ssoritot- 

ta és as arcába vioon/rotts 

- Te nog ol:oo vagy!"

” Бердников толкнул его
животом, прижал к стене 

и завизжал в лицо ему:
А ты - умён!"( М.Горь
кий, ЖС, IX. 89:92)

Ь* Кб раб: og - eg *» ögt
•» - " As udvarokon as okát, boro

nát javító parаоátok fajoséjc 

kopogott." /Németh L./

застучали по дво-• • •

рам топоры мужиков, на- 

латывающих сохи и бороны." 

(Л.Толстой, Анна Каренина, 167:170)

2. Ilesdő-kópsóo o/s/osorü írével:
Kópsu: od - ik, öd-iln 

"Старообрядцы очень 

зашевелились". (M.Горь
кий, ЖС, 111. 222:225)

- “ Nagyon поszolodnak as óhitű- 

ok.”

3* Тбírévelt 

" - Про-че-с-ть! - за
кричал Ганя чуть не во 

все горло, - прочесть!"
(Ф. Достоевский, Идиот, 99:100)

- - ОIvaоса oil - kiáltotta Gáli
ja coaknon toli torokból.
- Olvaaoa elf”

"Наутро поднявшееся яр- - "Béggelónként, ahogy a ragyogó
nap no, jelent, a visokot födő 

jégréteg gyorsan fölengedett,
кое солнце быстро съело 

тонкий ледок, подёрнув-
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ший воды, и весь теплый воз
дух задрожал от наполнивших 

его испарений ожившей земли.” 

(Л.Толстой, Анна Каренина, 167:170)

о a noleg levegő as éle
dő föld párolgásában 

reszketett.” /ÍJéneth L./

”Это настолько сильно заде- - м2з annyira nogviselto а
gyereket, hogy hazaérve, 
as anya ölébe borult és 

keservesen airt.”

ло его, что придя домой, он 

ткнулся головой в колена 

матери и зарыдал. 

(М.Горький, ЖС, I. 43:40)
и

"Густо замычала корова, 
звяшьуло ведро, загудел 

вдали колокол- деревен
ский день начался.

« " Tehán bőgött, veder cső
rön edit. harang szélt 

odakint - kosdődött a fa
lu szokásos köznupja.” 

/Fekete Gy. As orvos ha- 

lala. 126 s 102/

и

A "kezdődik" ige mintegy összefoglalja a nap kezdeti szakaszában 

végbemenő eseményekot és ások "evolutiv jellegére" utal. A puszta 

kezdő ige nem a "cselekvés folyamatba lépését”, kanon a napszak 

kezdődéoének a folyamatát rögzíti. Már említettük, hogy az orosz 

nyelvben az egy időpontra vonatkoztatható eseményeket nemcsak 

folyamatos, hanem a befejezett tonporativ-tcasminativ igék is visz- 

sca tudják adni. Mindkét mondatban a cselekvések vonatkozási idő-

а
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pontja egybeesik. Az egyidőben lezajló о о emé ny ebet a magyar 

nyelv ebben a mondatban folyamatos jelentésű puszta igékkel ad
ja vissza, as orosz podig bofejesett szemléletű igoalakokkals

-> ■»

<3 ->

О
4

№bf MrVP

A vizsgálódás során fölvetődött bennünk* miért fordítják magyarra 

a befejosott szonlélotü ingroooziv igéket olyan gyakran egyszerű 

puosta igével és megfordítva? Véleményünk osorint oz elsősorban 

a két nyelv rendszerében és szemléletében meglévő különbségekkel 
magyaráshatóí

Ac orosz nyelv fejlett aspektus-rendesenel rendelkezik. A 

rosultativ-torminativ akciéminőségü igék kifejlesztették igopárju- 

kat: ugyanazt a cselekvést képesek a magawteljeocégében's és ипш 

teljességében** is megjeleníteni. A befojesett szemléletű igék bá
rom nagy szemantikai csoportjából /1* rosultativ-torminativ* 2* 

kvantitativ-torminatlv* 3« temporativ-terninativ/ a rozultativ-tcr- 

minativ igék alkotják a legmagasabb absztrakciót: a cselekvés tel
jessége bennük valósul meg a legtökéletesebben. Az atorninativ 

igékből képzett tenporativ-torminatív igék képezik a logalacsonyabb 

absztrakciót: jelontéeben özek a befejezett igék állnak a legköze
lebb a folyamatos igékhez. A tomporativ-torminativ igék jelentésé
ben a durativitás vagy a frekventativltds képzete állandóan jolen 

van. Az ingrosaziv igékben a durativitúo /vagy frekvontativitde/ 

képzete követi a cselekvés belépését, bedlldsáts



— 76 —

->

Л

Лз ogresasiv Ig'ékben /отобедать / ae ollenkosőjo játssédik le: 

a durativitás /vagy ti с к v en ta t i v i tó о/ képset© megelSsi a cselek
vés bofojcső ssakassát#

X X

A perűurativ és delinitativ igék ©setében magát a durativ vagy 

frekventativ eeolokvéot korlátossuk időben; non a cselekvés nony- 

nyiségi vagy minőségi belső határait vonjuk meg, hanem a durativ 

cselekvés ide.iének a belő" határait» A cselekvés durativitása c- 

sek seor int ninden atorminativ igéből képsott tomporativ-tornina- 

tiv igében valamilyen formában, jelen vun; de es a jelöniét másod- 

rendű scorepot játosik, olőtérbo a cselekvés ide.;о késül* A cse
lekvés idője és non a cselekvés absctrahálédik: as innrososiv 

igéknél a cseleivéо idejének a kosúoti fázisas a delimitativ és 

nordurativ igéknél a csolokvés teljes ideje; as onreassiv igéknél 
pedig a csolokvés idejének a vénád fásisa« A csolokvés durativítáoa 

mindhárom esetben jelen van, de sohasem premier plánban* Előtérben 

a cselekvés ideje áll /" seitliche Dcgrensthoit."/ As oroos ator- 

ninativ jelentéoü alapigéknok megfelelő magyar igék többsége



- 77 —
/a hangadóоts as optikai jelenségeket és as érzelmeket kifejező 

igéket kivévo/ qco képes igékétől: oogitoégévcl perfektiv jelonté- 

aü igét; nem abostrahálédtak. Jelentősükben a durativitás illet
ve a froirventativitás a meghatározd, As oross ingresssiv igék 

magyarra fordítása során /as ekvivalens megléte ellenőre is/ a 

magyar nyelvi о somiéi ötben nem ogyosor a (luratlvitőio.. illetVO._a 

fre -öntetivitás kőpsote korul előtérbe as idő absstrakciójával 
/a fásiojelöntőásol/ szemben. Pl: " он засмеялся

= tehén bőgött”*
» nevetett”

vagy " корова замычала

->

КX

Ugyanest elmondhatjuk ellenkező ölő jellel as oross nyelvi szemlé
letről. As információ síkján olhelyczkodő múlt idejű pucsta Ige- 

alakokkal kifojosott atomi natív jellegű egymásra követkoső vagy 

ritkábban évnyidéjü cselekvéseket as oross nyelv legtöbbosör tom
por ativ-torminativ befojosott igealakkal adja visosa a konkrét- 

tényküsléa szemléleti posiciójáoak aoriostossí jelentésében*
Ш as aoriostoosi jelentésű ígealakokat as oross nyelvben 

történeti jelennel cseréljük föl, akkor ismét as igei cselekvés 

durativ jollogo kerül előtérbe. Láttuk már, hogy a folyamatos a- 

lak jelentése a történeti jelenben neutralísálódik: képessé válik 

arra, hogy a narkirosott befojesett igealak funkcióit is betöltse 

anélkül, hogy feladná ast a sajátos vonását, hogy' a cselekvést du
rativ formában nogjolonitGOsSaomlélotoosé téve osáltal u múltban 

losajlott eseményeket, 1Л* A. Goi jakin és II. Gchlogol igy véloked-
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aolr orröl a jelenségről; "Da der vo* Aspekt das positive uerIr
ma! der Ganshoitlichkoit aufv/oist, der unvo* Aspekt dagegen ein 

negatives Merkmal, die nicht - Ganshcitlichkeit, otoht in den 

Positionen der IJoutralieiorung stets der unvo. Aspekt* Er über
nimmt Punktionon des vo. Aspekts* ohne seine оironо Gponifik aaf- 

sureben. * * So uird im historischen Präsens jede Einoelhandlmg 

in ihrem Ablauf betrachtet» gleichseitig abor alle Handlungen 

in ihrer Aufeinanderfolge, die den Abschluss jeder Handlung vo- 

raua-eotst, ehe die nächste eintreton kann*" /121/ A magyar nyelv 

a cselekvések egymásra következését mult időben /"jede Einsol- 

handlung in Ihren Ablauf betrachtet"/ egyocerü folyamatos jelen
tésű alakokkal is ki tudja fojesni.

Teliét a jolentűl elkülönitctt, aoriostossi jelentésű ingress- 

oniv akciéninooégü cselekvéseket a magyar nyelv egyes erű, folyama
tos jelentései igével is visssa tudja adni* A jelentől nem elkülö
níthető porfektun-jelentésű ingrososiv cselekvések pedig jelen 

idejű ogyssorű igealakkal is fordíthatók magyar nyelvio: 
w * Старообрядцы зашевели
лись" (M.Горький, ЖС, III.
222:225)

A múltban folyamatba lépett cselekvés még a mai napig is tart. A 

osemlélotbeli eltérést igy ábrásolhat juks

- "Hagyon post Tolódnak an 

éhitüek."

О

BP = VP

/121/ IU A* Scheljakin/H* Schlegel. Dor Gebrauch des russischen 

Vorbalaapekts. - Potsdam* 1970* S* 154, 109.
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A boosólős pillanata ós a vonatkozási időpont mindkét ábrán epy- 

beesik, nogeeyesik, csak a ssomlólet különbösik.
A azövcgdeozefücgÓG, asövo£kOrnyeset visseálata nélkül Gyak

ran lehetetlen mochatárosni ecy ißoalak jelentését, hovátartosását. 

A szövegkornyesőt fogalma alatt A, B. Anyikina a a dó "külső ssor- 

kcsoti” talajdon&igait érti; más szavakhoz való kapcsolódási ké
pességét, illetve valenciáját. Est irja: ** ёти "внешне" струк
турные свойства слова в лексической системе языка и есть 

тот материальный ориентир, тот признак, который дает возмож
ность проверить выводы относительно значения слова или груп
пы слов. Отличие в сочетаемости, как правило, является при
знаком отличия в значении". /122/ А за- előképzés igék cselekvé
se mindie as alany оsfórájában mosoc 6a elsősorban aűvorbiália 

/időhatárosói ós nódhatározói/ viosonyokat fejős ki. As ingresosiv 

igéket jolentóoük ós mólydlsstribuciójukat kóposű akciónális iooőr- 

veik alapján as ueynovosett tomporativ-terninativ ioék csoportjába 

soroljuk. A tomporativitásra utaló ÍGefü££VŐnyck képezik as ing- 

rosssiv ieók nólydiostr ibuciójátj akcionálio értékmutató scerepük 

van, nem kapcsolódhatnak a motiváló alepigékhoz, más a vegyérté- 

kük.
1. A cselekvés hirtelen beállására utalnak a következő fakulta

tiv jeli Göd doterminánsok: вдруг, неожиданно, тотчас же, тут 

же, сразу, сейчас:

"И вдруг коротко засмеял- - "Airtélén kurtán felkaca-

/122/ А.Б. Аникина. Сочетаемость глаголов совершенного и не
совершенного вида с наречиями и другими лексическими

з’ датб?.адими способ действия,- Фил. Науки.
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gott da odakiáltotta: 

• Tökfilkó - c oak nan 

tartass sóidénak?"

ся, крикнув: -Идиот, - ты 

меня принимаешь за еврея?" 

(М.Горький, ЖС, II. 

516:516)

"üsosohunyoritóttá önömét 
és váratlanul lágyan fel
nevetett, ami nogint non 

illett kossá*"

"Прищурив глаза, он за
смеялся неожиданно мягко, 
и это снова не шло к нему". 
(М.Горький, ЖС. III.
99-99)

—

”Do nyomban osinto ijodton 

coondültok föl Dordnyikov 

csávái.**"

"Тотчас же заиграли как 

будто испуганные слова 

(М.Горький, ЖС, ХУ. 84:87)

Фт

• • •

"Вa a romok kost mogkesdd- 

dött as átalakulás do as 

újjáépítés*" /Torsunosky 

J. J, Bgy késikocsi törté
nete. 361:113./

"И тут же среди развалин 

закипела работа: всё пере
страивалось либо строилось 

снова".

"Рухнув на пол, он сразу же - "Нш sokat tántorgott vo- 

забился в конвульсиях и захрипел1.1!©, mindjárt vonaglani és
hörögni kosdett."
/Cseros T* Hideg napok. 

103 s 443/

#
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- Nekem soha aeonim se
fáj - mondta felháborod
va KI in és attól félt, 

hogy mindjárt elsírja 

magát."

" - У меня никогда ниче
го не болит, - возмущен
но сказал Клим, боясь, что 

сейчас заплачет." (М.Горь
кий, ЖС, I. 72:70)

2* A cselekvés ismételt beállására utal а "снова"
"áernint megszólalt Ajno, 
cigarettázva, fesztelen 

tartásban ülve."

időhatározó:
"Снова заговорила Айно, 
покуривая папиросу, си
дя в свободной позе".
(М.Горький, ЖС, II. 166:164)

A felszíni disztribúcióhoz tartozó módbatározói viszonyokat kife
jező igefüggvényeknek nincs akciónális értékmutató szerepük, mert 
a motiváló alapige mellett is előfordulhatnak. Rendszerint a cse
lekvés, illetve a hangadás jellegére, intenzitására mutatnak: 

"кто-то истерически за- "valaki eszelősen feljaj- 

dult: drain! mbben a sors
döntő órában

вопил: "Господа! В этот 

" (М.Горь-роковой час 

кий, ЖС, 1У. 383:403)
• • •

"Она засмеялась звонко, 
"рассыпчатым смехом", очень 

приятным". (М.Горький, ЖС, 
1У. 255:268)

"Caenrőn felnevetett, nvön- 

дз/öző kacajjal. ani igen 

kellemesen hatott,".

"Прихрамывая, нагибаясь, 
потирая колено, из-за 

баррикады вышел Яков и

barrikád mögül sántikálva, 

dülöngélve, térdét dörzsöl-
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gotve kijött Jókov és 

élesen felkiáltott!,»*
резко закричал"
(M.Горький, ЖС, III, 

61:60)

VII. Ingreossiv akeléminőoégü igákét képezhetünk optikai jelensé
geket érzékeltető és szint jelölő aterminativ alapigékből!

1. Multiplikativ jelentésű alapigékből:
заблестеть « megcsillan, felragyog,

csillogni kezd
забрезжить » felvillan, felcsillan, 

pirkadni kezd
засверкать » felcsillan, csillogni kösd

2. ííon multiplikativ jelentésű alapigékbőls
s= kipirul, pirosodni kösd

felpiroolík 

= sárgulni kezd
закраснеть « felpiroslik, felvüröolik 

засветлеть « felvillan, felcsillan 

зазеленеть = kizöldül, kílonbosodik

блестеть

брезжить

сверкать

заалетьалеть

желтеть зажелтеть
краснеть
светлеть
зеленеть

As optikai jelenségeket érzékeltető és saint jelölő igék за- clő- 

képsővol három jelentésfunl:ciót tölthetnek be:
1. Jelűlhotik a cselelrvéo kezdeti fázisúnak lezárását a po^tdu- 

rativitáo, illetve a poutfrekvontativitáo képzetével:
п0н оживился, глаза его 

весело заблестели".
- "Felélénkült, szeme derű

sen csillogott*”
/Fekete Gy, Az orvos halála* 

111 : 175/
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- A távolból Гolvür Oolöttok 

a hasak tetői*
"Издали закраснели крыши 

домов". (Ушаков)

- "Folrarvontak a nap sugarai." 

/Па dr./
"Заблестели лучи солнца".

2* A következő mondatok igéi a szituációtól függően kifejezhe
tik az optikai jelenség folyamatba lépését vagy egyezeri momentán 

/eseoelfaktiv/ cselekvést:
"В саду засветлело белое 

платье девушки".
(Ушаков)

"В темноте забрезжил 

огонёк". (Ушаков)

- A kertben felvillant а lány 

fehér ruhája.

- A sötétben kis fény eeiliant 

fel •

3* A ozint jelölő alapigék за- előképsővel kifejleezthotik a 

résül tat iv-inchoativ jelentést:
"Зазеленела старая и вы
лезающая иглами молодая 

трава,..." (Л.Толстой,
Анна Каренина, 167:170)

- *'А régi fü nogint süld lett. 

a as uj is kisöldült kibúvó 

tűivel:
/Németh L./

A " закраснеться 

** смутившись, покраснеть 

Pl: "Девушка закраснелась".

" igét igy értelmezi az Osoegov azótárs

« A lány elpirult*

Az optikai jelenségeket érzékeltető éo ozint jelölő kezdő i- 

gék cooportjóban a leggyakoribb igekötő a fel-. Eitkóbban fordul
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Glő а тес- és as el-«.

VIII. As érzékelést /szaglást/ jelentő alapigékből képzett in- 

greeesiv igék száma jelentéktelen:
пахнуть запахнуть 

(простор.) вонять завонять 

(и - н _) смердеть засмердеть

« illatozni kezd
= büsleni kezd
* büsleni kezd

IX» Ingreassiv akciéminőségü i0ét képezhetünk még pszichikai ál
lapotot, akarati és értelmi tevékenységet jelentő alapigékből:

- el szomorodik 

* elszégyelli magát
грустить загрустить
стыдиться застыдиться
волноваться заволноваться s nyugtalankodni kezd

= megnakacaolja magát 

*= idegeskedni kezd
упрямиться заупрямиться 

нервничать занервничать 

тосковать затосковать * busongani kezd
умничать заумничать s bölcselkedni kezd
философствовать зафило- * filozofálni kezd 

софствовать
протестовать запротестовать* ellenkezni kezd

A pszichikai állapotot jelentő igékből képzett за- 

igékben a kezdő jelentés inchoativ-resultativ jelentéssel kevere
dik. németül а ’’забеспокоиться” ige jelentése *= unruhig werden; 
’’затосковать” - schwermütig werden, etb:
PI: ’’Узнав о занятии Шепетовки 

поляками, Павел загрустил.”

prefixumé а

- Pável elszomorodott. ami
kor megtudta, hogy dope- 

tovkát elfoglalták a len-
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(Н.Островский, Как закаля
лась сталь, 187)
"Было что-то особенное в 

этих улыбчатых глазах, от 

чего Жофи вдруг почти за
стыдилась".

gyeiok.

- "Ki volt özekben a mosoly
gó osemokben, hogy Zsófi 
Úgy olGCÓrjzoltQ magát
előttük."
/IJóneth L. Gyáss. 741 í 
223/

A tények arra mutatnak, hogy as orocs ingreoosiv igék as esetek 

többségében időbon lokáliséit konkrét cselekvéseket fejesnek ki, 

leggyakrabban múlt időben, ritkábban jövő időben. A cselekvés 

teljessége a konkrét tényköslés ssintagmatikai posiciőjában va
lósul mog rendssorint as előbb- és utébbtörténéat kifejoső aoriss-
tossi vagy ritkábban perfekten időjelontóobenг 
1« Aorisstoosi időjelentéoben /informativ oikon, egy cselekvés- 

sor láncolatában/!
"Старичок с медалью завол
новался. суетливо закрыл ок
но, задернул занавеску, а 

усатый спросил гулко? - В 

чем дело?" (М.Горький, ЖС,
И, 462:462)

- "As érmes kis Öregember 

ider.es lett, sietve be
csukta as ablakot, le
rántotta a függönyt, a 

nagybajuscu pedig tom
pán megkérdesto! Ы1 as?"

2. Lesültativ-inehoativ árnyalatú ingresssiv ige por fok tun-.í elön
tésben QLior epei: A jelen időben álló ige a resultativ-inehoativ 

árnyalatú ingresssiv igével kifejosett cselekvés jelenben is ér
zékelhető kövotkosmónyeire utal:
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■V?.. сЩ&а.
"Молчит, потому что 

застыдилась". (Утаков)

е- ■>

->

ЬРч/Р
Ас eddigi vissgálódáoainkbél is kiderült, hogy as atorclna- 

tiv igékből képesti ingroeeciv aköiónlnőségü igék mind as ugyne- 

vosott egyosenléletü^ár nélküli bofojosett igékhez tartósnak.
Non érthotünk egyet П. S2. Avilovával, aki néhány ígepárt is idő
sor ol, mondván: " Эти глаголы в своем большинстве являются 

одновидовыми глаголами совершенного вида; однако возможны 

случаи образования видовых пар: запеть - запевать, вскипеть - 

и некоторые другие1.'/123/ Uoakov icy ér tolnod a két 

igealak jelentését: " вскипать = приходить в состояние кипения; 

вскипеть = прийти в состояние кипения." Djuro Grubor esorint 

а гcsultutiv-torminativ igék lehetnek 1# kreativok, amikor létre
jön valani / построить /; 2* transsPormativek, amikor negválto- 

sik, átalakul valami / ослабеть /; 3* not ivek, janikor a cselekvés 

helye váltosik ncg / прийти A /124/ А вскипеть//вскипать 

inchoativ jelentésénél fogva a transsformativ jollogü resultativ 

igék csoportjába tart ősik. Vitatható fi* Ős. Avilovának as as álli- 

tása is, hogy а запеть//запевать igék igepárt alkotnak. A " 

петь " jelentése énekelni kend; а запевать » oléénekolni:

вскипать • • *

за-

/123/ Грамматика современного русского литературного языка. - 

Москва, 1970, стр. 347.
А24/ Дюро Грубор. Аспектна значеньа - Загреб, 1933, стр. 12.
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” Запевали "Дубинушку двое;.. - 

- Эх, дубинушка, ухнем! - со
гласно и весело подхватывали

"Kettőn zonditottek rá а 

"Dubinuoka"-гаI 
- Ej. - dubinuska - yb» 

nym! - kapott bolo ütő**» 

meson és vidáman a rakó» 

dénunkások serege szapo- 

xa szóval, de még mielőtt 

befejeshettők volna, egy 

másik elednokos - magas, 
kopasz, fcketeesakállaо 

munkás, mellényben, de 

ing nélkül - öblös baaopu
sával elfojtotta a ref
rént 6a igy vezényelt:
Hej, fiuk, húzd ügyes kés
sel.,*''

грузчики частым говорком, но 

раньше, чем они успевали до
петь, другой запевала, высо
кий, лысый, с черной бородой, 
в жилете, но без рубахи,гулким 

басом заглушал припев, коман
дуя: Эй, ребята, дергай лов- 

" (М.Горький, ЖС,ко, • • •

II, 273:271)

Van még egy iterativ jelentése, amelyet as usakov osőtár icy értel
mes: "Часто исполняя какое-н. вокальное произведение, сделать

Köznyelvi alak, jelentése =
запеть » elkend

его банальным, пошлым, избитым", 
elcsépol valamilyen dalt, zenemüvet. Egyik sem a 

énekelni ingrooaziv igének a párja. Az Usakov szótár szerint а

заговаривать а заговорить igepárja. Kétséget kizáróan а за
говаривать igét а заговорить igéből képezzük, de a jelentésük
non egyezik meg, mert mig a " заговорить " kezdő akcióninőcéget, 

заговаривать kezdő +it@rativ esolokvéomódot fejes ki, ami már 

lexikai jelentéstöbbletnek számit. A " заговорить

а

" torminativ-
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t,rOBOpíTb,eterm*-riat*-v jelentésű igéből ké- 

igéből képzett »заговаривать” ismét 
aterminativ jelentésű lett; ilyenformán a két ige nem alkothat 

igepár t.

temporativ igét a

peztük. л заговорить

"Próbáltam vele a gyere

keiről beszélni, de erről 

mindig sietve másra terel
te a szót: "Igen, igen! a 

gyerekek, a gyerekek, ön
nek igaza van, a gyere
kek!"

Pl: n fí пробовал заговаривать ” 

о пии о ого детях;, по 

011 отделывался проклею 

скороговоркою и перехо
дил поскорее на другой 

предмет: {гДа-да! Дети- 

дети, вы правы, дети!”
(О. Достоевский, Игрок, 420:453)

A mondatban található összes ige a cselekvés gyakoriságát, ite

rativ jellegét huzza alá. A magyar forditás ezt egy külső lexi

kai függvénnyel, a "mindig" időhatározóval adja vissza ebben a 

mondatban.

"kr. üstleyt egyébként mind

untalan szóba hozta,:
“Впрочем о мистере Дот- 

лес она беспрерывно за
говаривала

• • •

!!• • •

(Ф »Достоевский, Игрок, 404:437)

"Időnként a halottra is tet-“Нногда какая-1П1будь из 

женщин заговаривала об 

умершем:...
tek egy-egy megjegyzést"

/Németh László. Gyász. 687: 

166/

fi
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А “загсшашшгь” jelentéséből kiindulva N. Nyek-
raszov orosz nyelvész arra a következtetésre jutott, — állapitja 

meg Djuro Grubor horvót aspektológus - hogy а "заговаривать”

kompoziciójából keletkezett. Szemére ve-ise a за + говаривать 

ti, hogy nem veszi figyelembe a többi szláv nyelvet, nem hasonlit 

össze:ss у самом руском 3g у овоме ЛЕИШО погвдшити него у 

словенским зевищша, jcp се у руском развило вет^е _другим
обплье простих итератива: нама jе лшсше схзатити да jе заго- 

варати од заговортти» jop и немамо говараяй То до» оба-
простих итератива j шлачно се развило под утдеВДеи ело- _ 

редовно су младой облици као говаривать пего као зато*
лъо
жених: 
варивать”. /125/ N. Nyekraszovhoz hasonló nézeteket vall Kristi
ne Netteberg, aki úgy véli, hogy ha az iterativ igéhez /wy+pisywac/ 

előképző járul, azzal megszűnik az ige iterativ jellege és olyan 

akcióminőségü ige válik belőle, amilyenre az előképző determinál
ja. /126/ A. Belie S. Karcevszkijhez hasonlóan megcáfolja ezeket a

/].25/ дЮр0 Грубор. Аспектна значонъа. Рад. 293 и Рад. 295, 
стр. 189.

A szöveg forditása; "Az oroszban könnyebb tévedni ebben a kérdés
ben, mint a többi szláv nyelvben, mert az oroszban sokkal több
egyszerű iterativ ige keletkezett: számunkra magától értetődő, hogy 

загошрати а заговорити -bői képződött, mert nekünk nincs 

"говарати” igénk. Ezek az egyszerű iterativ igék az összetett 

igék hatására jöttek létre:

a

természetesen az ilyen igealakok mint
"заговаривать”.

/126/ Кристина Коттсборг, Способа действия, щюдставлсгшыо
"говарсвать” későbbi keletűek mint аа

в обоих видах и только в одном. - Сборник: Вопросы
1962, стр. 66.глагольного вида”. IJ •»
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nézeteket, mondván: "Es gilt m#E. für dió slawischen Sprachen 

als lécei, dass eie perfektive Verba schaffen, indem sie aus 

einen einfachen, imperfektiven Verbum durch ein Präfix ein Kompo

situm bilden und dass sie imperfektive Verba schaffen, indem sie 

aus dem Stamm dos perfektiven Verbums einen neuen Stamm durch 

besondere Ableitungapräfixe bilden". < /127/ /120/ M,Le Bemnyeva 

as aopoktuorendoser kialakulását vizsgálva, arra a helyes követ

keztetésre jut, hogy as egykori -ива utéképző uj szavak képzé
sére szolgált ős csak később, a XV« szazadban kezdte elveszíteni 
iterativ jelentését, granmatizálódott és vált az aspektuspár kép
zésének az eszközévé. /129/ Tehát az -ива utóképző a kezdeti 
szakaszban csak ozóképző szerepet töltött be, a későbbiek során 

gramnatisálédott. Véleményünk szerint vannak olyan -ива -val 
képzett igék, amelyek még a mai napig sem képesek bizonyos szeman
tikai okokból a procosszualitás kifejezésére; jelentésül: iterativ 

marad, mint egykor. Az -ива kapcsán is beszélhetünk az affixumok 

homonim viselkedéséről. Па II. Sz. Avilcvára hallgatnánk, akkor ele
gendőnek bizonyulnának az aspektuspár-képzésben a formális külső

/127/ a. Belic, Our slawischen Aktionsart#

- Gtroitborg Festgabe, Leipzig. 1924. S. 4#
/120/ Сергей Карцевский, Из книги: "Система русского глагола". 

Сб.: Вопросы глагольного вида. 1962, М стр. 221.• 1

/129/ М.Л. Ремнева. К истории глагольного вида в русском язы
ке. Фил. Науки. № 6, 1967, стр. 63.



- 91 -
jogyok, amelyek a grammatikai jelentőst a szóképzésnek /tohát a 

lexikának/ rendelik alá.
А за- előképzés ingressziv igék vizsgálata közben egyetlen 

anomális jelenségre bukkantunk E. Malichina fordításában:
" Жена и в самом деле раз- - и Az asszonyt csakugyan fel

izgatta a hir# Mélyeket 
lélegzett, orreimpái kitá
gultak; fejcsóválva hall
gatta férje szavait*
/Fekete Gyula* Az orvos 

halála. 56 s 145/
A " часто ** lexikai függvény befejezett igéhez nem kapcsolódhat.

" ige multiplikativ jelentésű és a belőle képzett 
ingr osoziv ige a cselekvés nogkezdése, beállása után a pontfre kan
tat ivitáe képzetét hagyhatja maga után. lehetséges volna, hogy a 

” часто" a po.:tfro::vontativitáo jelentőiének a hangsúlyozására 

szolgál vagy podig szabálytalan a használata?

волновалась, задышала час
то, ноздри у нее раздува
лись; она слушала мужа с
сомнением, покачивая голо
вой".

А и дышать

Az aterminativ igékből képzett ingreoaziv igékhez soroljuk 

®ég a вз-(вс-), B03_ és a no- előképzők segítségével képzett 

igék egy részét*
X* A prefixumai képzett igék az ingreoaziv 

akcióminőcégű igék legtermóketlenobb csoportját alkotják. А вз- 

(вс-) előképednek megfelel a magyar fel- igekötő szószerinti for-

B3-BC- B03-

ditáoa. Míg a magyar nyelvben a "fel-" az egyik leggyakoribb ige
kötő az ingrosoziv cselekvésmód jelölésére, addig az oroszban oz
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a prefixum meglehetősen ritkán fordul elő. As akadémiai nyelv« 

tanokkal ellöntőiben, molyok as intenzitás jelentősárnyalatát is 

ráruházzák a bangaűáot jelentő ingressziv igékre, Pete István igy 

értelmezi a jelentősüket: " Они выражают внезапность наступле
ния действия" •" /130/; vagyis a cselekvés hirtelen, váratlan 

beállását /belépését "Eintritt"/ jelölik* Az állitáe helyességét 

az alábbi példa is meggyőzően igazolja:
" - Ой, как интересно! - 

тихонько вскричала Дуня- 

ша, замедляя шаг, а ба
ритон снова запевал?..."
(М.Горький, ЖС, III,
123:124)

Ó, milyen érdekes!
- kiáltott fel halkan 

Dunjaaa, még lasoabbra 

fogva lépteit, a bari
ton pedig újból rázen
dített."

I* Iagresszív igét вз-(вс-) prefixummal képezhetünk mondást 
és hangadást jelentő atorminativ alapigékből:

= hirtelen felkiált 

= hirtelen felüvölt 

= hirtelen felkukorékol

кричать вскричать
выть взвыть
петь вспеть

= hirtelen folordit 

- hirtelen nogdördül 
prefixumnál képzett ingrecoziv igék mellett nem áll-

реветь взреветь
греметь 

Л вс-(вз-)
nak a cselekvés hirtelen beállására utaló, időhatározói igeftiggvé-

взгреметь

nyék, mert ezt a jolentéoárnyalatot maga az előképző hordozza magá
ban. Bennük a cselekvés teljessége megvalósulhat:

/130/ Pete István, Mai orosz nyelv. IV.
- Kézirat, Tankönyvkiadó. Bpest. 1975. 169. o.
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a. Konkrét-tánv.ialBntésben:

"Лвбович взглянул pia ча
сы, тяжело плюхнулся на 

сиденье и, когда мотор 

взревел, еще раз дружес
ки помахал в окно11.

- "áebovits az órájára pillan
tott, nehézkesen bebújt a 

volán mellé , s amikor a mo
tor felgördült, még egyszer 

barátságosan intett az ab
lakból*" /Fekete Gfr* az or
vos halála* 105:172/

"Но припомните, од
нако, как вскричал он, 
обвиняя отца своего, 
что тот покинул

- "De emlékezzen vissza, amikor

felkiáltott az atyát vádolva,

" /Sán-hogy az elhagyta őt 

ta F. Húsz óra. 179:35ö/
• О •

* * #

п0н нажал кнопку стартера, мотор сердито взвыл, но вско
ре успокоился". (Бабаев, Кавалер Золотой звезды, I, 29).

ő-általánositó .'jelentésben; A szövegösszefüggés а 

konkrét szituáció ismétlődésére utal. szemléltető—általános!tó 

jelentésben rendszerint egyszerű növő idejű alakok szerepelnek, 
iiitkán befejezett múlt idejű és feltételes módban álló alakok is 

kifejezhetik ezt a szintagma ti kai szemléleti jelentést. íCivételes 

esetnek számit, ha mindhárom igealak /feltételes mód; befejezett 

múlt és egyszerű jövő idő/ együtt szerepel egy mondaton belül:
"Быть может, иногда б старушка опоздала.
Да в доме том проклятый был петух:
Лишь он вспоет - старуха встала

(И.Крылов. Госп. и две Служ.)

е,

• • •
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A hangaelást jelentő alapigékből képzett БЗ - вс - pre - 

fixumoe kezdő igék elt-őeorban a beszélt és a népnyelv stilusré- 

togeibe tartoznak* Expressziv jelentésárnyalatuk miatt az utób
bi időben a szépirodalomban is használatossá váltak*
Nem sorolhatók ide olyan befejezett terininativ igékből képzett 

szenelfaktiv jelentésű igék, mint а вскрикнуть, взвизгнуть, 
melyeket V* V* Lopatyin igy jellemez: "Глаголы со значением 

интенсивно и резко, внезапно совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом ". /131/ Ezek az igék egyszeri, momentán 

cselekvést fejeznek ki, a po tduxativitáe illetve a pa tfrek en- 

tativitáe képzete nélkül* A Hadrovics szótár а "вскрикивать"
és а "вскрикнуть"igék párjaként tűnteti 

fel. Akár a "вскричатьЧ-ból, akár а "вскрикнуть" -bél /ez a 

valószínűbb/ képezték а "вскрикивать"igét, nem alkothat igepárt 

a motiváló igével, kind а "вскричать", mind а "вскрикнуть" 

ige tomporativ-terminativ jelentésű; a belőlük képzett igék ater- 

ninutivvá válnak, ami már eleve kizárja az aspektuepár lehetősé
gét. А "вскрикивать"
is különbözik a motiváló igéktől: 1* Ha a 

származtatjuk, akkor a kezdő jelentést, ha pedig а "вскрикнуть"

igét а "вскричать"

származékige jelentése több vonatkozásban
"вскричать" igéből

-bél, akkor a azemelfaktiv jelentést és az intenzitás árnyalatát 

veszti el. 2. Jelentése nem proceaszualizálódik; ismétlődő, fre^ven- 

tativ cselekvést fejez ki:
Pl: "Маракуев, покраснев от

возбуждения, подпрыгивая на
- "marakujev, rákvörösen az 

indulattól, fel-felugrál-

/131/ грамматика современного русского литературного языка. - 

Изд. "Наука", М., 1970, стр. 256.
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va a sókor 61 átlósul vl~ 

tatkosottj ujjóval fe- 

nyomotté ellenfelét, 

rikoltosotti"

стуле, спорил жестоко, гро
зил противницу пальцем,
вскрикивал:...
(М.Горький, ЖС, II, 

114:113)

"Найдя в Любаше сходство 

с этой бабой, Самгин не
вольно рассмеялся и этим 

усилил её радость, похло
пывая его по колену пухлой 

палкой, она вскрикивала:" 

(М.Горький, ЖС, И, 

179:177)

"Szómgin néni hasonlósá
got fedezett föl Ljuba- 

oóban oszol a paraszt- 

aaosonnyal éa önkénto- 

lonül olnovcttG magót; 

os csak fokozta a lány 

örömét, puffadt kacoó- 

jóval megveregotto Klim 

térdét éo oikonmott:"

-

"В полном отчаянии она 

ударила Шани, но тут же 

и обняла, усадила на коле
ни и стала горячо целовать. 
Так и сидела она долго, 
укачивая малыша, а Шаника всё 

вскрикивал, все всхлипывал 

неутешительно у неё на ру
ках" .

Kétségbeesésében elébb 

verni kezdte, astón as 

ölébe kapta о csékolgat- 

ta, ringatta a fő1-föl
eiből tó. najd föl—fölső— 

kogó gyereket."
/Németh L* Gyász,

625 i 91/

A fordítósok is pontosan visszaadjók a cselekvés frokventativ-is- 

nétlSdő jellegét, A na is meglehetősen termékeny -os képző első-
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sorban a cselekvés, történés elaprózottságának;, ismétlődésének 

a kifejezésére szolgál* As -one képző jelölhet ismétlődő 6a tar
tós cselekvést is. A "sikong" 1ge képzője ráadásul as iterativ 

jelentős mellett a "gyengédség, halkság és finomodó" jelontésár- 

nyalatát is magán viseli* A mogkettőzött igokötőjű melléknévi 
igenovot is as elaprózott-ismétlődő cselekvést kifejező "вскри
кивать" igével adja vissza as orosz nyelv*

II* A cselekvés kcsdetét jelölik a hirtelen„ váratlan beál-
prQfixumal képzett érzol-láa jelentésámyalata nélkül a воз- 

mi megnyilvánulásokat kifejező igék:
возлюбитьлюбить * megszeret 

= elkosd ábrándozniвозмечтатьмечтать
ненавидеть возненавидеть & noggyülöl
чувствовать восчувствовать « negéroz

Esek as
a íonnkült stilus essköseivé váltak;

"Много горя, много девушек видал я,
А как барышню твою вечор заметил,
О каком-то тихом счастье возмечтал я".

(Полон. Влюбленный месяц)
А " в озлюбить", " восчувствовать " és а " возненавидеть и 

tárgyas igékben az ingxosasiv jelentésre rosultativ jelentésárnya
lat rakódik* Esek az igék a konkrét-tényközlő szintagmatikai 
léloti posicióban könnyen kifejleszthetik a porfektun-jelentést;

"Ребенок полюбил правду и возненавидел ложь инстинктивно;"
(Писарев, Образ, толпа,
У1. 250).

a költői nyelvben használatosak;

OSGQ-
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<e> ->

ßp = VP
Hoot io szereti as igazságot éо gyűlöli a hazugságot. A beszólás 

pillanata és a vonatkozási időpont mindkét igénél egybeesik*
5* А вскипетъ//вскипать igét H*Sz* Avilova an ingroosziv 

cselekvésmódot kifejező igék kösd sorolja mint igopárt* /152/ 

Ugyanebben a pontstrukturalista akadémiai nyelvtanban társszerző
je V. V. Lopatyin ac “Igoképsés” c. fejezetben szigorúan elhatá
rolja а вскипеть/вскипать igét as ingresssiv akciómmá cégű 

igéktől: " Глаголы со значением совершить (довести до резуль
тата) действие, названное мотивирующим глаголом: взрастить - 

"совершить, довести до результата действие по глаголу рас
тить, взбесить, вскипеть, вскружить, вскормить, вспотеть".

/155/ А " вскипеть//вскипать " ige a rosultativ-terninativ igék 

inchoativ változatát tecteoiti meg; azt jelöli, hogy megváltozik, 
átalakul valami. Coak ebben a resultativ jelentésben állathat .ige- 

párt*

III. Az ingrososiv cselekvésmódot kifejező igék harmadik cso
portját a no- prefixummal képzett igék alkotják.

Képezhetők természeti igékből / веять, дутв/, determinativ 

/egyirányú/ mozgást jelentő egyszerű igékből /бежать, везти,

/152/ Грамматика современного русского литературного языка.
М., 1970, стр. 347.

/133/ Там же, стр. 237.
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вести, гнать, идти, катить, лезть, лететь, нести, тащить), 
érzelmi nognyilvónul á о oka t és érzékelést kifejező / любить, 
чувствовать, слышаться / igókből*

1* Л no- élőké pegs ingroosziv igék legtermékenyebb csoport
ját a mozgást jelentő igék alkotják# A determinativ mozgást jelen
tő igék io an úgynevezett "viszonylagos inperfectiva tantun'* igék 

csoportjába tartósnak* A szövegösszefüggés dönti el, mikor van 

aterninativ, mikor terminativ jelentésük. Le kell szögeznünk, hogy 

as ogyirányueág /detorninativitáo/ nem asonos a cél irányúsággal 
/terminativitáocal/# Esek as alapigék a no- előképsővol a osöveg- 

környesettől függően vagy ingrosssiv vagy rosultativ /notiv/ cse
lekvést fejesnek ki#

S. G. Andersson, svéd aspektolégus kétféle torminativitáot, 

illetve atorminativitáot különböstet meg: a lexenatikua 6a a rok- 

cionálio T/AT-tв LoKonatikuo T/AT-ról akkor beszélhetünk, ha a 

terminativ, illetve aterninativ jelentést as igei lesena /pl#г 
возвратиться//возвращаться / a szövegkornyosettol függetlenül.
önmagában is ki tudja fojesni. A szövegkörnyezettől, illetve a 

vonzottól függő X/AT-t rokcionális T/AT-nak nevezi. " Там, где
П/НП (предельность/непредельность) выявляется лишь на уровне
словосочетания, Андерссон говорит о "рекциональной П/НП". Ír
ja Ju# Sz# Lasslov 3# G. Andor oson öoösehasonlitó nyelvészeti nun- 

bájáról irt recenziójábanо /134/ Az adverbiálio viszonyokat kifo-

/134/ S* G# Andor oson nézeteit Ju. Gz# llaszlov recenziója alapján
GoG. Anderooon# Aktionali-vásoltuk. Ld: Ю.С. Маслов. Рецензия: 

tat In Deutschen# Eino Untersuchung unter Vergleich mit den russi
schen Aopektoystem. I. Die Kategorien Aspekt und Aktionsart in
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jező esetleges bővítményektől függően a determinativ mozgást je
lentő igék kifejezhetnek célirányos vagy nem célirányos cselek
vést: Ha ade идти по улице, идти два часа, 
szövegkörnyezet célirányos cselekvésre utal, akkor а ипойти”

идти в школу

ige a rezultativ-terminativ jelentésben párt alkot az »идти" 

igével: « В случае* если при глаголе стоит указание цели дви
жения, образования с по- теряют обычно свое начинательное 

значение и мы получаем чистые видовые пары п. /135/ Az идти
szintagmákban az ige aterminativ jelen-два часа, идти по улице 

tésü marad; nem alkot igepárt a ПОЙТИ -vei. 

a. Az ige jelentése aterminativ marad:

Они шли два часа.Идти два часа 

b. Az ige jelentése terminativ-temporativ lesz:

Они пошли по отой улице.Идти по отой улице 

с. Az ige jelentése terminativ-rezultativ lesz:

Они пошли в школу, 
előképzés kezdő akcióminőségü igék cselekvése az alábbi

Идти в школу
А ПО-
egyedi aspektusjelentésekben valósulhat meg:

а» Konkrét-tényközlő jelentésben /А cselekvés időben lokalizált/:

Ujjával sapkájához bökött 

és megindult, miközben
"Притронулся пальцем к фураж- ~ 

ко и попел прочь,сердито,воз-

Bussischen und im Deutschen. - Uppsala. 1972. VI. - 248. S. 
/"Acta Universitatis Upsaliensis. 10./ ВЯ. 1976, Ш 2, стр. 126. 

IO.C. Послов. Вид и лексическое значение в русском языке./135/

- Известия Лкад. Наук, 1948, П.-Л стр. 309.•»

■ !•««*.1а
Г. v л)
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ражая кому-то’,'
(М.Горький, ЖС, 1У,447:469)

mérgesen vitatkocutt va
lakivel.”

"Илья прыгнул вперед и побежал изо-Hja előre ugrott és el-
ruga о skodva a kövektől, 

teljes erejéből futásnak

ЯШЗл

всей силы, отталкиваясь ногами 

от камней”. (М.Горький, Трое)

liordr jov а necőn ét ve- 

sotto vendégeit.
"Ноздрев повел своих гостей 

полем". (Н.Гоголь, Мертвые 

души, I. 4.)

b. jjS^j^iAQtü-áltüiúnositó aspektuséelöntőoben / Наглядно-пример
ное значени&п ige cselekvése időben nem lokáliséit./;
"Поверишь ли? Что иногда бывает Со мною!
Странно! Яблоко возьму и закушу, да 

вдруг позабудусь, и полетят и полетят
мечты!" (Языков, Жар-птица I.)
Der га inat iv-rosul tatív akción inőségtl less a cselekvés, ha a de

terminativ nosgéot jelentő ige lexikai fü/vvénve a cselekvés cél
irányos jellegére mutat;

"Ab другой раз садами 

домой пошел, чтоб с ним 

не повстречаться".

- "késkor nog a kerten non- 

hogy élkorülj cm” 

/Sánta F. Huss óra.
9 : 240./

A cselekvés célját főnévi igenév is kifojoshetií 

"Потом, десятка два, ужи
нать поехали".

- "Astán vagy lm scan oli:.on- 

tok vac sor ásni.”
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2. Képezhetünk ingre2szív igét no- prefixummal természeti 

jelenségek mozgását jelentő aterainativ alapigékből?
* fújni kezd 

повалить « hullni kezd
* esni kezd 

= fújni kezd

повеятьвеять
валить

пойтиидти
подуть

Kifejezhetnek előbbtürtónést és rákövetkezéat vagy egyidőben 

lezajló cselekvéseket a konkrét-tényközlés ozintagmatikai 
szemléleti pozíciójában:

"Пошел мелкий снег - и 

вдруг повалил хлопьями."
(А.Пушкин, Капитанская 

дочка)

дуть

Kezdetben csak szitált, 
majd nagy pelyhekben 

hullott a hó.

"В один из вечеров некста- - Egyik este esni kezdett 

a hó, észak felől szél 
kerekedett, mintha csak 

ismét a tél köszöntött

ти пошел снег и подуло ч
севера, точно опять насту
пила зима".
(А.Чехов, Моя жизнь, 2) volna be.

3. Ingresoziv igét képezhetünk no- prefixummal néhány érzelmi 
megnyilvánulást és érzékelést kifejező aterminutiv alapigéből:

любить полюбить = megszeret
чувствовать почувство-= megérez

вать
нравиться понравиться s megtetszik

пожалеть = megsajnál
слышаться послышаться * felhangzik

жалеть
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A Hadrovics-Gáldi Szótól as ingreossiv jelentésű полю
бить, почувствовать, пожалеть, послышаться igéket а любить,

бв слышаться igék párjaként tünteti fel.чувствовать, жалеть 

A# V. Bondar ко igy jellemei esőket as igókots " Более слабый 

оттенок начинательности (переходящей в результативность на
чального этапа действия) отмечается у некоторых глаголов 

чувства и чувственного восприятия: полюбить, послышаться,
/ХЗб/ A sajnálat, a tetssós, as őxzée vagy a 

sserotós állapota mintegy as igei cselekvés beállásának, belépé
sének orednényóképpon jön létre# A posztdurativitás a beálló cse
le irvés eredménye: Kommunikativ nyelvi síkon konkrét-tényköalő je
lentésben perfoktun-cseleirvést jelöl, amelynél a boasólóo pilla-

почувствовать. "

nata és a vonatkosási időpont egybeesik. Fis
"С величайшим удовольст
вием приду и очень вас 

благодарю за то, что вы 

меня полюбили11.
(Ф.Достоевский, Идиот. 16:20)

“A legnagyobb örömmel me
gyek, és hálásan megkö
ssön ön, hogy uqrqseretett.”

wAs ón ssivom nog a keser
ves éle tan miatt igái vá
gyott a oseretetre... Ыея- 

osorotten est a Ványát."

"А у меня от жизни моей 

обидной сердце было на лас
ку голодное, вот я и полю
била Ванюшу. (А.Арбузов, 
Таня, 57:40)

/136/ А.В. Бондарко, Л.Л. Буланин. Русский глагол.-Ленинград, 

1967, ошр. 15.
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A egolokvéo pontdurativitása itt a st jolonti, ho су а cselek
vő személy érselmának a tárgyát a bosaéléo pillanatában, tohát a 

jól önben lö osoroti. As idő- és a szemléleti jelentés a porfektu- 

noo eaclokvég révén ogy pontban találkozik* /Ich habe Hin liobge- 

wonnon; tU heisst ich liobo ihn jotzi./ As JKSz szerint a "nog- 

oajnál", "megtetszik? igék io kosdő igék* As ingrocsziv igékhez 

sorolja Őkot Joan Porrot is. /137/ A Iladrovico-Gálűl ozerkoaztot- 

to magyar-Oroos Szótárban a "megsajnál" cinasé alatt os áll: 

"пожалеть кого-л, что-л; кому-л. станет жаль v.
megsajnálta a gyermket « ему стало жаль ребенка’.' а ро- 

rifrasztiims forűitáo is а cselekvés kosdotére atal*
Az akciónál io ionér vök is a kosdő igákhoz soroljál: a fonti 

igákot / тотчас, вдруг
"Но тотчас почувствовал, 
что говорить не следует 

(М.Горький, ЖС, II.
287:283)

жалко кого-л,
что-л:

otb./j

- "Do gyomban megérezte, 
hogy nem kell beszél-? • •

nio:...

"С первого взгляда она - Első látásra nagyon 

nogtotssott nokon*мне очень понравилась”.

/137/ Jean Porrot. Adalékok a meg- igokötő funkciójának vizsgála
tához a mai nagyar nyelvben. - NyÉ. 52. az. 1966. 36. о.
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(А.Пушкин)

ÖsSZOr ::

1« Ae ingreosziv akcióninőségü igék as igei cselekvés fo
lyamatba lépésének a momentumát /“Ingroaous”, ‘'Eintritt"/ feje
zik ki« A coGlokvóo beállását, belépését a pomtdurativitáo, il
letve a poutfr ekvmtati vitás képset о kioórií tudatunkban a kés
eié ti fázis lesárása utón a cselekvés folytatásának a képsete is 

megjelenik.
2* А за- és а вз-(вс-) 

szituációtól és a szövegkörnyezettől függően kifejleszthetik a 

ozomolfaktiv jelentést io« Ilyenkor elmarad a po tclurativitáo, 

illetve a p&stfre’mentatIvitás képzete: egyszeri, momentán cse
lekvést fejesnek ki* A két jelentés közel áll egymáshoz, mind
kettő “hirtelen losajló” momentán cselekvést jelöl: as egyik a 

cselekvés folytatásának a képzetével, a másik anélkül* A ozemol- 

faktiv akeióminőségü igék is a temporativ-torminativ igék sze
mantikai csoportjába tartoznak* /А ozenelfaktiv cselekvésmód 

tárgyalása dolgozatunk keretein túlmutat; az okokra később té
rünk rá#/

prefixumon ingreaszív igék a

3# Az érzelmi megnyilvánulásokat és érzékelést kifejező 

воз- és no- prefixumokkal képzett igékben az ingrosoziv jolon- 

téora rézültativ jolontésárnyalat rakódik*
4* Jelentésük és mélydioztribuciéjuk alapján az ingroosziv

igéket a befejezett igék temporativ-terminativ csoportjába 

roljuks
so-

a. Időben körülhatárolt cselekvést jelölnek; a eoolckvéa 

teljessége feltételezi a cselekvés időbeli határait. Az ingreoz-
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osiv igák a belső határt a cselekvés ide jónak mennyiségi váltó- 

sása által érik el* Non a cselekvés, hanem a cselekvés idejének 

a mennyiségét mórjuk*
Ъ. Nélydíoztribuciőjukat köpesd akeionális értőkmutatók 

időhatárosói viszonyokat fejesnek kis тотчас же, неожиданно, 
вдруг, внезапно etb

с* A hangadást jelentő вз-(вс-) 

ingreescív igék mellett nem állnak a cselekvés hirtelen, várat
lan beállására utald igafüggvények, next a prefixum is magában 

hordozna est a jelentést*
5* Ingreasz Ív akciéninőságü igákét aterninatív alapiakból 

képezhetünk за-, вз-(вс-) ,воз0а no- prefixumokkal, 

б. Pi я — .of brumes 1шт passiv írók képezhetők:
a* Látásáét vagy állapotot jelentő atexninativ alapigák- 

bőls жить, молчать.
b* Törnéeseti jelenségek mozgását jelentő aterninatív 

alapigákból: бурлить, бурчать.
e. Biológiai mozgóét, álottovákonyoágot kifojeső atermina- 

tiv alapigákbóls дышать, слезиться.
d. Ilelyzctváltostatáct, indotorminativ áo egyhelyben vágsett 

mozgást jelentő aterninatív alapigékbőX: шагать, плавать, топать.
e. Fizikai ráhatást, tevést és tociinikai foglalkozást je

lentő alapigákbőls пилить, копать.
f. Akusztikai jelenségeket /hangadáot, mondást/ jelentő 

atorninativ alapigákbőls кричать, говорить.
g. Optikailag érzékelhető jelenságeket kifejező atorninativ 

alapigákbőls блестеть, краснеть.

♦ * #

prefixummal kápsott



** 10 б т

h* Érsdkoldst /szaglást/ jelentő atorninativ alapkők

ből: пахнуть, вонять.
1* Lrcclni, őrtolmi 6a akarati őletet vagy tevőkenysö

get jelentő atorminativ alapkőkből: тосковать, философство
вать, протестовать.

7* Вз- (Вс-0 воз- ■efixunoa ingrс.о.ag.iу iMkJ;6iiQ.sllsMk:,
a. Ilangaddot jelentő atorninativ alapigőkből кричать,

ВЫТЬ.

о. .Ir sol „Conyilvánuláookat kifejező alap időkből: 

любить, чувствовать.
efisupos inrreaosiv i/-ők képezhetők:

a* Tornőoseti jelenségek mozgását kifejező aterninativ 

alapkőkből* дуть, валить.
b. Determinativ nősedet jelentő aterninativ alapkőkből: 

идти, бежать*
e. brsclni nognyilvanuldookat ős érzékelőst kifejezd ater

ninativ alapkőkből: любить, слышаться.
9* A cselekvésmódok őg as aspektusrondaser kölcsönös ösoso- 

függőGében vizsgálva as In^eoosziv kők viselkedősót, megállapít
hatjuk, hogy ások meghatározott szemantikai okokból mindig párnől- 

Irüliek maradnak; vagyis non alkothatnak kopárt nóg a belőlük 

asdrnastatott igékkel som* As aGpoktusrendoser egész nechanimu- 

odt /úgy a pdralkotdot mint a pérnélküliséget/ elsősorban ozonan- 

tikai okok 1ш tár ózzák meg, de beleszólhatnak kőpsőobeli nehézsé
gek, phono-ooztőtikai osonpontok is*

10* As iogroeosiv kőkből kőpsett folyamatos igealakok non 

kópeook procoossualisdlódníj iteratív cselekvőét fejesnek ki: 

заговорить ----- заговаривать

О* По— pr
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11. Hóhány állapotot, természeti és biológiai mozgást jelon- 

prefixummal kifejlesztette as inchoativ jelen-tő ige за-бовс- 

tóat io; resultativ igévé válva, igepárt alkotnak: заболеть//
заболевать, вскипетъ//вскипать, зацвести//зацветать.
képesnek as olyan resultativ-inchoativ jelentésű igék, amelyek 

képzésből! nehézségek /phono-osstétikai okok/ miatt non alkothat
nak igopárt: зазеленеть, задремать.

12. As ingreossiv igék felszíni disztribúcióját képcső ige- 

függvények rendszer int as ingrescsiv cselekvés módjára, intenzi
tásának a fokára, mértékére utalnak; nódhatóroséi viszonyokat fe
jesnek ki: резко, истерически, звонко, тихонько ,

13« a. Az ingresosiv igékben a cselekvés teljessége, totali
tása legtöbbször a konkrét-tényköslés szemléleti pozíciójának ao- 

risztossi jelentésében valósul meg. Az aorisztoozi jelentésű ing- 

ressziv igék ronűsserint as időben lokalizált, egymásra következő 

cselekvések láncolatában helyezkednek el a beesőiés pillanatától 
elkülönülten, informativ nyelvi sikon.

b. As ingreossiv igének a konkrét-tényköslés szemléleti 
posiciójóban lehet perfoktűm-jelentése is, amely elsősorban a 

kommunikativ nyelvi sikon nyilvánul meg, de kifejezésre juthat az 

információ síkján, sőt a két nyelvi sik határán is. Ilyenkor а
beőzélés /illetve az elbeszélés/ pillanata és a vonatkozási idő
pont egybeesik. Az ige cselekvése időben lokalizált.

c. Az ingreossiv igék egyszerű jövő idejű alakjai kife
jezhetnek a történeti jelen síkján időben lokalizált konkrét ténye
ket: Az egyszerű jövő idejű igealakok a " как " vagy a ” да как ” 

szócskái: kíséretében a múltban végbement cselekvések váratlan,
moglopotésozorü, hirtelen beállásának expresoziv "megjelenitóaére" 

szolgálnak.

Kivételt

stb ее«
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cU As ingrossziv igék egyszerű jövő idejű alakjai kife
jezhetnek /meglehetősen ritkán/ azcmléltető-általánooitó egyedi 

aspektusjelentésben politemporalis cselekvéseket: as egymásra 

következő, időben nem lokalizálható perfektiv cselekvések egy 

adott konkrét szituációt rögzítenek* Csak a szövegkörnyezet /pl. 

иногда, редко / utal a szituáció ismétlődésére*
14. Az ingrossziv igék a cselekvések láncolatában rendsze

rint egymásra következő cselekvéseket fejeznek ki, de egyidejű 

/azonos helyértékü/ cselekvéseket is jelölhetnek*
15* A magyar nyelvben jóval kevesebb perfektiv jelentésű 

ingrossziv ige van, mint az oroszban. A legtöbb magyar perfektiv 

jelentésű о vivalenst a mondást, hangadáot, optikai jelenségeket 
és szint jelölő, valamint az érzelmi megnyilvánulásokat jelentő 

alapigék képezik a fel-, meg- és el- igekötők segítségével.
I. Fel- igckötős ekvivalenst képezhetünk:

a. -dúl - dűl kozdőképsós alapigékkel:

= foljajdul
b. Liozzanatoo képzővel ellátott alapigékkel: 

зареветь « folordit 

загреметь = felharsan 

засверкать e folcoillan

заохать

c. Tőigékkel:
застонать = felnyög 

засмеяться = felnevet

d. Denoninális képzővel rendelkező alapigékkel: 

закраснеть = folvörüslik

II. Meg- igekötővel képezhetünk perfektiv jelentésű magyar ekvi
valenst:
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a, Kezdőképzős alapigével:

= megzördül
заскрежетать = megesikordul 

b. Mozzanatoe képzés alapigével:
= negesörren

зашуметь

зазвенеть
с« Dononinális képzővel ellátott alapigévol:

» megszólal
III. El- igekötővol képezhetünk perfektiv jelentésű magyar ekvi

valenst;
a. Kezdőképzős alapigével: 

загреметь
b«. -odik - odik visszaható igeképzővel:

= elszomorodik

заговорить

= eldördül

загрустить
e. Tárgyragos visszaható névmással kombinálva tőigéből:

» elsirja magát
IV. Az orosz ingrooosiv igét gyakran fordítják /а perfektiv jo-

заплакать

lentéeü ekvivalens megléte ellenére/:
a. Tartós értelmű képzővel ellátott egyszerű igével:

= "visongott”"завизжал" 

b. Kezdőképzős egyszerű igével:
"зашевелились" = "mozgolódnak"

c. Tőigével:
"закричал"
"засмеялся"

= "kiáltott"
= "nevetett"

V«, Analitikus formával: a kozd igével és a puszta ige főnévi 
igenevével:

= ásni kezdзакопать
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Sgyób lexikai eszközökkel:
a. a kösd igével 6a as alapiba főnevesrtett változatával:

s= lótáo-futás kezdődött

VI.

"забегали”
b, ragoa főnévvel ás egy kcsdőképzőo paszta igével:

» táncra perdül 
c. a coelokvéo többirányúságára utaló határosóazóval ás as 

elaprózott /ionótlődő/ cselekvést jelölő igével:
« fel-alá járkált

заплясать

"заходил"
VII. A magyar ingresaziv akcióninősógü igék igokötője nyomatékos 

mondatban az ige után áll:
= sendült fel"зазвучал"

16, Az eltérések a két nyelv szemléletében és szerkezetében

meglévő különbségekkel magyarázhatók:
a, A fejlett aspoktusrondszerrol rendelkező orosz ater- 

minativ jelentésű alapigék nagy többsége за- ВЗ-(ВС-)ёо no- pre
fixumokkal kifejlesztette az ingrooosiv jelentést, A magyar nyelv
ben csak a hangadóét, mondást, optikai jelenségeket, érzelmi meg

nyilvánulásokat és a mozgást jelentő igék képesnek perfektiv je
lentésű ingrooosiv igét.

b. Az egymásra következő cselekvéseket a magyar nyelv 

egyozorü puszta igékkel is ki tudja fejezni, L. Tolsztoj az "Anna 

Karenina" c. regényében a 167* oldalon a tavasz beköszöntését, 
kezdetét 12 ingreosziv igével jelzi. ITémeth Lászlónál а 12 ige for
dításának az aránya: 6 igekötőo ige /5 fel- és 1 meg- igekötő/
6 puszta igével szómban; teliét 50 %-oa.

e. A magyar nyelv non szereti az igekötő-halmozást, gyak
ran folyamodik stilisztikai okokból is a puszta ige használatához:
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növeli a szó hatásosságát.""A megszokott igeköto elhagyása

/138/

о P о

d* A magyar nyelvben az egyszerű és az igekötős igék 

váltakozása hatásosabbá, dinamikusakba és szemléletesebbé teszi 

a leixást, elbeszélést*
e. A cselekvés durativ jellege minden aterminativ igéből 

képzett tompor ativ-tex ©inat iv igében jelen van* Jelentésben a 

befejezett igék közül a tomporativ-terminativ igék állnak legkö
zelebb a folyamatos igékhez: a perfektivitáo legalacsonyabb ab
sztrakcióját képezik* Az ingxessziv igékben az idő absztrakció
ja, a cselekvés folyamatba lépésének a momentuma áll figyelmünk 

központjában; a cselekvés po-tduxativ szakasza tudatunkban hát
térbe szorul, áagyarra forditásnál /szemléleti, stilisztikai és 

képzésbeli okokból/ a cselekvés folyamatának a képzete előtérbe 

kerülhet az időabsztrakcióval, a folyamatba lépés jelentésével 
szemben*

pvefixumoa ingressziv igék az irodalmi nyelv 

minden stilusrétegét felölelik. А вз- (вс-) 

dő igék a beszélt és a népnyelvben használatosak elsősorban, 
újabban az irodalmi nyelvben is szép számban fellelhetők. А воз- 

előképzős ingressziv igék legnagyobb része elavult, « költői és 

irói nyelvben a fennköit stílust képviselik.

17. A за-

prefixumos kea-

/138/ A magyar stilisztika útja - Gondolat Kiadó* 

Bpost. 1961. 453. o.
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Enreaasiv coolokvőaniód

As ogroaosiv /159/ vagy mas nővén finit ív caGlGkvősnóOhoc 

tartozó igék azonban az ingrosasiv igékkel* a caolokvőe bofcje- 

zőcónok a fázisét jelölik* Az ingroossiv igákhoz haoonlóaö as 

egreossiv igák coolöirvőoo ia as alany szférájában nozog; '* Гла
голы финитивного способа действия означают полное прекраще-

/140/ Es a tulaj-ние действия, замкнутого в сфере субъекта ”.
donkőppeni "bofojesott*' iges anoly a perfoktiv gramatikai jolon-
tós nollott as oroos nyolvbon lexikai jolcntóet io takara as ing- 

reossivitáa ollon tő tót * tlig as ingrosasiv Igák a coolokvőo oloő 

fázisát jelenitik neg a maga toljeosögöbon, addig as Ggroassiv 

igőÍrnál a eoGlokvóa utolsó fáziséra oaik tudatunk nézőpontja:
4

ingroasziv egresszív

X X
Gon A* ¥* losácoonlroj осп A. V. Bondar ко пш válaostja cl az 

ogrosasív cűolGírvőoDódot a rosultativ igéktől. /141/ Es onnan ered»

/159/ As ogroGCsiv elnevesőot W. Bocck javasolja*
Löd. W* Boock* Díg Aktioncar ton dos ruoaischen Vorba. 
Buoaiochunterricht* 1956. lieft 7/0. S. 519*

/140/ Грамматика современного русского литературного языка. М., 
1970, стр. 347.

/141/ А.В. Исаченко. Грамматический строй русскогв языка е со
поставлении с словацким,-Братислава, I960, стр. 64.



- 113 *
prefixumai képzett rezultativ akciáainőodgühogy némely ot- 

igét is idesorolnak. A. V, Dondarko nemrég megjelent cikkében
est irjas " Кроме того, результативность является общим эле
ментом значений группировки так называемых специально - 

результативных способов действия, в которую входят, напри
мер, глаголы финитивного способа действия (отгреметь, 
отцвести - отцветать и т.п.)11/142/
Véleményünk szerint az egrosssiv igék Поп a tcrninativ-rоsülta- 

tiv, hanem a torminativ-temporativ igék csoportjába tartoznak* 

Ennek bizonyítása less célunk.
Az ingreooziv igék a cselekvés belépését, beállását, az

egroooziv igék pedig a cselekvés kilépését, utolsó fázisát je
lölik, Az ingroosciv igék jelentését a perztdurativitás képzete 

kiséri, az egroooziv igéket természetesen a p 'odur a t iv i tásé.
Nem véletlenül van sok ingresoziv akcióninőségü igének ellenté
tes jelentésű egrecociv megfölelőjes

закашлять откашлять
замахать отмахать
забегать отбегать
застрогать отстрогать
завыть отвыть

stb.
Vizsgálódásunk során arra törekedtünk, hogy pontosan elha

tároljuk a tényleges egroooziv igéket a hasonlóan képzett rozul- 

tativ-terminativ és perdurativ igéktől. Az alapige jelentéséből

/142/ A.B. Бондарко. О видах русского глагола.~РЯ за Р. стр. 64.
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inául tunk ki* A 43/ Megvizsgáltuk ас egyszerű ős as összetett 

ige valenciáját.
Az egressziv cselekvésmód az alany szférájába zárt cselek

vést fejez ki, amely ka kilép ebből a jelentéskörből, más lesz 

a jelentése, más cselekvésmódot fog kifejezni.
I. kgressziv igét képezhetünk от-előképző segítségével 

egyetlen létezést jelentő alapigéből: 
жить отжить = befejezi az életet, meghal 

A kezdő és a befejező cselekvés ellentétét hangsúlyozza félreért
hetetlenül a példamondat is:

"Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное 

лицо человека, который отжил, и смелое личико 

человека, который еще только начинал жить ".
(Л.Андреев, Ангелочек)

Az "отжить" ige gyakrabban használatos perdurativ jelentésben 

а"свой век"vagy más akcionális értékmutató kíséretében:

/143/ V. V. Baratova felhivta a figyelmünket az alap ige és a kép
zett ige szoros összefüggésére, egymásra gyakorolt hatásuk
ra: "Лексическое значение приставочного глагола в зна
чительной степени обусловлено лексическим значением со
ответствующего бесприставочного глагола; приставки во 

многих случаях придают лишь разнообразные дополнительные 

оттенки основному лексическому значению, заложенному в 

бесприставочном глаголе".
В.В. Баратова. О лингвистических основах изучения при
ставочных глаголов. - Изд. Моек, ун-та, 1969, стр. 12.
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«Бы, Самсон Сшшч, атшли свой век. слава богу, пошли®. 
(А.Островский, Свои люди - сочтемся)
«Вот одгаявйи у хозяина лото. - сапоги тебе со скрипом 

куплю®, (й.Бунин, доровыя)

A szövegkörnyezet dönti el, hogy az ige egressziv vagy perdurativ 

jelentésű lesz-e. Mindkét mondatban szereplő ige perdurativ akció- 

minőségű: meghatározott ideig tartó viszonylag huzamos, időben el
nyúló cselekvést jelölnek.

Az " устареть - elavul" jelentésben az " OfSSffc " ige teljesen 

elszakad a motiváló alapigétől, inchoativ jelentésű rézültativ igé
vé válik; igepárt is képezhetünk belőle:

^Религиозное двкшоше, о котором ш говорили, 
ость перешток, уда почти конец того, что от- 

вило или отпивает". (А.Чехов, Письмо С.П. Дягилеву)
Állapotot jelentő igékből minden látszat ellenére sem képezhetünk 

egressziv akcióminőségü igét. Az 1953-as Akadémiai Nyelvtan az 

отсидеть " igét is az egressziv igék közé sorolja, holott ige

függvényei perdurativ csele levésmódra mutatnak. /144/ Az Usakov
szótár igy értelmezi: " ПроСИДОТЬ, пробить ГДО-ЯИбуДЬ ИаэпаЧОИ- 

НЫЙ СРОК15. Ezt igazolja az alábbi példa is:

55Чоловеку тридцать пять 

лот, и того еще нет, семь 

лот из них он усе отси
дел в тюрьме®.

- "Harmincöt éves ember, még 

annyi sincs, és abból hét 

már a börtönben." 

/Sánta F. Húsz óra. 60:282/

/144/ Грамматика русского язика.-I. M., 1953, стр. 593.
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Л " хворать " igéből képzett " отзазарать м igének a pontoo 

jelenté go non a "betegoskedést abbahagy ja”, hanem a ’'felgyógyul"
loco;

“ Folgyágyúit, ionét
QgéOSQÓgGO»

"Отхворалъ он, здоровъ 

теперя". (Даль)
A Dalj esótár nogadja a roinperfoktált alakot is, érthető nődön, 
mert ac ige állapotváltozást fejes ki* Hasonlóan viselkedik a 

заболеть//заболевать antoninéja as отболеть//отбаливать io* 

A " хворать " éo a * болеть " állapotot kifejező alapigék as 

от- p:-of isunnia 1 kifej leöntették as állapotváltozás, as inehoa** 

tivitáe jelenté sőt, amely esőket as igéket a tominativ-rcsulta- 

tiv igék küsé sorolja#
II* Llindossse néhány terméosoti alapigéből képoshetünk og- 

rosssiv cselekvésmódot:
бурлить отбурлить abbahagyja a forrdot, a 

pezsgőét, a fortyogést 

= abbahagyja a forrást 

- megszűnik égni

о

кипеть откипеть

гореть --------  отгореть

"Вода отбурлила в котле".
(Ушаков)

"Любовь откипела во мне.
Я не был равнодушен к 

ней,... но это было не

- A vis nogosünt forrni а 

katlanban#
- Szerelnem ellobbant. lien 

voltán közömbös iránta, 

de es nár non as volt, 

amire neki osQkcégo voltто, чего ей надобно бы
ло". (Герцен, Былое и думы)

*
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" Ige ebben a mondatban egrcsßsiv /finitÍv/ je

lentésű» ilyenkor nem alkothat Igepárt az w откипать ” folya
matos alakkal. As alábbi mondatokban torminativ-rcsultativ jelen
té se vans

"Половина кастрюли от
кипела" . (Даль)

As и откипеть

- A fél fasék olforrt.

- A osanovár még nem forrt 

fel*
Самовар откипает. (Уш.)
(="отстать при кипении")

A poa&strukturallste Akadémiai Nyelvtan est Írja as egresssiv 

igékrőlí w Это глаголы совершенного вида, образующиеся от
У некоторых из них могут быть обра

зованы видовые пары, (отгореть - отгорать, отцвести - отцветать
непереходных глаголов • • •

и под.")/145/ Helyesen állapítja meg» hogy tárgyatlan igékből 
képesik őket» mert minden tárgyatlan ige - as inchoativ igéket 

kivéve - atorminatlv; tévedésben van viosont, amikor as 

реть//отгорать,
resGsiv igék kosé sorolja. As от- 

ti illetve biológiai mosgás önmaga belső minőségi határa felé 

törekvő nosgássá is válhat; ilyenkor as ige inchoativ /rosulta- 

tiv/ jelontésü less, igepárt alkothat. Egresssiv jelentésben mind
két ige csak befojesett alakkal rondelkosik,

III. Egresssiv akcióninőségü igéket képezhetünk élettevé
kenységet és biológiai mozgást jelentő atorminatlv alapigékbőls

грызть----- отгрызть (без д.-) befejezi v. abbahagyja
a rágást

7145/ Грамматика современного русского
-Изд. "Наука", 1970, стр. 347.

отго-
as 0T4BecTH//0T4BeTaTlgepárokat is as eg-

prefixum hatására a térné осо-

литературного языка. • a
6 \

?!
Л -4v. ^
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« befejezi az ebédet 
в bcfojosi a vbGorát 
з= befejezi a teázást

обедать отобедать
ужинать ------- отужинать
пить чай -----  отпить чай

я elvirágsik
Az irodalmi nyelv kerüli as ogroooziv igák használatát* A legtöbb 

ogresasiv ige nollott a szótárban ott található a ” 

zós: leggyakrabban as expresesiv boasóit nyelvi fordulatokban 

használatosak, Szépirodalmi művökben caak elvótve találhatók.
Л cselekvés teljessége megválóoulhat:

1» A konkrét-tényközléo gsintagmatlkai osomlóleti pozíciójának 

per foktuo-jelen tó sóban:
"Господа откушали -

цвести --------  отцвести

разг. •* jel«*

- As urak bofe.ioztók as
étkesóat - válaszoltaотвечала служанка: вста

ют изо стола".
(А. Пушкин)

a cseléd: most állnak 

föl аз asztaltól.
2. A konkrót-tónyköslós osintagmatikai asemlóleti pozíciójának 

aorisstossi jolentóöóbono As akcionálio órtókmutatók a jolontol 

elkülönült Ggreoasiv coelekvéore utalna!::
"К восьми часам уже отужи
нали". (Ушаков)

- Nyolc órára már bof о .lös
tül: a vacsorát.

"Дамы уже давно отпили 

чай". (Чернышевский)
- A hölgyek már гógon befo- 

jestók a teásáGt,

А пить igo itt tárgyaoaága ellenére oem fojos ki célirányos 

lekvéat* Iá. A. Soljakin igy magyarázza őst a jolonaéget: " Однако 

среди непредельных глаголов встречаются и прямо-переходные

CGG—
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глаголы, но их переходность не является указанием на 

конкретную результативную установку действия, выходящую за 

его границу, (ср. он хорошо читает стихи, любить кого-то, 

держать чашку и др.п
/146/

As " отцвести м ige as ogroossiv jelentéé mellett kifejlesstot- 

te a torninativ-recu 1 ta t i v jelentést Is, ami igepár-alkotó képoo-
" ige tehát kát jelontéobcli funkci-oéggel jár* As * отцвести 

át kápco betölteni* As inchoativ jelentés olyan erősen rárakódott
as egresssiv jelentésre, hogy bármely befojesett múlt idejű alak 

áttohotő jelen időbe is# A jelen idejű alak olyan célirányos bio
lógiai nosGáot fejes ki* amely’ végkifejletében eléri saját belső 

minőségi határát*
Pls Отцветают разномастные « 

травы.
"Отцвели разномастные травы".

(М.Шолохов)
На tudatunk nésőpontja а perfektiv cselekvésnek csak a végpontjá
ra esik, vagyis q somié le tűnkben nem as eredmény, liánom a cselekvés 

kilépésének* bevégződésének a nossanata doninál, akkor as " От
цвели разномастные травы * jelontése lohet os is: ” Кончили 

цвести разномастные травы".
Elvontabb értelemben hassnálva, as ige teljesen elveszti ogroooziv 

jelontésfunkcióját:
"Уходят годы, отцветает молодость". (А.Н.Толстой)

A befojesett alak is torminativ-rosultativ loss?

/146/ M.A. Шелякин. Приставочные способы глагольного действия 

и категория вида в современном русском языке.-“Авторе
ферат. 1972, стр. 29.



- 120 -

и Ушли годы, отцвела молодость". Ида mondha
tom ( + Ушли годы, кончила цвести молодость.)

IV* Egroossiv csolokvésnédot képezhetünk egyhelyben végzett 
mozgást ős helyzetváltostatáot jelentő aterninativ alapigékből:

« longotést v* integetést 

abbahagy
— abbahagyja as ugrálást 

« befejezi a táncot

отмахатьмахать

прыгать -----  отпрыгать
отплясатьплясать

= abbahagyja a menetelőst 
Ide tartósnak as indotorninativ mozgást jelentő aterninativ alap- 

igékből képsott ogroossiv igék is:
бегать ------- отбегать

отшагатьшагать

я befejezi a futást 

» befejezi as üldözést 

я megszűnik utazni vhová 

« megszűnik járni vhová 

= megszűnik viselni vmit 

= abbaliagyja a cipelőst, 

vonszolóét

отгонятьгонять
ездить ------- отъездить

отходитьходить
относитьносить

таскать ----- оттаскать

stb*
L* А* Карай!dze és Е* V. Kraszilnyikova közös cikkükben a beszélt 

nyelvben használatos preflxuraos igékkel foglalkozva az alábbi 

mondatokban szereplő от- előképzés igéket egyetlen jelentésre ve
zetik vissza:

1* "В какие-нибудь три часа семнадцать верст 

отмахал". (А.Чехов)



** 121 -
2# "Отмахал пять страниц У (прочитал)
% "Отмахал три рубашки", (сшил)
4* "Проповедь какую у нас в соборе в прошлое воскресенье 

отмахал - умопомраченье ".
(Левитов, Деревенские картинки)
"Да, вот Агафья восемьдесяь три годочка отмахала".

(И. Бунин)
As öt mondatban esoreplG igék jelentését igy foglalják öaasos 

** Во всех этих случаях, с нашей точки зрения, выражается 

одно значение, которое можно сформулировать так: завер
шить, закончить какое-либо действие". /147/ Finitiv /egreoosiv/
jelentéot tulajdonítanak mind as öt mondatban osorepla igének* As 

gIgő mondat igéje nem a cselekvőé vőgs6 fázisát jelöli, liánom а 

caelekvés meghatározott mennyiségét /jelontóoe alapján a kvantita- 

tiv-terninativ akeiőninöaégü igák kösd sorolandó/* A második, har
madik éo negyedik mondatban résül tat iv-teminativ jelentése van 

as igének* As ötödik mondatban pedig perdurativ caelokvéat fejes
ige* As ige mellett ott áll as akcionálio ér-

amoly a cselolrvÓG idejé
nek a meghatározott mennyiségére utal* A szerzők nem veasik óasre, 
hogy egyetlen egreoosiv /finitiv/ akciéminőségü ige sincs as öt 

mondatban* As " отмахать 

vetkeső mondatban!

5.

ki as отмахать 

tókmutatős восемьдесят три годочка.

• igének egreoosiv jolentdoe van a kö-

/147/ Л.А. Капанидзе, Е.В. Красильникова, Об актуализации мор
фемной членимости слов в речи (употребление префиксальных гла
голов в устной речи) - Развитие современного русского языка. 
1972, Изд. "Наука, М 1975, стр. 120.* ■>
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- A gőzhajóról non jeleg- 

nek már.
" С парохода отмахали 

флажком. (Ушаков)
Az egresoziv ige rendszerint Izolált cselekvést jelöli nm korre
lál más cselekvéseidről, nesz helyezkedik el egy coolekvésoor lán
colatában* Az alany szférájában mozgó egresoziv cselekvésnek csak
időbeli korlátozója lehet, de ez sen kötelező jellegű*

1* Perfektum-jelöntésben rendszerint elmaradnak az akcionális 

értókmutaták• A vonatkozási időpont egybeesik a boazéléo pillana
tával i

- A katonák befejezték а 

nonetolást, ideje pihen*» 

niök*
2, Az aorioztooz időjelentést hangsúlyozzák az olyan időbeli 

korlátozók, mint az ’* уж давно и vagy az н уже M ssócakáks
пУж давно он отходил в 

свою канцелярию." (Ушаков)

"Солдаты отшагали, пора 

им отдыхать". (Ушаков)

- I-Iár régóta пш jár а
hivatalába*

t ! z,

—

VPbP=Vp ßf
A cselekvés mértékére, mennyiségére utaló korlátozó /néгtékhatáro

zó/ mellett az от- előképzős igének terninatív-kvantitativ jelen
tése vans
"Дима: Мы с тобой пол-Москвы 

Километров двадцать
- Dima: Fél-LIoszkvát bejár

tuk veled* Legyalogoltunkобошли • • •
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vagy húsz kilőné ter t« 

Elfáradtál*
отшагали. Устала".
(В.Розов, Страница жизни,
240)

A cselekvés idegének meghatározott mennyiségére utaló korlátozó 

/időhatárózó/ mellett az от-előképzős igének perdurativ jelen
tése van:

"Мы с тобой отшагали 

добрых два часа". (Ушаков)

Jó két óra hosszat gya
logoltunk veled*

V. Agresszív igét képezhetünk fizikai ráhatást, tevést és 

technikai foglalkozást jelentő alapigékből от- előképzővol;
= befejezi az ütést, verést 

= befejezi az őrködést 

= befejezi a kaszálást 

= befejezi a munkát 
= befejezi a szolgálatot 

= befejezi a kovácsolást 

stb.
A finitiv /egressziv/ cimszó alatt a legkülönbözőbb jelentések mo
sódnak össze a Nyelvtanokban. Ilyen cimszó alatt А. V. Iazáesen- 

kónál terminativ- vantitativ / отработать своё/és torminativ-re- 

zultativ igék szerepelnek /отработать//отрабатывать несколько 

смен/ /148/ N. Sz. Avilovánál inchoativ igék (отцвести//отцве- 

тать) /149/ V« V. Vinográdovnál és P. Sz. Auznyecovnál perdurativ

отбитьбить
дежурить — отдежурить

откоситькосить 

работать — отработать 

служить -----  отслужить
отковатьковать

/148/ А.В. Исаченко, Указ, работа, стр. 244. 
/149/ Грамматика современного русского 

- М., 1970, стр. 347.
литературного языка.
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Л50/ /" Отгу-igék / "Ваш дядюшна отпрыгал ли свой век?"
лял положенное время"

Ас ice valenciája, akciónál is ár tó Inna to tői nőikül nem ha»
/151/

tárosható nog as oross ige jelentőse. A. V. Iocácoonko állítása 

acerint a "finitiv" igék a 

lekvőo mértékét** fejősik ki. /152/ Véleményünk sserint a cselek
vő s mértéke, mennyisége non lehet aconos a cselekvés végső /ki— 

nenő/ fázisával, amely a cselokvós idejének egy igen rövid, idő
ben körülhatárolt scakascát jelöli, a produrativitáo képzetének 

a meghagyásával; üem finitiv /egfosssiv/, Inanem tormina ti v-',-an
ti tativ jelentőse van as от- olőkópsős igénekj

- "Szóval, nogdolgosta a ma
gáét, est astán non lohet 

letagadni!"
/Sánta F* Huss óra*
95 í 305/

A perdurativ cselekvés akcionális Őrtőkmutatói időhatár оsói viszo
nyokat fejesnek ki* Esek as akcionális órtőtenutatók a coolokvós

birtokos névmással a "cso-свое

"Словом, он свое отра
ботал, уж этого у него 

не отнимешь?"

meghatározott idejére utalnak: пять дней, добрых два
I rendosorint aecuoativuo

часа,
свой век, два дня, до пятнадцатого
tomporio-osal vagy до + bírt* е* fejessük ki:
Pis "Анфимьевна тоже помо

гает строить баррикаду
- "Anfinjovna - ... moot 

б is sogit barrikádot

/150/ В.В. Виноградов. Русский язык.-М 1947, стр. 531.
Л51/ Современный русский язык. Морфология.-1952, стр. 316.

• 5

Л52/ А.В. Исаченко, там же, стр. 244.
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építeni, mindenféle 

lim-lomból, moly le- 

szolgálta mór a pa/m

из вещей, отработавших 

так же, как она, свой 

век".
(М.Горький, ЖС, III, 

31:29)
"До пятнадцатого я от
работаю, ну, а там

" (А.Арбузов,

idejét, akárcsak ez 

az öregasszony itt«,"
- "Tizenötödikéin dolgo

zom» ka alikor elme
gyek."

• • •

ухожу 

Таня, 31:53)
* # *

kinősági tárgyi korlátozó esetén torminativ-rezultativ ak
cióminőségről beszélünk:

"Отработай свой долг, 
тогда иди на все четы
ре стороны." (Ф.Гладков,
Повесть о детстве)

klőbb dolgozd le az
adóssá ódat, aztán 

menj, amerre a sze
med lot.

Az egrosssiv ige a mondatban állhat "befejezettségre" utaló de
terminánssal / уже / vagy anélkül:

«• ks mindenütt frissek, 

vidámak az emberek... 
kgyosok dolgoznak még, 
mások már befejezték а 

munkát és pihennek.

"И всюду люди, бодрые, 
Одни работа

ют, другие уже отработали 

и отдыхают".
(А.Гайдар, Дальние 

страны)
"Отработал - можно и 

отдохнуть." (Ушаков)

веселые • * *

- defe.ieztem a munkán -
lepihenhetek.
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Mindkét mondatban a konkrét-tényköBlés eBenléleti pozíciójában
porfektum-jelentéoben szerepelnek as ogresssiv igék* Bitkán por-

" determináns* Азf oktum-j ölen tő sü ige mellett is állhat '* уже
mondatban mindhárom cselekvés vomtkocáoi időpontja egy-első

beesik:
->

->

VI* Sgrooosiv igét képoshotünk akusztikai jelenségeket /hang- 

adást és mondáét/’ jelentő básioigékből* Limáén idetartósé og- 

rosasiv igének van egy ingreoesív megfelelője is:
забушевать -----  отбушевать » megszűnik süvölteni

e üvöltést abbahagyja
загреметь -----  отгреметь = megszűnik a dörgés

в fölhagy a dörgéssol, 

elnémul 
« elnémul

отвытьзавыть

загрохать -----  отгрохать
----  отгудетьзагудеть
---- отгудетьзагудеть

отзвонить - a harangozóat abbahagyja
- abbahagyja as éneklést

зареветь -----  отреветь a felhagy as üvöltéssel
As ingrooosiv és as egresssiv jelentés as akusztikai és optikai 
jelenségeket kifejező igéknél jolontkosik a legtisztábban, rit-

зазвонить
отпетьзапеть

kán keveredik más cselekvésmódokkal* A hangadáat jelentő igékből 
képzett OT- prefiiíunos igék csak akkor fejleszthetik ki 
durativ jelentést, ha a motivált ige jelentésű megváltozik, 11-

a per-
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letvo olssakad as alapító jelentésétől;

"Три часа отрубил сегод
ня в очереди за билетами",

(Ушаков)
A hangadúst jelentő alapiakból kópsett egresssiv igék as irodaí
rni nyelvben le használatosak* Gyakran fejesnek ki a konkrét - 

tényköslos szemléleti posiciéjóban aoriostoosi jelentésű cselek
vést* As H уж давно ", ** только недавно 

tompor ativ-torninativ jellegére utalnak; a múltban losajlott?más 

cselekvésekkel non korreláló eseményeket elkülönítik a beosélés 

pillanatétól, távolabbi nultba holyosik;
"Были когда-то и в его 

жизни события решающие, 
менявшие самую судьбу, но 

все они давно уже отшуме
ли."

Húron órát elvaeakoltan
na a jegyért való sorba
állással.

ssócokúk a cselekvés

"Voltak sorsdöntő esemé
nyek annak idején as 6 

élotébon is, de esek mind

—

.4akr»p> Ll

A’okoto Gy* As orvos ha

lála* 7 s 119/

Csak nearér értek vénet
a harcok Orоcsórasúg déli 
réasén*

"Только недавно отгреме
ли бои на юге России". 
(Гардин, Воспоминания)

A cselekvések láncolatában elhelyeskodő egresosiv ige kifojoshot 

előidojü cselekvést;
"Отровели пушки, загово
рило мелкое оружие".

(Даль)

- As ágyuk elnémultak» 
megszólaltak a puskák.
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ЬР^ %

A többi tompor a t i V-1 or гг. ina t i v akcidminosdßü i^ólrhos hason
lóan kifejeshetnek egyidejű caolekvóot is perfokion-j ölentóobonг 
"Птички отпели. Цветы отцвели; Лучи побледнели. Зефиры ушли”. 
(Ф. Тютчев, Листья)
A bossólőe pillanata ds a befőjоsott igák eselokvosdnek vonatko
zási időpontja egybeesik# A# V* Bonűarko őrről Így ir?
* Примечательной особенностью употребления форм прошедшего 

совершенного в перфектном значении является то, что при со
четании ряда таких форм в контексте возникает не "цепь" 

сменяющих друг друга последовательных действий, как это 

всегда бывает при сочетании нескольких форм в аористичес
ком значении, а " пучок " одновременных состояний ". /153/

As отпеть//отпевать ígőtiok morvái to eta!: as akciondlia 

ioLidrvoij nogvdltosott /kvalifikálőűott/ a jelentőse is: "gydss- 

osertartánon olbucsustat valakit, valakinek gyáasnioét mond:"
"Германн отправился в мо- - Hermann elindult а попоо-
настырь, где должны были 

отпевать тело усопшей 

графини." (А.Пушкин)

torba, ahol a halott gróf
nő toteme fölött Fváaznicőt 
mondanak.

/155/ A.B. Бондарко, Л.Л. Буланин, Русский глагол,-Л., 1967, 
стр. 91.
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VII* Sgroosziv igéket képezhetünk optikai jelenségeket kifejező 

atcrr.inativ alapigékből. Számuk mindössze néhány igére te
hetős
блестеть -----  отблестеть » nen csillog tovább
блистать -----  отблистать в пел csillog tovább
сверкать -----  отсверкать в поп csillog többé
светить отсветить в поп fénylik többé 

A hangadóst jelentő igékhez hasonlóan az optikai jelenségeket ki-
prefixumai csak az ogreooziv jelentéstfejező alapigék ot- 

képosek kifejleszteni* A multiplikativ alapigékből képzett ogrosz- 

sziv igék megőrzik a prefrekvontativitáo képzetét. Uás ccolokvéa-
ool korrelálva kifejezhetnek előbbtörténésts

"Когда же заката пышность отблистала, 
замолк оркестр". (В.Брюсов, На пляже)

A beszélt nyelvben használt agresszív igék gyakrabban állnak a 

mondatban ogynagukban, izoláltan* A beszólás pillanatától elkülö- 

niti és a t ávolabbi múltba helyezi a cselekvést az olyan igefügg- 

vény, mint a " давно уж 

"Красавица давно уж от
блистала". (Ушаков)

« ,

- Es a szép nő már régen

Líindon optikai jolonoéget kifejező alapigéből képzott egreseziv
igének van ingrosoziv megfelelője: заблестеть, заблистать,
засверкать és засветить.
VIII* Egrosaziv akcióminőoégu igéket képezhetünk még érzelmi

nyilvánuláeokat kifejező atorminativ alapigékből* özánuk 

jóval kisebb, mint az azonos bácieIgékből képzett ingrosoziv 

igékés

meg-
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блажить — Отблажить = abbahagyja a osessélyeskodést 

горевать — отгоревать® felhagy a buslakodásoal 

грустить — отгрустить® felhagy a osonorkodásaal 

любить -— отлюбить * vki ssánára megszűnik a szerelem
V* SßOrotGt

страдать — отстрадать® többet non osenvod
мучиться — отмучиться® non ssenvGd tovább

vagy as "уж давно" időhatárоsói igefüggvények asAß "уж"
igei cselekvés aor isstoss-jelentését hangsnilyossák* Az alábbi pél
dában as egreassiv és as mgrososiv ige ollentőto kiegyenlítődik; 

anit as egyikből tagadunk, ast a náoikkal állítjuk, más szóval: 
a jövőben nen kcsűődhot el as, ani a nultban végérvényesen meg
szűnt!

"Женись на ней; ты её полюбишь 

Я не полюблю, маменька: я уж отлю
бил." (И.Гончаров, Обыкновенная история)

• • •

VP2 DP VPi
VP2vpx = не полюблю; = уж отлюбил

A diáknyelv io előocorotettol használja as egreoosiv igéket* Dia
lógusban determináns nélkül rondoser int porféktun-jelentésük van:
Борис."Со школой всё, конец.
Костя. Какой конец?
Борис. Отмучился. Ну её к

- Dóriss* Végesten as iskolá
val.

Kosstya;Hogy-hogy végestől?



- 131 -

Borisz: Vége a szenvedés"черту 1" (В,Розов, 
Страница жизни, 231) пек. Az ördög vi

gye el az iskolát*

Összeg :

1, Az ogressziv akcióminőségQ igék a cselekvés végső szakaszát, 

kilépő fázisát jelölik,
2, A cselekvés kilépését a predurativitás képzete előzi meg,
3, Egressziv cselekvésmódot kifejező igét 

pezünk,
4, Egressziv igék képezhetők:

a. Létezést jelentő aterminativ alapigéből: ЖИТЬ*
b. Természeti jelenségek mozgását jelentő aterminativ alap

igékből: бурлить, кипеть*
c. Élettevékenységet és biológiai mozgást jelentő aterminativ 

alapigékből: грЫЗТЪ, ЦВесТИ.
d. Egyhelyben végzett mozgást és helyzetváltoztatást jelentő 

aterminativ alapigékből: махать, бегать*
e. Fizikai ráhatást, tevést és technikai foglalkozást jelentő 

alapigékből: косить, служить.
f. Akusztikai jelenségeket /hangadást, mondást/ jelentő bázis

igékből: выть, петь.
g. Optikai jelenségeket jelentő aterminativ alapigékből: 

блестеть, светить.

pn efixummal ké-OT-
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h* Érzelmi megnyilvánulásokat kifejező aterninativ alap

igékből: грустить, страдать.
5. Az egresaziv igék a terminativ-temporativ igék lexikai cso

portjába tartoznak. Az egressziv ige akcionális értékmuta
tói / Уке* ДШЗНО / a cselekvés idejére vonatkoznak.

Ezek az akcionális ismérvek az igével nem alkotnak zárt, kö
telező jellegű kapcsolatot, bármikor elmaradhatnak.

6. Az egressziv igék rendszerint tárgyatlanok; az alany szfé
rájában mozgó egressziv cselekvésnek nincsenek tárgyi korlá
tozói. A cselekvés alanyi viszonyait adverbiális viszonyok 

egészithetik ki.

7. Az aterninativ igékből képzett egressziv cselekvésmódot ki
fejező igék a perfectiva tantum igék közé tartoznak, igepórt 

nem képezhetünk belőlük.

8. A hangadást /mondást/ és optikai jelenségeket kifejező igék 

ОТ- prefixummal csak az egressziv jelentést fejlesztették
ki: отгреметь, отсверкать.

9« Az egressziv igék jelentésétől élesen elhatároltuk az 

prefixummal képzett homonim cselekvésmódokat, a perdurativ / 

служить два года/, a terminativ-kvantitativ / отшагал двад
цать километров /, az inchoativ / отцвести//отцветать / éa 

terminativ-rezuitativ / отработать//отрабатывать свои долг

от-
от—

а

/

akcióninoségü igéket. A nyelvtanok és e^yes szaktanulmányok ezen 

igéknek is gyakran egressziv /finitiv/ jelentést tulajdonítanak.

10. A cselekvés teljessége az egressziv igékben a konkrét-tény- 

közlés szintagmatikai szemléleti pozíciójában valósul meg, amely
rendszerint egymagában álló, időben lokalizált, egyszeri múlt
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idejű, coelobváat jolöl. Aß Isolúlt colt idojíl aluliaknak a cci- 

tuációtól füccöoa vagy perfekten«* vagy аог iосtooc-jelootá0Ш1 

van. A cult Idejű coolokváo aoriűctoo-joXootáoát buncmXyocsák
ac olyan okcionölio áítákcu taták, cint ас пун даВКО, только

A poríoktuc-j olontáoil ocr qggcIv icoalak ool-
ocácoka/.

недавно, yne".
lőtt ronűocor int üco áll dotorcináno /ritkán ас "уие"
Aß Irodain! nyolvbon Eltolóban eoak a hanoiét jelentő Icák 

haccnálatooak* Abban a ceoportban as occooociv teák az Infomá- 

eiá о lkján kifojochotnok о&дзбого kuvotkocő aor icctooc-jolontőoü. 
eaolckváookot is.
11. dint nlndoa tompor a t i v-tor n ina t £v leo, Qß ocroocciv ißök io 

/perfektiv jolontóaük eIlonáiо/ kifojochotnck ocyidoja, ocyotlon 

időpontra vonotko c tatba tó eoolokváookot*
12, dolontáoílk áo abc lónál io t már Veik alapján ac ecrooociv igá
két a tcnpora t i v-torc ina t i v ipák ecoportjába ooróljuk, Időben 

körüliétárolt coolokváot jóidnak i non a ccolokváo, bánon a coo* 

lekváo idojának a cormyioácát nárjük*
15* An o^ocociv Icái: tulnyonő többoácái a boocált nyolvbon Ьш* 

nálják, Ac irodaijai nyolvbon ritkábban fordulnál: old. A feoiliá- 

r io, bicalcaokodá nyelvi kGcocbcn acárt io ocivoaon teomálják, 

oort a boocádot tünörobbá, katocor ikuoabbd áo csrprococivobbá to- 

ößik. A, A* Bapanidso áo В, V* nraocilnyikova as ucynevocctt **cs— 

precociv ocákápcő ooctályok* köcá oorolju ac ocrocociv icá!:ot./154/

/154/ Л,А. Капанидае, E.B. Красильникова, Об актуализации мор
фемной члешшости слов в речи, (употребление префиксаль
ных глаголов в устной речи.) - Развитие современного рус
ского языка, 1972. Изд. "Наука", М., 1975,стр, 115.
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14* As ocreaosiv csolokvóamóOnak a magyar nyelvben nincsenek 

ekvivalensei* A magyar nyelv körülírással / отгреметь e meg- 

ssünik a űörgós, отработать » befojesi a munkát/, осу másik 

alapigóből kőpsott ssínonimával / отбушевать « elcsendesedik/ 

vagy tagadással ás jelcnidővel / отлюбить и már non secret, 

отъездить » пш átesik többó/ adja vlsosa as Ggresssiv Igák 

jelentósőt*



- 135 -

Porüugotiv оп<йШйт&

А* V, losácoonkó а per durativ caolckváonádot a rocultativ
igák egyik alcsoportjába sorolja# /135/ Aót3ögt©lGn, hogy sok 

olőkópsőo ter r.inat i v**rgsülta 11 v Igo van, aoolyok küsülnpo-
többot ;edg ma is a por durativ coolGkvőonódűal azonosítanak* A*7*
Issáeoonkának on a besorolása a son a tevés elgondoláson alap«* 

szik, nolyot E* Kooehniodor hangoztatott olőssUr, aki szerint a 

perdülativ igo egyik akciónális órtáknutatája, a tárgyeoetbon 

álló igofüggvány non időhatáreső, kanon klegócsitő /tárgy/í
глаголах, например,praoslodslec "просидеть", 

определения времени являются не обстоятельствами продол
жительности, а дополнениями: : "Prsesiodsioll eedsine vj ail- 

oseniu "Они просидели час в молчании". /156/ Ugyanígy vóle*> 

koűik I* Poldauf, aki ©st Ír Jas " Дополнением может быть также 

объективированное время /bdit colon пос/ próbáit celou noc 

"быть/пробыть без сна всю ночь”/* /157/

” При • • •• • •

/155/ А* V« loacenko, Dio ruasischo Sprache dor Gegenwart# Toil 
I« Pormonlehre* - Hallo* 1962* S* 394*

/156/ Эрвин Кошмидер, Очерк науки о видах польского глагола. 
Опыт синтеза. - В сб.: "Вопросы глагольного вида", М., 
1962, стр. 146.

/157/ И.Польдауф, Место грамматики и лексикологии в изучении 

вопросов глагольного вида. - В сб.: "Вопросы глагольного 

вида", М., 1962, стр. 83.
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A legtöbb tárgyas ige a teminativ-rezultativ igék nagy cso

portjába tartozik, igepár alkotására alkalmas. Csakhogy a per- 

durativ i0ék aterminativ igékből képződnek, ami az esetek dön

tő többségében kizárja a tranzitivitást. А про- előképző 

perdurativ jelentésben nem teszi tárgyassá a befejezett igétj 

az alapigéhez hasonlóan továbbra is tárgyatlan marad*

Szánunkra, magyarok számára fontos а про -val képzett 

perdurativ és a no -val képzett deliaitutiv cselekvésmód kö

zötti lényegi különbség meghatározása. ÍJ* üz. iwilova egy cso

portba sorolja a npo-előképzős perűurativ és a no- előképzés 

delinitativ cselekvésmódokat, melyeket igy jellemez: "Глаголы 

ограничительного способа действия означают, что протекание 

действия лимитировано определенным промежутком времени ". /158/ 

V* V. Gurevics elnevezésükben már különválasztja a két cselekvésmó

dot, de lényegében ugyanazt mondja mindkét cselekvésmódról, a- 

mit h* Sz. Avilova; "Глаголы ограничительного и длительно

ограничительного способов действия указывают на определен

ный временной промежуток, охватываемый начальным и конеч-

/159/ Mindkéttőjüknél elmosódik 

a két cselekvésmód közötti lényegi különbség. D.ü. Usakov és W. 

doeck ugyanezt a me glia tár ozást - nagyon helyesen - csak a perdu-

ным пределами действия ".

/150/ Грамматика современного русского литературного языка. - 

М., 1970, стр. 347.

/159/ В.В. Гуревич, К вопросу о предельности действия. - Рус

ский язык в над. школе, 1974/3, стр. 81.
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rativ igákre alkalmazza, АбО/ АС1/ D, II, Uoakov a dolinitativ 

igák jolontását határozottan elkülöníti a pordurativ Icáktól g 
amikor act mondja, hogy a dclimitativ igák viszonylag rövid, meg
határozatlan időtartamú csolokvást fejősnek ki, /162/ Ugyanezt 

mondja Poto látván a perdurativ igákről fordított olőjollol, 

mintogy kiegészítve D0 IT, Uoakov áe U, Doock hiányos ártelmosá
sát: " Глаголы длительно - ограничительного способа действия 

с приставкой про- обозначают действие, охватывающее более 

длительный отрезок времени, воспринимаемый субъективно", /1бЗ/ 

I), П, Uoakov б о IT* Boock a pordurativ igák jolontásábon a csolek- 

vás послаtárоsott időtartamát hangsúlyozzák, Poto István a hoas- 

ozantartó coolokvás viszonylagos, szubjektív jollegát ömöli ki.

/160/ ТСРЯ, стр. 886: "Про- глагольная приставка, обозначаю
щая действие, продолжающееся в полном объеме в течение 

какого-н. определенного промежутка времени",
/161/ W* Boock* Dio Aktionsarten dos rusoisohon Verbs, Pusoioeh- 

untorrlcht 1956, Iloft. 7/G, G* 517,
MDio pordurative Aktionsart bezeichnet, dass durch dio 

Handlung Mn cans bestimmter in seinen Grenspunkten genau 

fostcologtor Zeitabschnitt auogofülit wird,"
/162/ ТСРЯ, стр. 318.

/163/ Poto István, Mai cross nyelv IV, Kézirat* Tankönyvkiadó* 

Dpoot, 1975. 170. o.
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A perdurativ icék jelentősét a ketté szintézise adja meg: te

liét no.- határozott időtartamú, visz on.v lar hős a zan tar tó. liuganos 

cselekvést jelölnek:

“Пять минут, которые он пробыл с завязанными глазами, 

показались ему часом".

(Л. Толстой, Война и мир)
I* Per durativ akcióminőségü igéket aterminativ alapigékből 

про-, от- és пере- prefixumok segítségével képezhetünk. A per- 

durativ jelentésű от- prefixummal az egressziv igék kapcsán 

már foglalkoztunk; tulajdonképpen átmenetnek szántuk a npo- 

és пере- prefixumokkal képzett perdurativ cselekvésmód tárgya

lásához. Ilivel а пере- prefixummal képzett perdurativ akciómi- 

nőségü igék száma viszonylag jelentéktelen, együtt tárgyaljuk őket a 

про- előképzővei.

I/u* A perdurativ igék között a legtermékenyebb típust a 

létezést, állapotot jelentő aterminativ alapigékből képzett cso
port alkotja:

= meghatározott ideig él,/elől/

tartózko

dik valahol 

fekszik, hever 

lóg, függ 

tart vmit vhol 

fekszik 

hallgat 

ül, elüldögél

жить— прожить 

быть------пробыть It35

•»валяться —проваляться as

»»висеть ------ провисеть з

держать — продержать SS

ftлежать ------ пролежать
имолчать — промолчать
изсидеть ------ просидеть
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e meghatározott időig áll9 áll

dogál
« mogln*tárosott időig alosik

stb*
A GSövogöGGSofüggáGon к Ívül nchás meghatározni, mi a jolcntáoö 

valamely ásónál; vagy őppen igealaknak* A pordurativ akciáoinősá- 

gü igát ia a ssövogkörnyosot, a azó külső asorkoseti tulajdonoá- 

gai különböztetik mog pl* а про- prefixummal kópsott tormina- 

tiv-resultativ igáktól, nolyoknek máo a dicstribuciája, molyok 

máo jolontáovissonyokat fejősnek ki*
A pordurativ igák nollott kütolosőcn jolen vannak a coolek- 

váenád küloő asorkoseti mutatói, a eoelokváo akcionálio ártákát 

meghatározó időbeli korlátosók, időhatárosói viosonyokat kifoje- 

ső igefüggvónyek* A torminativ alapigák jolontáoánok osükoógono- 

rü kiogáositőit /tárgyi korlátosóit/ a pordurativ coolokvámód
ban fölváltják as atorminativ igák osetlogeo bővitmónyoi, as idő 

noirnyioágát jolölő korlátosók, igofüggványeks строить дом -
do спать час - проспать час. A pordurativ 

akeióminőoágü igékben a caolekváo toljooaágo, totalitáoa foltőto- 

losi as időben kifojeshotő boloő noonyiaági határokat* A külső 

Gsorkosoti mutatók a Gsomlálő fÍgyólmát ráirányithatják a cselek
vő о mindkát határára, úgy a jobboldali mint a baloldali határára. 
Ekkor bossélünk időbon pontonon körülhatárolt, meghatározott idő
tartam CGololrvá8Xől* Ilyen igefüggvőnyok lohotnoks 

1* tárgyoaotbon /accuGativuo tomporre/ álló főnоvök, osámnovoű 

vagy jolsőű Gsókapcoolatok:

стоять -----  простоять

спать-------проспать

прстроить дом,
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"Mégiscsak dús dolog 

egy nüvoltobb városi 
ember mellett élni» 

/Németh L. Gyász*
724 : 208/

Pl: "Все-таки совсем другое * 

дело рядом с образован
ным городским человеком 

жизнь прожить11.

"Harmincegy éves vagyok, 
de kilenc óvet voltam a 

börtönükben." /Santa F. 
Huss óra, 80 : 295/

"Мне тридцать один год, 

девять лет из них я про
сидел в вашей тюрьме".

"Мне много в этом объяс- - 

нил мистер Астлей, кото
рый целое утро простоял 

у игорных столов, но сам 

не поставил ни разу."
(Ф.Достоевский, Игрок, 
304:331)

"Мл. Aotley, aki egész 

délelőtt a játékaszta
loknál álltf bár 6 maga 

egyszer sem tett, sokfé
le magyarázatát adta en
nek a jelenségnek."

2. A cselekvés meghatározott időtartamára utal C + birtokos
eset - до + birtokos eset kombinációjából származó igefüggvény:

С семи до десяти утра
мы простояли у кассы:

- Héttől tízig. egész Mr от 

óra hosszat álltunk a kasz-
целых три часа. szánéi.

3. A meghatározott időtartamú cselekvésnek csak a jobboldali ha-
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tárára irányítja a figyelmünket а ДО + bírt. esettel kife
jezett igofüggvény:

"Клим незаметно для 

себя просидел с ним
- "Klim észre som vette, hogy 

ójfélir elüldögélt Ko/slov- 

nál, éo szelíd mosollyal 
lépett ki az utcára."

(М.Горький, ЖС, II, 36:34)

до полуночи и вышел 

на улицу с благодуш
ной улыбкой".

- "Számgin addin: álldogált 

ott, mig meg non kondult 

ünnepélyesen a sok ha
rang."

"Так и простоял Сам-
гин до поры, пока не
раздался торжествен
ный звон бесчисленных 

колоколов".
(М.Горький, ЖС, I, 433:420)

4« A cselekvés időtartamát csak megköselitőleg határ ózzák meg 

az olyan igofüggvényok mint а: почти час 

часа два
= majdnem egy érát;

= vagy két órát /kb. 2 órát/; час или два = vagy
két órát; с минуту » csaknem egy porcig stb.:

"Почти час он просидел - “Kajdnen egy órát ült az
asztalnál, türelmetlenül 
várva az újságokat."

у стола, нетерпеливо ожи
дая газет 

(М.Горький, ЖС, 1У, 106:110)
• • •

- "Egy, sőt két órán át is"Просидев час или два í í 1

elüldögélt Így, aztán 

hirtelen körülnézett,
он вдруг начинает ози
раться, суетиться, огля-
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felugrott, izgatottan kap
kodta a fejét, mintha essé- 

be jutott volna valami, 

mintha keresne valakit

дывается, припоминает 

и как будто хочет ко
го-то сыскать.”
(Ф.Достоевский, Игрок, 
418:451)

"Szótlanul üldöгбIve vaну 

másfél órát. Pojárnyikov 

megtöltötte a gyomrát te
ával, majd lassan kisza- 

baűitóttá csontos, szög
letes testét a karosasék 

zöld Öléből és kezet szo
rítva Preisssel, mogorván 

kijelentette:"

"Молча просидев ча
са полтора, напившись 

чая, Поярников медлен
но вытащил костлявое и 

угловатое тело свое из 

глубокого кресла, по
жимая руку Прейса, ска
зал угрюмо:". (М.Горь- 

кий, ЖС, И, 105:104)

"Még hevert vagy félórá
nyit." /Тег eánozky J. J. 

Egy kézikocsi története./

"Так пролежал он с -

полчаса".

5. A meghatározott időtartamú per durativ cselekvés tartós-hu
zamos jellegét hangsúlyozzák az olyan melléknévi és névmást 
jelzők mint a битый 

-"Что твоя мамочка 

делает, спит? -

» добрый, целый, весь и пр".:
- "Mit csinál anyukád, alszik?

- fogta el a szobából kison- 

polygé Sanyit, amikor már ояу 

órája ült a konyhaszéken, s
спросила она как-то
выскользнувшего из
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■* hallgatta a fiúcska 

veoskődését a kilincs- 

csel. "/Héneth L. Gyász. 
605 » 68/

комнаты Шани, битый час 

просидев в кухне на сту
ле и слушая, как мальчик 

пытается изнутри отворить 

дверь".

- "De az állomáson vamv 

kát órát vesztegettünk
cl eredménytelenül. 
/Coeroo T* Hideg na
pok. 160 : 479/

"Но на вокзале пришлось 

проторчать без толку доб
рых два часа:".

6, Az időkorlátosé ismétlése és a melléknévi jelző kitétele a 

rövid időtartamot szubjektive negnyujtja, viazonvla/: hosszabb
nak hangsúlyozóttabbnak tünteti feli

"Так они просидели друг 

перед другом минуты две, 
две болезненные минуты для

"így ültek egymással 

szemben két perein. 

Akim Petrovico ozámá- 

ra két roppant kinoaАкима Петровича".
(Ф.Достоевский, Скверный 

анекдот, 33:280)
Dereim."

7. Időben elnyúld, hosszantartó Cselekvésre mutat a pordurativ 

cselekvésmód releváns értéknutatója, a " долго " időhatározó,
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amely a perdurativ cselekvésmódot elhatárolja a delimitativ ak- 

cióminőoégü igéktől; sohasem állhat delimitativ igévelо Megha
tározatlan ideig tartó huzamos cselekvésre utal:

"Ну-ну, я ж так просто, - - "No jó, nem azért mon
dom - dadogta Kurátornő, 

s hogy a lánya belépett, 

nég jó idein állt a kü
szöbön
/Németh L. Gyász. 746:233/

заикаясь, выговорила мать, 
и когда Жофи вошла, еще
долго простояла у поро
га, , • • •• • •

Az eddigi példák arra mutatnak, hogy az aterminativ igék
ből képzett perdurativ igék cselekvése rendszerint az alany 

szférájában mozog és adverbiális viszonyokat fejez ki. Perdura- 

tiv igék ritka esetben képezhetők tárgyas alapigékből is:
Pl: "Балки еще много лет 

продержат крышу".
(Ушаков)

А " держать книгу " aterminativ tárgyas ige jelentőse nem tar
talmaz semmiféle utalást arra nézve, hogy a cselekvés szükoég-

A gerendái: még sok évim 

tartani fogják a tetőt.

szerűen oléri a célját*
8. Az aterminativ igékből képzett perdurativ igék egyszemléletű
ek, nem alkotnak igepárt. A belőlük képzett folyamatos igék nem 

képesek proceoszualizálódni: gyakori /iterativ/,időben nem loka
lizálható cselekvést fejesnek ki. Az -ива ssuffixum megőrizte 

ssóképső funkcióját. A folyamatos ige akcionálie ismérvei is
megváltoztak; kötelező jellegük megszűnt:
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- “Majd épp 6 oreaskedik 

öesze a kerítésnél ássál 
a lópof áruval," /Nónoth
L« Gyász* 576 г 54*/

"Чтобы Жофи простаивала 

под забором часами с этой 

лошадиной мордой".

- "más napokon, ki tudja, 

hányszor állt e nollott 

as ágy mellett, ült as 

ágy káváján, о hajolt a 

szuszogó gyermek föló*" 

/Németh L* Gyász* 675 s 
152*/

** "Amikor a Mari annyit 

kukaolt as asszonyság» 

nál /6 is gondolt orré/". 

/Németh L. Gyáss* 740 s 
226./
"Ast hiosi, hogy Zsófi non 

tudja, hogy a Hangyába el-» 

menv sörözni, de as unoká
jához nőm jut ideje." 

/Németh L* Gyáss. 659 : 
153*/

"в прежние дни кто знает, 
сколько раз простаивала
возле этой постели, при
глаживаясь к изголовью,
склоняясь к сладко спя
щему сыну".

"Мари все вечера напро
лет просиживала у Кизели".

"Он думает, что Жофи 

неизвестно, как он в 

"Муравье" за пивом про
сиживает, а на внука у
него, видите ли, време
ни нет".

Az "elmegy" ige is politcnporálio, időben nem lokalizált cselek
vést fejős ki. As iterotivitás a magyar nyelvben neutralizálja 

as ige perfektiv jolontőoét,
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I/b. А пере- prefixumnál képzett perdurativ igék ritkán 

fordulnak elő, számuk jelentéktelen, ezért а про- előképzés 

igékkel együtt tárgyaljuk őket. Пере- előképzés perdurativ 

igéket létezést és állapotot jelentő aterminativ alapigékből 

képezünk:

= meghat, ideig él, leél
зимовать — перезимовать * áttelel, a telet eltölti 

ночевать — переночевать » az éjszakát vhol tölti
= elüldögél, negh. i. ül 
= álldogál, negh. i. áll

дремать — передремать » meghat. időt átszunyókál
* meghat* ideig várakozik
- meghat, ideig fekszik vhol
- az éjszakát vhol tölti

жить-----пережить

сидеть ----- пересидеть
стоять ----- перестоять

ждать------ переждать
лежать ----- перележать
спать------ переспать

1. На a denominális alapigo töve is az eltöltött vagy eltölten

dő időre utal, a nepe- prefixunmal képzett perdurativ ige u- 

tán nem szükséges az időt jelölő igefüggvényt kitenni;

------ перезимовать (зиму).

- Mivel az utakat befújta 

a hó, az iparosok a telet 

Uj-földün töltötték.

зима зимовать
Pls "Занесенные бурей, про

мышленники перезимовали
на Новой земле". (Даль)

"Одну зиму тутовое деревцо ~ П/о; telet még csak átvé
szelt az eperfa, a követ
kező télen már kifagyott.

таки перезимовало, а на 

другую вызябло". (Даль)
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---- переночевать (ночь).— ночевать 

н Наутро он должен был при
ступить к работе у графа, 
да и с Кураторами хотелось

ночь
- Lláonap kollett helybe- 

állania9 о közbon Kura
tor álmái le akart vala
mit lendíteni a dolgán, 
liát ott aludt. /Uámoth 

L. Gyász. 717 s 200/

ему внести хоть какую-то 

ясность, - одним словом, он 

решил переночевать у матери".

«*■ Ott töltötten as éjsza
kát. aEtán elutaztam.

2. А пере- prefixumon pordurativ igák mindig meghatározott idő tar
tamú ,viszonylag hosszantartó, időben elnyúló GGolekváot fejeznek

"Ночь переночевал и уехал."
(Ушаков)

kis
"Передремав в небольшом - A kének, miután а пар 

.többi ráesőt ogy kioяру остаток дня, разведчики 

к ночи двинулись дальше". 
(Э.Казакевич, Звезда) .Ш.Ш.» as áj osaka be

álltával továbbment tek.

3# A w пересидеть "* " перестоять" ás a " перележать " perdu
rativ igékre rárakódik a várakozás jolontéoe. Pl*;
- valahol valamennyi időt eltölt ülve várakozás közben;
pl; "Рубцевич уже пересидел 

несколько часов и соби-

пересидеть=

Pubcovieo már néhány 

órát ült hiábavalóan* 

készült hazamenni*рался уходить домой".
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(Кожевников, Живая вода)

- Л katonák a bonbatámadás 

véréin a f edezékbon hú
zódtak под»

*’ a népnyolvi használatban a " переноче-

"Солдаты перележали в 

укрытии до конца бом
бежки". (СРя)

4. А * переспать
вать ° szinonimájaként fordul elás

“ Придется развести кос
тер, да возле него и пе
респать - сказал Тараненко11, éjszakát - mondta Tara- 

(А.Гончаров, Наш корреспон- nyenko*

- Tábortüzet kell raknunk 

ás nollotto tülton1 az

дент)

5. A pordurativ igékkel паз tévesztendő össze a пере- profi - 

xuiamal képzett ammontativ cselekvéaméd, anely elsősorban a 

bőszéit nyelvben használatos« Az augnentatlv igák a terninativ- 

kvantitativ igák csoportjába sorolandók* Jelentésüket a példák 

és Djuro Grubor jellemzése alapján Így értelmezhetjük: az ige 

cselekvése meghaladja a kivánt mértéket* /164/ Az augnentativ 

igék mellett nem állnak a perdurativ cselekvésmódra jellemző 

akcionális értékrntatók:
"Переспал и головную боль - Túlságosan sokat aludtam 

почувствовал". (Ушаков) és megfájdult a fejőn.

A cselekvés, meghaladva a kivánt mértéket, bizonyos minőségi 
változásokat is előidézhet:

/164/ Дюро Грубор, Аспектна значеньа. - Загреб, 1953, стр. 98.
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"Травы перестояли и звенели, высохшие от солнца, не 

дождавшись своего косаря". (Акаев, Далеко от Москвы)
Tárgyassá válva kifejlesztik a torninativ-rezultativ jelentést, 

ami nár igepár-alkotó képességgel is jár:
Pl: "Этот гость всех пересидел." Этот гость всех переси-

(Ушаков) живает.

I/с. A cselekvés teljessége /totalitása/ - a perdurativ 

igéknek ebben a csoportjában megvalósulhat; a konkrét-tényközlő 

sz in tematikai szonléloti л elöntésben. A perdurativ igék konkrét- 

tényközlő funkciója aorisstossi időjelentésoel párosul: a múlt 
idejű cselekvés elkülönül a beszólás pillanatától. Az aoriszto- 

szi múlt idő kifejezhet:
a. előbbtürténést a cselekvések láncolatában:

"Клим незаметно для себя 

просидел с ним до полуно
чи и вышел на улицу с бла
годушной улыбкой." (М.Горь
кий, ЖС, II, 36:34)

"КЗ.in észre scan vette, 

hogy éjfélig elüldögélt 

Kozlovnál, és szolid mo
sollyal lépett kj, az ut
cára,"

£f>VP, V?2
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b. egyidejűséget:

"Я провид б Париже б сего 

только три недели с не
большим, и б этот срок 

были совершенно покон
чены мои сто тысяч фран
ков ", (Ф.Достоевский, 
Игрок, 412; 445)

"Párizsban mindössze
három hetet töltöttem

- talán valamicskével

többet és ez idő 

alatt elvertem mind a

százezer frankomat."

c

V______

bf*VP

c. A konkrét-tényközlő jelentés megvalósulhat jövő időben a 

jelentől elkülönitve /a múlt idejű aorisztoszi jelentéshez hason

lóan/ :

"А я и там, на кухне 

у себя проживу потихонеч
ку.. ♦ ”

"Elleszek én ott csen
deskén..." /Fekete Gy. 

Az orvos halála. 140:

190./
d. Megvalósulhat a jelentől nem elkülönitve /a múlt idejű 

perfektum-jelentóshez hasonlóan:/: /Lsd. az idézetet N. Sz. Posz- 

pelovtól!/ /165/

/165/ H.C. Поспелов, 0 двух рядах грамматических значений 

глагольных форм времени в современном русском языке, -
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"Hem akadályozhatom 

nog benne*Mog aztán 

nevetséges is volna, 

ha már itt áll az üveg 

köztünk•"

"Не задерживать se...
Да и спешно, если бутыл
ка так простоит между на
ми1' • (Ф.Достоевским, Сквер
ный анекдот, 33? 279)

ж простоит

ß? W

о. Д cselekvés teljessége megvalósulhat а рогdurativ ige 

pot.ei ciália /lehetőséget, nem lehetőséget kifejező/ envodi azea-

l&fltA ,iglaa^i3.üfeaß ic;
Plí "Любопытством не прожи

вешь - сказал Сангин, 

вздохнув, - а Марина 

спросила! - Пробовал?"
(М.Горышй, SKC, II, 183:185)

« "Kíváneо1Sággal non mérv 

sokra ~ mondta Számgin 

sóhajtva - marina pedig 

megkérdezte! - Próbáltad?"

A nodálio ocintagnatikai szemléleti jelentősek időben nem loka
lizálható cselekvést fejesnek kis

ВЯ, 1966, Ш 2, стр. 23.
"..."перфектное" значение будущего времени объединяет насто
ящее и будущее в едином плане настоящего-будущего".
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) не проживешь

6Р
Ugyanest a jelentést к if о jeshetjük főnévi igonévvel:

"Magam veszekedtem as em
berekkel: van hely, add 

a fiad a technikumba, 
nem fon megélni esen a 

földön aszal a tudással, 

amivel as apja elboldo
gult." /Sánta F# Hues óra* 

85 t 298,/

"Кто ссорился с ними,
настаивал: есть возмож
ность, отдавай сына в 

техникум, не прожить 

ему на этой землице, 
если при том лишь оста
нется, что отец его

II и• • •знал

A potenciális asomléleti jelentésben /mivel a percurativ ige cse
lekvése időben и© lokalizálható/ as egyszerű jövő idejű és a fő
névi igonévi alak mellett rondeserint nem áll időkorlátosé# Álli-
té mondatban as időkorlátosék a per durativ ige egyszerű jövő ide
jű cselekvését időben mindig lokalisáljók:

"Так и проживет весь 

свой век кротом чер
ным - да ей и сейчас уже 

в тягость солнечный свет".

"б már ilyen fekete vakon
dok marad, nem is oserot 
kibújni a napvilágra,"
Alémeth L, Gyász. 651:100/

"Кабанова только тем и утешается, что еще как-нибудь, с ее 

помощью, простоят старые порядки до ее смерти."(А.Добролюбов.
Луч света в темном царстве)
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I/d. A létezést és állapotot jelentő alapkőkből képzott 
perúurativ igék magyar megfelelői nagy váltósatoooágot mutatnak. 
Az ekvivalensek képezhetők:
1. -dogál képzővel ellátott el- igekötős huzamos-tar tóо cselek
vést kifejező többszörösen szerkesztett lexómával;

* elüldögél
2. -gat, -got huzamos-tartós cselekvést kifejező képzők segítsé
gével: продержать » tartogat; промолчать - hallgat.
3- -dogál - dogéi - dögéi tartós cselekvést jelentő képzőkkel 
/többnyire közvetlen, kedveskedő színezetűek/ = простоять = 

álldogál; просидеть * üldögél.
4. áss /-ik/, ész /-ik/ tartós-huzamos cselekvést kifejező kép
zők segítségével: пролежать= heverészik; проьаляться= heve- 

részik.

просидеть, пересидеть

5. Álvieszaható igékhez hasonló denoninális igekópzővel: про
болеть = betegeskedik.
6. Visszaható igekópzővel: пробыть = tartózkodik valahol; 

прожить a tartózkodik valahol.
7. Tőigével: провисетв? lóg, függ; пролежать = hever, fekszik; 

s alszik.проспать

II. Perdurativ akcióninőségü igét képezhetünk élottevékonysé- 

get, biológiai mozgást jelontő atorninativ alapigékből; számúi: el
enyésző:

- megh. időt evéssel tölt el 
= megh. ideig zöldoll
- megh. ideig iszogat, lumpol
= megh. ideig izzad vmin, vesződik 

vnivel

есть----- проесть
зеленеть—прозеленеть
пить----- пропить
потеть —пропотеть
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Multiplikativ alapigékből:

грызть — прогрызть 

зевать — прозевать
= negh. ideig rág

* áoitozik, unatkozik 

" köhög, kohócsel
" harap, ceip

1, л про- előképző irányjelentése torninativ-rezultativvá teszi 

az öGGSGtott igét, ani rendszerint a befejezett ige reinporf akti
válódását illetve a cselekvés procesozualizálódáeát vonja maga u- 

tún: прогрызть//прогрызать <= duxchbeissen » átrág 

Pl: Мыши прогрызли пол. « Az egerek átrágták a padiét#
А про- prefixum perdurativ jelentésben olvesziti irányjelölő sze
repét; a cselekvés időbeli határait jelöli, azt a meghatározott 

időt, amelyet az alany a cselekvéssel eltölt /166/.:
Pl: "Мышь целую ночь прогрыз- - As egér éné as énnel

ла, чтобы проникнуть в 

буфет”. (Ушаков)

s

икашлять — прокашлять SS

кусать — прокусать

rágott, hogy bejus- 

son a tálalószekrény
be.

Ha a tárgyas alapige nem fejez ki célirányos cselekvést, aid;or ké
pezhetünk belőle perdurativ igét is, vagyis az ige tranzitivitása 

nem jár feltétlenül а про- előképző irányjelölő szerepével, illet
ve funkciójával:
Pl: "Белка прогрызла весь 

вечер орехи". (Ушаков)
A mókus egész este diót 

evett, rágcsált.
Az alany meghatározott ideig ezzel a tárgyas cselekvéssel volt el
foglalva* IT® a tárgy, hanem az idő tölti be a korlátozó /a deter
mináns/ szerepét.

/166/ E. Koschnieder. Studien zum slavischon Verbalaspekt* 

К. 2. 55. 1928. S. 297.
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2, Az általános szemléleti jelentés, a cselekvés teljessége az 

alábbi specifikus szemléleti jelentésekben nyilvánul meg: 
а* I&nkr ót-tényközlő .jelenté oben /az egyszeri cselekvő о időben 

lokalizált/:
" Сломанное до сердцевины весною дерево еще прозеленеет
до осени". (А.Майков, Завещание дяди племяннику)

b.Csszegező szint.patikai .jelentésben: a cselekvés teljessége a
e

multiplikativ igék elaprózott aktusait összegzi és időben lokali
zálja:

"Комары прокусали всю 

ночь". (Ушаков)
- Egész éjjel csíptek a szú

nyogok.

VP ЬР

А прогрызть целую ночь, прозевать весь вечер, проесть 

целый час, прокашлять тридцать лет, пропотеть полдня, про-
szókapesolatokban az ige és az igefüggvény olyan 

zárt kapcsolatot alkot mint a " читать целый час, болеть всю 

неделю, пробежать километр, стоить рубль /167/ Ezek az igefügg
vények a cselekvésnek nem minőségi, hanem mennyiségi mutatói: a 

cselekvésnek vagy a cselekvés idejének a mértékét fejezik ki /ac

cusatives tenporio = винительный времени; accusatives quantНа

жить всю ночь

/167/ Грамматика современного русского литературного 

1970, стр. 517-518.
языка.

М • ?
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tis = винительный меры/.
III. Perdurativ akcióminőségü igét képeshetünk helysetvál- 

toztatást és egyhelyben vé0zett mozgást uclontő aterminativ alap- 

igékből. л* helyzetváltoztatási jelentő alapigék csoportjából ki
válnak as egyirányú /determinativ/ ée többirányú /indeterninativ/ 

mozgást kifejező igék. А. V. Iszáesenko szerint a determinativ 

mozgást jelentő igékből csak kezdő vagy rezultativ igét képezhe
tünk /я поплыву, пойду stb./. /168/
1. Az Uaakov és az (СРЯ) Akadémiai üzótár а проехать, проплыть 

és а прогнаться igéknek per durativ jelentést is tulajdonit.
A determinativ mozgást jelentő alapigéből képzett perdurativ ige 

meghatározott időtartamú, viszonylag hosszantartó egyirányú cse
lekvést jelöl;

Pl; "Три дня и три ночи придет- Ilárom napot ée három éj
szakát kell hajóznunk, - 

á vitorlákat felvon

ón проплыть - и мы паруса 

развернули". (Э.Багрицкий, 
Арбуз) tűk.

"Проплыл двое суток под Két napon át vitorlázott.
парусом". (Ушаков)

"Проехав с четверть часа. Уаяу ne. ve dér ás utazás 

után Albert elhallgatott.Альберт замолк". (Л.Тол
стой, Альберт)

/168/ А.В. Исаченко, Указ, работа, стр. 322.



- 157 -
Nem használatos as iroűalonibans a beesőit nyelv atilusrétogébe 

tartozik а прогнаться igei 

"Прогнался за всадником 

полчаса и не догнал".
(У шаков)

- Üldözte а
órán át és mégsem érte
utói*

2. А "водить" ige kivételével minden indetorr.inativ mozgást je
lentő alapigéből képezhetünk perdurativ igét;

бегать ---- пробегать» elfutkáros, elszaladtéi 0gy
meghat# ideig

возить----провозить» meghat* időt fuvarozással tölt
гоняться — прогоняться » meghat* ideig üldöz valakit 

за кем-л.
ездить ---  проездить» meghat, ideig utón van
ходить — проходить» meghat, ideig jár-kel

плавать----проплавать» meghat, ideig úszkál
otb.

Az alapigék indeterninativitását, a többirányú mozgás jelenté
sét megőrzik a motivált igék ias

"Княжна выпросила позво
ления ничему не учиться 

в это утро и всё утро 

прорезвилась и пробе
гала." (Ф.Достоевский,
Неточка Незванова)

- A hercegnő kikönyörögtos hogy 

ezen a reggelen semmit se kell
jen tanulnia és egész reggel 

csintalankodott és fntkározott 

ide-oda.
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Ы>VP, VP2

VPg - прорезвилась, пробегала.
A többirányuoág jelentőse legtöbbször a cselekvés negesakitott- 

ságóval, illetve Lanétlődóoővel jár ogyütts
"Я проездил по Кавказу 

один (только!) месяц и

VP1 « выпросила

- Mindössze egy hónapon ót 

utazrattan a Kaukázusban* 

do küldton ős hostan Ünök- 

nok lióron tárcára való
прислал и привез с собой 

Вам работ на три фельето
на". (Гл.Успенский) anyagot.

•V'*

Vp. v§. №
VP1 *= проездил; VP2 « прислал;
A caelGkvősok láncolatóban a VP^ ős a VPk a VP^-hos kdpcst előbb- 

törtőnóst fejes ki. A cselekvőé totalitása a -bon as összegező 

/szumativ/s a VP2 -ben a kőnkret-tényközlő azintagnatikai szórni ő- 

leti jelentősben nyilvánul nog. As időbon lokalizált aorioctoosi 
jelentésű VP1 ős VP2 -hős viszonyított utóbbtőrtónőst kifejező 

VP3 ceelokvŐGO egybeesik a bessólóo pillanatával, porfoktun-jelen
tőse van.

V?,
VP„ = BP = привез.3
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As időben lokalisült többirányú, nogszakitáoos perdurativ cselek
vés cgyidőben zajlik 1g as időben non lokalizálható ismétlődést 

kifejező imperfektiv cselekvéssel:
"Около восьми месяцев - Vagy nyolc hónapon át hajó-

kástak as idolon tender okén 

ás csal: ritlrán kötöttek ki»
ош проплавали в чужих 

морях, редко съезжая на 

берег". (Новиков-Прибой, Цусима)

редко съезжая

"Si проплавали

BPVf
As indotorminativ mosgást kifejező igák as oross nyelvbon mindig 

atominativak maradnak, mág akkor io, ha transitiv jelentősük van; 
a belőlük kápsett perűurativ igák mellett nem a tárgy, hanem as 

időhatár о só válik a cselekvés kor Iá to sójává;
"Целый день провозил
дрова из лесу".

(Ушаков)
"Три дня прогонял его

- Sfeósg nap fát fuvaresott
as erdőből.

- Három napig üldögto oda-
взад и вперед".(СРЯ) vissza.

"Прокатал ребят целый 

час". (Ушаков)
- .Egy álló óráig kocaikáata•fe

ta a gyerekeket.
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- Ä beteg gyereket egész éj

szaka a karján hordozta.
"Больного ребенка про
носил всю ночь на руках".

(Ушаков)
"Она весь день протаска- - Egész пар karján hurcolta

a gyereket.ла ребенка на руках".
(Ушаков)

A szükségszerű kiegészítő / носить ребенка, гнаться за всадни- 

/ non mindig szükségszerűen korlátozója io a cselekvésnek.ком
olyan célirányos cg előírva о t kifejező igák 

kősó tartozik, nolyokot Ju. Sz. Maozlov igy jellemez: м Глаголы 

безуспешной попытки и безуспешного стремлении: искать, ждать 

В семантике глагола отсутствует какое бы то ни было указание

А гнаться за кем-л.

• « •

на объективную необходимость успеха действия (хотя бы в отда-
/169/ А "гнаться за кем-л. " aternina-лениой перспективе).

tiv igének non lobot rosultati v-terminativ igopúrja, mint az ид-
osókapceolat igéjének, mórt a " гнаться " igo lát- 

osólagoo célirányos jelentése ollenére оon képes a cselekvés cél
jának, belső minőségi határának az elérésére. Csak a **

ти в школу

догнать "
irányjelölő prefixuma és az ige tárgyi korlátozója adják meg 

ige rcsultutiv- tormina tiv jelentését. E. Hermann igy ir erről:
az

** Глагол erjagen (догнать) содержит в себе представление об 

окончании погони, о достижении цели ". А 70/

/169/ Ю.С. Маслов, Вид и лексическое значение глагола в сов
ременном русском литературном языке. - Известия Акад. 
Наук СССР, Том УН, выпуск 4, М 1948; стр. 309.•»

/170/ Эдуард Герман, Вид объективный и вид субъективный, - В сб.: 
"Вопросы глагольного вида", стр. 47.
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3. Per durativ akcióminőségü igét képezhetünk egyszerű helyzet- 

váltoctutáot és ogyliolyben végzett nosgúat jelenté atcrminativ 

alapIdőkből*
блуждать —проблуждать 

бродить — пробродить
гулять -----  прогулять
плясать — проплясать 

болтаться— проболтаться 

Multiplikativ alapigéből* 

шагать — прошагать 

качать — прокачать 

мотаться— промотаться 

скакать — проскакать

в meghat, ideig barangol, bolyong 

w kószál, járkál 
• sétál 
" táncol 
" őgyeleg

»

=

*«SS

- nogh. időig lépked 

w ringat 

" hintázik, leng 

" ugrándozik
A mozgást j elöntő igékből képzett per durativ igék felszíni disztri-

«s=

MSS

s=

buciéja holyhatároséi viszonyokat fejez kis
"Часа три пробродил он 

по горам11. (Тургенев,
Дым)
"Захар прогулял в Волчьих 

Норах три дня и вернулся 

навеселе, с кучей подарков 

всей семье". (Марков, Стро
говы)

- Mintegy három éra hosszat 
kószált a hegyekben.

- Zahar hárem napig lumpolt 

a “Farka so du*'-ban és pi- 

tyékásan tért haza, egy 

csomó ajándékot hozva a 

család minden tagjának.

A helyhatárőséi viszonyokat kifejező akcionális mutatók sohasem je
lölnek meghatározott irányt?

"Остаток дня, в который . - A nap hátralévő részében,
városba érkezése után, azон появился в город, он
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utcákon б о torokon tőn-прослонялся по улицам и
forgott» /kőosált/площадям11. (Карюнин, Сни

зу вверх).

•* á jóisten tudja csak, 
mennyi időig olieb- 

cselnél mór; külföldön«

"Да ведь господь тебя знал, 

сколько б ты еще за грани
цей проболтался". (Тургенев,
Дворянское гнездо)

A mosgáöt jelentő alapigőkből kőpsett perdurativ igák felosini 
disztribúciója kifojeshető:
a. no + recces GGcttel: проездить по Кавказу

пролазить по горам 

проходить по лесу
b. в + elöljárós ecettel: проплавать в чужих морях

проболтаться в Петербурге 

прогулять в Волчьих Норах
c. из + birtokos esettel: провозить дрова из лесу
d. за + essköshatárosós esettel: проболтаться за границей 

о* Határosóssavas bővítményekkel: прогонять взад и вперед
пробродить там

IV« Пегdurativ akeióninőeőgü igát képesbetünk fizikai tevé
kenységet, tevést éa technikai foglalkozást jelentő atorminativ 

jelen tő sü alapigékből:
бурить — пробурить 

косить — прокосить
® rnogh. ideig fur

kaзsálв



- 163 -

» meßhat, ideig kenegot
őröl

" mér, méreget
” mos, mosogat

für6ősei 

tisztogat

мазать — промазать
мVzzмолоть — промолоть

••ssмерить — промерить
itcsпромытьмыть

19It*3пилить — пропилить 

чистить '— прочистить IIZZ

otb*
Esői: ас igék ас ugynevezott"visconylagos imperfectiva tantun" bá
zis igék csoport jába tartósnak, amelyek környezetüktől függően hol 
aterninatív, hoi toroinativ jolentésüek lehetnek* A "visconylagoo 

impcrfectiva tan tun”-hős tartósé tárgyas alapigék és a prof igáit 

torninutiv-rocultativ tárgyas igék közti különbségre I. G, Dolonyi- 

na mutat rá: ** Начнем с того, что в русском языке на вопрос 

типа что делать? можно ответить: читать, писать, паять, чер
тить, шить и т.д. Несмотря на переходность приведенных глаго
лов, они не требуют обязательного указания на объект действия.
В то же время, если на их месте будут употреблены префигиро- 

ванные предельные глаголы, наличие дополнения сделается необ
ходимым. Говоря: прочитать или прочитывать, зарисовать или 

зарисовывать и т.д., отвечающий непременно должен употребить
после них дополнение: прочитать - прочитывать книгу, зарисо
вать - зарисовывать местность и т.д. " /171/ Tohdt, nig а 

profigáit torninativ-rocultativ ige szükségszerűen vonssa magához 

a kiegészítőt, illetve tárgyat, addig az alapigéhes esetlegesen is 

járulhat kiégéseitő, illetve tárgy, A fölsorolt tovéot jelentő alap- 

igék a ssüvogkörnyosettől függően lehetnek tárgyasak vagy tárgyat-

/171/1.T. Долонина, Взаимоотношение предельности и вида в русском 

языке, - Черновицы, 1952, стр. 18-19.
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lanok. Па a tárgy a cselekvés korlátozójává io válik, az alap
igo tcrninativ jelentésű loss; profigáit igével igopárt alkot
hat, pl:

сшить платьешить платье
A tenporativ jelentésű про- előképző as igeképséo során as alap
ige atorninativ jellegére támaszkodik, as irányjelöld про- pre - 

fixun as alapigo torninativ jellegére:

E esultativ-torninativ j olontóo:Tompor ativ-terninativ jelenteo:

1# Весь день проборонил. 
Égőos пар boronáit.
/eine Seitlang eggen/

2* Пробурили целый месяц. 
Égőes hónapon át fúrtak, 

/eine Seitlang bokron/
3. Промолол кофе полчаса. 

Félóráig őrölte a kávét* 

/eine Eoitlang mahlen/
4* Всю ночь промесила в 

пекарне. Egées éjosaka 

dagasztott a pékségben* 

/eine Seitlang kneten/

Проборонил вспаханную землю. 
Eiborónálta a felosántott földet, 

/durchoggen/

Пробурили нефтяную скважину.
Olajkutat fúrtak.
/durchbohren/
Промолол пшеницу ,
te a busót,
/dur chna hie п/
Необходимо хорошенько проме
сить массу, иначе выйдет плохой 

цемент. Alaposan össse kell 
keverni a masszát, különben 

rossz cement less belőle*
/dur chkno too/

Пропилили доску до середины.
A közepéig elfűrészeltük a desz
kát.
/durchoügen/

«■*

= Llegőröl-

5* Все утро пропилили дрова. 
Egész reggel fát fűrészeltünk* 

/eine Ecitlang sügen/
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jelentésű előképsővol rendelkező /résül tativ-torninatlv/ ige mel- 

lott nem az Idő, hanem a tár/tv válik a cselekvés korlátozójává*
2. LIig a per durativ igák nólydisztr ibuciéját képező időlia tá

roséi igofüggvény rendszer int accuoativus tompor is-szal, addig a 

resultativ-torninativ igék időhatározói igofüggvényo за + tárgy- 

eoottel vagy в течение + birtokos esettől fojesondő ki, anoly 

ezen igéknek csak a folosini disztribúcióját alkotja*

Pozultutiv-tominativ igék 
melletti

Perdurativ igék melletti

Пробурили нефтяную скважинуа. Пробурили целый месяц. —

за месяц.
Он проработал тему за дваЪ. Он проработал в саду

два часа. часа.
с* Два дня проборонил. Он проборонил вспаханную зем

лю в течение двух дней.

3. A tevést, foglalkozást jelentő alapigékből képzott perdura
tiv igék a szakmai nyelv otiluerétogóbo tartósnak; az irodalmi 
nyelv ritkán használja őket.

4. A fizikai testeken végzett tevékenységet, tevést éo techni
kai foglalkozást jelentő alapigékből képzett perdurativ akciéminő- 

ségü igék magyar ekvivalenseit képezhetjük:
a* -gat - get huzamos-tartós cselekvést kifejező képzők segít

ségével:

минативно-временных приставок в русском языке. - Фил. Науки, 
1969, № I, стр. 67.
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= meghat. ideiß format 
e meghat* ide iß hasogat 
** шефах» ide iß konegot 
= meghat. ide iß sütöget 
= meghat# ideiß öblöget 
» meghat* ide iß tereget 

= inoghat* ideiß tisztogat

провертеть 

проколоть 

промазать 

пропечь 

прополоскать 

простлать 

прочистить
b. Tartón eoole’rvóot jelöld «*ol =» öl képzővels

e meghat* idoiß őrül 
Л többi idetartozó magyar ekvivalenst denominális vagy visszaható 

igekópzők segítségével képezzük vagy tőidével fejessíik ki. 

e* Donominálie képzők segítségével:
промучить 

проняньчить 

проборонить 

пропилить 

проработать

промолоть

« noßhat. ideiß kínoz 

a noßhat. " gondoz, dajkál
boronái 
fürdései 
dolgozik 

szitálj, rostál 
őr is 

gyalul

и »»=

19 II=

IIIIП

оггпросеять
просторожить
прострогать

d. Visszaható igéképzőveiа
пробриться

о« Élűvel tető igekdpsővel:
пропалить

f. Tőigével /173/г

te и

мIIгг

=s meghat, ideig borotválkozik

=3 meghat* ideig éget

=3 meghat, ideig szántпропахать

/173/ “Tőige olyan ige, melyen nincs igekötő és mely nem vagy 

non igazi képzés eredménye."
• • о



— 160 —
a meghat. Ide iß forпробурить

проколотить *1 9» г ásгг

и «I da=прокопать
л II foot=прокрасить
и ti= ßyurпромесить
fi л 16ипрострелять

¥» Рогdurativ igát kdpochotünfc tum adást бо nonddot jolont6 tár
gyatlan atorninativ alapigékbőli

болтать — проболтать 

рровыть
говорить — проговорить

« meghat. Idole focoeg
üvölt, vonit 

coovoß, be
endiget 
dnokol
oil 9 sir dogál 
booedIgét, el- 

boosdlgot

*» иВЫТЬ *2

и иS3

иnпеть пропеть I«И»

II Юплакать-проплакать с

•I IIтолковать — протолковать в

и лпрошуметь 

Multiplikativ jolentdoü alapigdkből:
охать------ проохать
кричать — прокричать

шуметь SS sag

85 noßhat, időig odhajtoslk
kiabál 

fíityüróosik 

coikorog, 
nyikorog

n иSS

II IIсвистеть — просвистеть
« искрипеть — проскрипеть г;

Рарр Foronct Тб igáink. - Magyar liyolvör 91. évfolyam 1967, 
Jan-Mdre« 1. os. 46-47* old.
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1. A hangadóét, mondást jelentő alapigékből képsett perdura- 

tiv igék kifejezhetnek meghatározott időtartamú, viszonylag hu

zamos-tartós cselekvést» A cselekvés meghatározott időjére mu

tatnak az accusativus temporis-ssal kifejezett jelzős vagy tő- 

számnoves igefüggvények, akcionális értékmutatók: целый день, 

целую ночь, целый вечер, всю ночь, весь век свой, всё утро, 

целые сутки,добрых два часа,битый час,четыре сезона,три дня и пр. 

A cselekvés huzamos jellegét hangsúlyozzák a következő gyakori 

jelzők: целый, весь, добрый, битый.

Pl: "Мы целую ночь пробалагу- - Egész éjjel különböző 

ügyekről csevegtünk a 

kértben.

рили в саду о разных де

лах." (Фурманов,. .Мятеж)

2. A cselekvés meghatározott időtartamát rügziti а 

kos és а до + birtokos esettel kifejezett konstrukció amely idő
ben /hátoldalról/ pontosan körülhatárolja a cselekvést: с двух до 

трех; с девяти утра до пяти и пр.

Pis "С девяти утра мы протолко- - Délelőtt kilenc órától

вали до пяти: целых восемь ча- átólután 5 óráig elbeszél

gettünk: teljes nyolc óra 

hosszat.

c + bir to-

сов".
(Фурманов, Мятеж)

3» A cselekvés meghatározott időtartamát rögziti а до + birto
kos esettel kifejezett konstrukció, amely külsőleg csak jobbról ha
tárolja el a cselekvés idejét: до утра, до половины третьего и пр. 

"Мы проговорили до самого — hajnalin elbeszélgettünk 

és csak akkor feküdtünk le,утра и улеглись спать толь-
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amikor a nap кcsőéit 

feljönni a horizont
Dögül*

ко тогда, когда солнце нача
лось подниматься из-за гори
зонта". (Мамин-Сибиряк, 
Сестры)

4* А рогdurativ Igék viszonylag huzamos-tartóa cselekvését 

időben csak megközolitőlög határozzák neg as ilyen determinánsok,
mint ai часа два; несколько времени, несколько минут, минут 

десять, с месяц, с час, немногим больше часа, почти два часа 

и пр.:
** **А gyerekek olutastak

és Klim ma.idnoD egész 

é.i:iel sir t«о * úgy meg 

volt bántva,"

"Дети уехали, а Клим почти 

всю ночь проплакал от обиды". 
(ЖС, I, 61:66)

5, А perdurativ cselekvésmód releváns akcionálio ismérve a 

cselekvés huzamos jellegére utaló " долго и igefüggvény, amely 

a per durativ igéket élesen elhatárolja a del imitativ akcióminéoé- 

gü igéktől:

"Они проговорили долго, 
почти всю ночь". (Ушаков)

- Sokáig ölbeоnéIgeitek, 

csaknem égésé éjszaka.

Vele szemben áll a " недолго * igefüggvény, amely viszont a deli- 

mitativ igéket határolja el élesen a pordurativ ukeiéminőoégü 

igéktőli
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- "Álltai: a léckoritóónál 

óa boosólrottek. do 

пор ookdir.. dort el
eredt as oöu*" /Poirotо 

Gy. As oxvoо halála. 

122 : 101/

"Молодые люди постояли у 

полисадника, поговорили, 
но недолго: начался дождь".

a. A hangadóét, mondást Jelentő a la pinákból kópsott por durativ 

igdk ceolökvósdnek teljesedbe leggyakrabban a konkrót-tónvküslő 

asintarroatikai osomlóloti jelentéabon valóéul nog: as igo ecyecori, 

konkrét, időben lokáliséit cselekvést fejes ki. Es as időben lokáli
sait caelokvóo nogny ilvónulha t a bee só Ida pillanatától elkülönítve, 

aorißstoesi jelentóoben:
"Да ей некогда еще скучать-то: « 

вчера целый вечер проболтали".
(А.Островский, Красавец-мужчи-

Unatkosni oineo ideje: 

tegnap io as egdss oo- 

tdt elcsevegték.
на)

b. As aspektus invariáns jelentdoe megvalósulhat a osor.lóltető-álta
lános i tó aoDoktuoDozidóban A szituáció ionótlődő jellegére 

dat előjön do vágón elhelyeskedő múlt idejű igoalakok utalnak* As 

utóbb- óo előbbtörtónóot kifojeső határosói igeneves alakok konkrét

a mon-

osinosetot adnak a gyakran ionótlődő osituációnak:
VЛапша заваливался на сено- « Lapoa rendoserint a paj

tában dőlt lo, krákogott 

do oóhajtosott ocpy ideig

вал и прокрякав, проохав там
несколько времени, засыпал 

как мертвый." (Григорович, 
Переселенцы)

da úgy elaludt, nint akit 

agyonütöttek.
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33 зэ

ßp

А multiplikativ alapigékből képzett perdurativ igealakok as el
aprózott cselekvést a maga teljeőségében jelenítik meg* Л cse
lekvés totalitása egyezerre két ozintagnatikai szemléleti jelen- 

téobon nyilvánul meg: a szemléltető-általánositó és as összegező 

jelentésben. Sem a folyamatos, sen a befejezett igealakok cselek
vése időben nem lokalizálható.
A per durativ akcióminő eégü igék /a delimitativ igékkel ellentét
ben/ a szemléltető-általánositó jelentésben külső időbeli korlá
tozókkal együtt szerepeinek:

"Над озером прозрачный 

пар взойдет, соловей до 

утра пропоет." (Огарев,
Весна)

- A tó fölé áttetsző pára 

száll,és a rigó réggelig 

énekel.

d. Ha a perdurativ akcióminőségü igéket összehasonlítjuk magyar 

megfelelőikkels azonnal szembetűnik, hogy az orosz perdurativ 

igét magyarra folyamatos jelentésű igével fordítjuk: cseveg, sir- 

dogál, nyög/décsel/, elbeszélget, fütyörész, krákog, sóhajtozik, 

elcseveg stb... Speciálisan szláv jelenség, hogy a tartós-huzamos 

cselekvést jelentő igék befejezett szemléletűek is lehetnek. Bi
zonyos szövegösszefüggésben /a cselekvés meghatározott idejére
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utaló Igafüt gvónyok tárcaorcában/ azonban as orоschon io mutathat 

nocecycs ct a motiváló folyamatos ico a por durativ Icávol. Alta- 

lánoo-tónyjolentáabon /a folyamaton Ico cyttttg© ocomlóloti posiei- 

ójában/ a motiváló alapító оcinoninná válhat a befőjesett iyc őráо 

oconlólGti posiciájában álló, konkrét tényt kifojosó pcrűurativ 

icóvols
Собака лаяла всю ночь. Собака пролаяла всю

ночь.
Мы целую ночь пробала
гурили в саду.

Гудок гудел две пинуты. - Гудок прогудел две ми
нуты.

Míg а иСобака лаяла ВСЮ ночь” mondatban as Í£Q ccupán necncvg~ 

si a eoölokvóot, általános—iónynccállapitáora osorItkoslk, iCubcn 

coal: "potenciálloan" lokalisált eoGlokvóot fojos ki, addic a ”Co- 

бака пролаяла всю ночь” mondatban konkrót-tónymocállapitáoról 
van osó; u cgoXűíivüg idóbon lokáliséit óa ttoménak /ocituutivo/ 

küloálocs de beloóloc io kürülhatárolt. Osituativo a folyamatod 

alak io feépoo a cselekvést "a maca toljcooócóbon" nocjolonitoni* 

Ilon mondható oc ol a befojosett Icáról, as aopoktuo-opposició 

or ód /markirosott/ tacjáról, amely osituativo som kápoo a coolok- 

vóot "a maca ttom toljosoágóbon” vicocaadnio As általánoo tényt 

kosié eoclGkvóo "potenciális lokal i sál t Gócán* 11* A* Goi jakin ast 

érti, hößy as iyo obbon a ocomlóloti pocidéban ocyacorro macában 

hordóssá a coolekvóo mono- óo politomporálle kifojosóoánok a lo- 

LetuGócét. /"dió vorallcomoinort-vollsocono Handlung;, dió dió no—

Мы целую ночь балагу
рили в саду.



- 174 -
notemporale und die poly temporale Äusserung in sich vereinigt."/ 

/174/ Л "Гудок гудел две минуты" mondat igéje kifejezhet egy
szeri /időben lokalizált/ ás ismétlődő /időben nem lokalizált/

mondatban az igecselekvést ioe А "Гудок прогудел две минуты"
konkrét-tényjelentéoben feloldja ezt a "kétértelműséget" és csak
egyszeri, időben lokalizált teljes cselekvést rögzít.

НИПН'|МЧ|фм

&E? VPbfVP

Általános tény
/politomporéiis 

esoleirvéanél/

Konkrét tényÁltala

/mono tompor áliо 

cselekvésnél/
Lieg jegyzendő még* hogy az egyszerű és a motivált igének ez a jo- 

lentéobeli megegyezése nem merit! ki az igopároág ismérveit. Ige
pár oágr ól - jelon esetben - csak akkor beszélhetnénk, ha a moti
váló alapige erős /konkrét folyamatot kifejező/ szintagmatikai 

helyzetben is szinonimmá válna a motivált igével. A motiváló ige 

atorminativ jelentése ezt eleve kizárja.
о. V. V. Gurovies támadva a cselekvés totalitására vonatkozó 

Maszlov-iés Bondarko—i nézeteket, kijelenti; " Категория вида 

служит для обозначения действий в развивающейся, динамичной 

ситуации - смене событий (сов. вид.) и действий, не связанных

« « •

/174/ И. A. Sehol jak in, Der Gebrauch der Aspekt - und Tempusf ormon 

des Indikativs in der russischen Sprache,- Fremdsprachenunterricht. 
1969/3. S. 114.
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с такой динамикой, отрицательно относящихся к развитию еитуа-

/175/ Maszlowal és Bondar Íróval szembenции (несов. вид) ."
V. V* Gurovico a befejezett ige invar lánc jelentésének non a cse
lekvés teljességét, osztatlan egészét, hanem az igei cselekvés

szak véneiáiis képességét tartja: "признак, разграничивающий упот
ребление видовых форм, заключается в способности совершен
ного вида выражать цепь сменяющихся последовательных дейст
вий - особенность, не присущая виду несовершенному. Эту сущ
ность значения совершенного вида мы условно назовем секвент- 

Соответственно отсутствие данного признака в формах 

несовременного вида мы назовем несеквентностью 

V. V. Gurovico összekeveri as aapektualités grannatikai konponen-

НОСТВЮ • • «

/176/

aénok Invariáns jelentését, as aopektualitás színtaktikai összete
vőinek a jelentéseivel, mondván, hogy az igei cselekvés relativ 

idővioconyal döntik el a befejezett vagy a folyamatos ige haszná
latát* As alábbi példa egyből rácáfol V. V„ Gurevics elméletére; 

a két perfektiv ige cselekvése nem egymásra következően, hanem 

egyidőbon zajlott le:
"Просидели и прошептались 

часов до двух." (Ф.Достоев
ский, Преступление и наказание)

Elüldögéltünk és

suttogva elbeszélget
tünk vagy két éráig.

/1í5/ B.B. Гуревич, 0 значениях глагольного вида в русском 

языке - Русский язык в школе, 1975/5.
/176/ там же> Стр. 74 в
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f, As Gl- igeköto + cat5 cotj -dogál - dogdl kópsők tartós-husa- 

vagy ismétlődő,szokásos, rendszeres cselekvés kifejezésérо 

szolgálnak. "A tartósság kifejezése na as cl- egyik legfontosabb 

funkciója... As előbbihez igen küscl dll as ol-nek as a funkció
ja, amely a cselekvés szokósósságát, rendszerességét vagy lehe
tőségét fejezi ki. Dudens non ia választja külön a tartósságot

As el-nek es a funkciója legtöbbször csak nog-

noo

кif ej gső el—tol
felelő szövegkornyozotbmvilágiik ki” - írja J. üoltész Katalin.

. • 9

/177/ Ha "a szövegkörnyezetben világlik ki” as el- igekötő jelen
tőse, akkor J. Soltész Katalin niórt sorolja az alábbi mondatok

ban a jolon idojü alakokat a tartós cselekvést kifojoző igők kősó; 
Pl: ”nind oy nappa cl mukalkodík /Dód. K. 8./

"közbe közbe as öreg Urak - is el-bossólgetnok” /Falud!: No
ne о urfi ölülj. 1./

"Családi körben, baráti társaságban ssivoocn olpoharazgat." 

/Nőpssabadoág 1957* nov. 6. 3«/ /178/
Az Akadóniai Nyelvtan a cselekvés tartós jellegót /akcióninősógét/ 

a következő példával illusztrálja: /179/

"olballagdálok as ökör mellett, oljárogatok as 

оке után, elkucorgok a szekér deszkáján, vagy elül
dögélek a vendógoldalon." Aoroo: Próbatétel 31/

/177/ J* Soltész Katalin. As ősi magyar igekötők. - Akad. Kiadó 

Bpost. 1959. 79-00. o.
/178/ U.o* 70. o.

/179/ A mai magyar nyelv rondssere. /Leiró nyelvtan/

Akad. Kiadó. Bpest. 1961. 266. o.
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Esők a mondatok jelen Időben iterativ-tartós, politemporális cse

lekvést fejesnek ki, A mondatokban kifejezett cselekvések időben 

nőm lokalisálhatók:

■> ------------------------------^

■>

elballagdúlok 

eljár o^atok 

elkucorgok 

elüldögélek

jí> »

—>

■>

Bf
A kiagyar Értelmező Ssdtár as alábbi jelen idejű igealakokat adja 

nog as elüldögél és as elbeszélget cinosavak alatti 
Pl: "A hosszú téli estéken elüldögélek néha a nyitott ajtaja 

kályha előtt,”
"érák hosszat, naphosszat elüldögél magában,"
"A fél fala siratta, de senki som agy mint a "kemény ember”, 
ki máig is kijár a temetőbe s érákig elüldögél a sírján," 

Alikssáth/
Egyik igealak son fejes ki aktuális jelen időt. Egyiknek sincs as 

objektiv időben helyértéke; mind gyakori, ismétlődő, politomporá- 

lis cselekvést fejes ki, A következő példákban son fejesnek ki ak
tuális jelen időt a "jelen idejű" igealakok:

1. "Késő estig olüldürélünk a pádon,"
2* " Leülök a virág mellé. És elbeszélgetek vele,"

3# "Én és a mindig késs emlékezet, ,Majd elbesséleptünk múltam 

felett, /fompa,/

As 1, számú mondat igéjo kétértelmű* Ha még nem ülnek a partnerok, 

akkor a caolekvés a jelentől elkülönülve a jövőben valósul meg:
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->

Bf V?

As 1« ssánu mondatnak lehet egy másik jelentése is, melyet N, Ss. 
Posspolov porfoktun^jövő időnek neves, mert as igei cselekvés nem 

különül el a beosélés pillanatától, de csak a jövő időben ér véget, 
csak a jövő időben lokáliséibató* A cselekvésnek jövő idejű hely
értéke van* /180/:

V?8P
A 2« ssámu mondatban mindírét igei cselekvés a jelentől elkülönülő 

jövő időt rögsit:

/180/"При выражении этого значения действие как бы исходит из 

настоящего времени, простираясь в будущее в завершительных 

моментах процесса, в его результате, между тем как начало 

действия может относиться и к настоящему времени".
Н.С. Поспелов, 0 двух рядах грамматических значений гла
гольных форм времени в современном русском языке .-ВЯ,
1966, № 2, стр. 23.
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ßP Vf.,
A 3* számú mondatban as "elbeszélget" ige a jelentől, a beszólás

időreutaló "majd" ssóeaka kiaórotébonpillanatától elkülönített jövő 

fordul elő,
A tények arra engednek következtetni, hogy az "elüldögél" ige 

nem jelölhet időben lokalizálható aktuális jelen időt, amelynél 
a vonatkozási időpont egybooeik a beszólós pillanatával, Ila Erwin 

Koachniederrel rákérdezünk: “Что это ты делаешь? a helyes vá
lasz igy fog hangzani: ülök /üldögélek/ és beszélgetek, nem pedig 

elüldögélek és elbeszélgetek. Az “elüldögélek“ és az “elbeszélget 

tok" igoalakok vonatkozási pontja jövő időben van; vagy a jelen
től nem elkülönült “perfoktun-jövőt" vagy a jelentől elkülönült 

jövő időt fejeznek ki. Helyérték nélkül /időben nem lokalizálva/ 

csak gyakoritó, politomporális jelontésü jelen idejük lehet. 

Tartós-huzamos monotenporálio cselekvést fejez ki a következő non
datban:

Tegnap késő estig elbeszélgettek.

bfVP
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A nult idejű cselekvésnek van helyértéke* Helyérték nélkülivé 

válik, mihelyt a szövegkörnyezet a cselekvés ismétlődő jellegé
re utal:

"Olykor regeiig elüldögéltek együtt a malomban*"
/Jókai/

—»

ЬР
VI* Perdurativ igét képezhetünk optikai jelenségeket kife

jező utorminativ alapigékből* Számuk jelentéktelen:
блистать — проблистать meghat* ideig ragyog, 

villog, csillog 

- meghat* ideig ragyog 

A beszélt nyelv stilusrétegébe tartoznak. A multiplikativ jelenté

sű igéből képzett "проблистать" perdurativ ige a cselekvés elapró
zott aktusait összes si és időben lokalizálja:

=

сиять-------просиять

"Молния проблистала всю 

ночь". (Ушаков)
A magyar ekvivalenseket a kevéssé termékeny, tartós-huzamos és 

elaprózott cselekvést kifejező —og szuffixummal képezzük*

VII. xCevésaé termékenynek mondhatók az értelmi, érzelmi és 

akarati megnyilvánulásokat /viselkedést/ jelentő aterminutiv alap

igékből képzett perdurativ igék is:

- ügész éjszaka villámlott. 

/cikáztak a villámok/
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a, A ternina tiv tárgyatlan igákból képezzük;

думать — продумать 

играть —- проиграть
« meghat. időig gondolkodik 

в meghat, időig játszik /pl, 

kártyázik/
= mogiiat, időig ábrándozik

" epokedik, sóvárog 

’* tétovázik, késle-

мечтать — промечтать 

томиться — протомиться и *

мешкать — промешкать -
kodik

« noghat, időig hazúdosikврать----- проврать
b. Atorninativ tárgyán igából köpessük;

любить — пролюбить 

Ide soroljuk as "искать" ás а "ждать"
= meghat, időig szeret

igéket is, melyeket Ju. 

Ss, Kaoslov a "sikertelen próbálkozás öe eredménytelen törekvés” 

igéiként tart szánon, /Led а 168, as, hivatkozást./ A belőlük kép
zett perdurativ akcióninőaégü igék is tárgyasak maradnak;

Katvoj éjfél után egy 

óráig várta Iiapkát,
Pl; "Матвей прождал Капку до 

часу ночи". (Макров, Стро
говы)

О»

"Они ушли. Напрасно я им 

откликнулся; они б еще с 

час проискали меня в са
ду." (М.Лермонтов, Княж
на Мери)

Elmentek. Kár volt felel
ni nekik; tán még egy óra 

hooasat is korоetek volna 

a kertben.

—

1. As értelmi, érzelmi és akarati megnyilvánulásokat jelentő alap
igékből képzett perdurativ akciómiöőségü igékben a cselekvés teljes
sége leggyakrabban a konkrét-tényközlő egyedi szemléleti jelentésben



•» 3.02 —

nyilvánul nee* äs Igei cselekvés a bee sóló о pillanatától elkülö
nülten aorisstoesi múlt időben mofíy végbe; kifeje3hot: 

a« előbbtörtóméot a cselekvések láncolatában;
Pls "Жена около месяца про

томилась дома, потом на 

работу пошла". (Мальцев,
От всего сердца)

Л feleségen körülbelül 
egy hónapig sóvárgott 

odahasa, astán munkába
állt*

b* kifejeshet utóbbtörtőnőst (следование) a cselekvések láncola
tában:

- üsasecoőditett magánál né
hány résseget óe as égéas 

őjósakét átdorbésolta ve
lük a kamrában*

"Созвал он к себе ве
чером каких-то пьяниц 

и всю ночь пропьянство
вал с ними в камере". 
(А.Чехов, Неприятность)

• • •

2* A cselekvés totalitása kifojoséore juthat a ascoléltető-éltalé- 

nooltó egyedi /osintagnatika1/ ssemléloti jelentésben а "бывало" 

оsóсока kíséretében. A szemléltető-általénocitó ssintagmatikai je
lentés as oross nyelvben as ismétlődő ssituáciék osemléloteo, ox- 

proossiv mogjelenitési módja: as igealakok úgy rögsitik a cselek
véseket, mintha ások konkrétak lennének* Csak a kontextus utal ar
ra» hogy as adott osituácié ismétlődik:

"Проиграешь. бывало, в 

картишки, целую ночь, 
всё дочиста спустишь".

(Салтыков-Щедрин, Губернские очерки)

- Nem egye с er megtörtént 
már as emberrel, hogy 

ogéos éjjel kártvásott
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és mindent elherdált.

А "бывало" szócska távolabbi múltba helyezi az eseményeket és a 

szituáció ismétlődő jellegére utal:

Ö >
ö *

b?
A totalitásukban megjelenitett cselekvései: időben nem lokalizálha- 

tók.
3. A magyar nyelvben as értelmi, érzelmi, akarati életet ée visel
kedést jelentő igékből képzett perdurativ igék ekvivalensei képez
hetők:
a. -oz/ik/ iterativ képzővel, amelynek ev yik-máeik származéka ma 

már tartós értelmű /131/, mint pl,
продумать 

проштудировать 

промечтать 

промешкать 

прождать
b. Tartós cselekvést kifejező

пропьянствовать 

проволочиться

- meghat, ideig gondolkozik

tanulmányoz 

ábrándozik 

tétovázik

« H

tt «=r

«* n

I« ti várakozik

—о1 képzővel: 

я meghat, ideig dorbésol

udvarolIt ttS

/181/ iílai magyar nyelv rendszere, akad. Kiadó. 1961. 347. О»
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Tar to о-1шzanoо cselekvést jelölő -ed/ik/ -od/ik/ —öd/ik/ kép

ző segítségével:
протомиться

с.

= meghat. ideig epekedik 

d. Tartés-huzancs cselekvőét kifejező -cat - get képzővel;
= inoghat• ideig udvarolhatпроволочиться

e. -gdl -gól tartós-huzamos csolckvéet jelölő képzővel;
= meghat* ideig kereegélпроискать

f. Tőigével;
« meghat* ideig szeretпролюбить

ÜSaZQttc.Zór:

1* Perdurativ cselekvésmódot от-, пере-éa про- prefixumok 

segítségével atorminativ alap igékből képezünk* Про- prefixummal 
per durativ akcióm ínő ségü iv é t képezhetünk; 
a, Létezést és állapotot jelentő alapigékből; ЖИТЬ, лежать; 
b* Élettevékenységet, biológiai mozgást jelentő alapigékből; 

есть, зеленеть;
c. Ilolyzctváltoztatást és egyhelyben végzett mozgást jelentő alap- 

igékből; ездить, ходить, гулять, качать; 
d* Tevést és technikai foglalkozást jelentő alapigékből; 

косить, шить;
e* Hangadúst és mondást jelentő alapigékből; говорить, охать;

блистать, сиять;
g* Értelmi, érzelmi és akarati megnyilvánulásokat jelentő alapigék
ből; думать, любить, мешкать.

prefixummal csak létezést és állapotot jolontő alapigékből 
képezhetünk porűurativ cselekvésmódot:
Pordurativ cselekvésmódot от- 

csoportok képezhetnek;

f. Optikai jelenségeket kifejező alapigékből:

Пере

сидеть, стоять, жить, 
prefixummal az alábbi szemantikai
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a* Létesőöt; állapotot jelentő alapigék: 

жить, зимовать, стоять;
b. Fisikai tevékenységet, technikai foglalkozást őa tevőöt je

lentő alapigék: пахать, косить, работать, дежурить;
2. Hem képezhetünk рог durativ akeiéminőségü igét про- pxe - 

fisaimmal as alap igék következő csoportjaiból:
a. Természeti jelenségek mozgását jelentő atcrninativ alapigékből;

бурлить и пр.
b* A modálio igékből: хотеть, желать, мочь, уметь; стремиться;

stb.
с* ás inchoativ jelentésű tárgyatlan terninativ alapigékből:

краснеть, беременеть, богатеть, гаснуть, мокнуть, толстеть, 
беднеть и пр. /kivétel а зеленеть — прозеленеть; "Сломанное 

до сердцевины весною дерево еще прозеленеет до осени - но что 

в нем? (А.Майков, Завещание дяди племяннику/.А зеленеть
bon erősebb as állapétjelöntés, mint as állapotváltozás jelentése./ 

d* A viszonyt jelentő igékből /Belationsvorbon/: весить, стоить, 
иметь,зависеть,stb.

е. As egyirányú /determinativ/ mozgást jelentő alapigékből;
/kivétel: плать, ехать és а гнаться /
£» Érzelmi és akarati ráhatást kifejező alapigékből: беспокоить, 

злить, мучить, стыдить и пр.
ß* Destruktiv jelentésű terninativ alapigékből, melyeknek cselekvése 

a tárgy vagy as alany teljes megváltoztatására, elpusztítására, meg
szüntetésére irányul: вешать, морить, гасить огонь, гибнуть 

и пр.

h. Valaminél: a megSBorzésére irányuló cselekvést jelentő terninativ 

alapigékből: просить, требовать и пр.

igé—
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i* Nem képezhetünk továbbá olyan torninativ alapigékből, amelyek
ben az érzékelés magát a cselekvés célját jelenti: слышать, 
видеть.
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy perdurativ igét sohasem ké
pezhetünk olyan igékből, amelyek céljukat vagy az alanyban, vagy 

egy külső korlátozóban valósítják meg: садиться, ложиться, ста
вить, класть, идти домой и пр.

3* Mindhárom prefixummal /от- про- пере- / képezhetünk per
durativ cselekvésmódot 4 létezést és állapotot jelentő alapigéből:

пережить 

пересидеть 

перестоять 

перезимовать
4* Kőt prefixumnál / про- пере- / képezhetünk perdurativ езе- 

lekvés&édot 4 létezést és állapotot jelentő alapigéből:
прождать 

пролежать 

продремать 

проспать

/182/

ЖИТЬ отжить прожить
сидеть просидетьотсидеть
стоять простоятьотстоять
зимовать прозимоватьотзимовать

переждатьждать
перележатьлежать
передрематьдремать

спать
5* a. Két prefixummal / от- про- 

igét, a tevést, technikai foglalkozást jelentő alapigékből:
дежурить 

работать 

служить 

косить

переспать
/ képezhetünk perdurativ

отдежурить
отработать

продежурить
проработать

отслужить прослужить
откосить прокосить

/182/ Иван Польдауф, Место грамматики и лексикологии в изучении
вопросов глагольного вида. В сб.: "Вопросы глагольного вида" 

стр. 82-83. М 1962.• ?
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промолотить 

пропахать 

пропасти
be Ilelyzetváltostatást és indetorminativ mozgást jelents 

a lap igékből;

отмолотитьмолотить
отпахатьпахать
отпастипасти

прогулятьотгулятьгулять
промаршироватьотмаршироватьмаршировать
протанцеватьоттанцеватьтанцевать
проплаватьотплаватьплавать
проходитьотходитьходить 

ездить
6. А per durativ akcióminőségü igék meghatározott időtartamú,

проездитьотъездить

viszonylag hosszantartó cselekvést fejeznek ki. A perdurativ cse
lekvés időtartamát - kötelező jelleggel - a különböző időbeli kor
látozók, akcionális értékmutatók jelölik, a cselekvés meghatáro
zott időtartamára utalnak;
a. Az accusativus tanporis-szal kifejezett időhatározói igefügg
vények; весь вечер, целую ночь, всю жизнь, три дня, два часа,
добрых два часа, битый час.

b. А perdurativ cselekvés idejét jobbról és balról külsőleg körül
határoló c + birtokos és до + birtokos esettel kifejezett 

konstrukció: с семи до девяти утра, с утра до вечера и пр.

с. А perdurativ cselekvés idejének jobboldali határát megjelölő до 

+ birtokos esettel kifejezett konstrukció; до полуночи, до вече
ра и пр.

А perdurativ ige cselekvésének időtartamát mogküzolitőleg határos-
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sáli роя as olyan igefüggvény ok, Dint a " почти час”, часа

A per durativ igék 

időhatárősé, amely a 

cselekvő a tartéa-husanoo .1ellenére utal éa amely a perfektiv

полтора, час или два, с полчаса и пр.
lexikai függvénye lohet még а "долго"

igék bősül egyedül а рогdurativ igék mellett állhat* A cseXck- 

véa tartő s-husamoo jellegét hangeulyossák as olyan melléknévi
битый, добрый, целый, весь (весьбе névmás i jelzők* mint a 

день, битый час и пр.)
A felsorolt igofüggvóoyok, akcionálic értélmutatók képosik

а про- előképzőо por durativ igék nólydiostr ibucióját* As от- 

és а пере- előképzés perdurativ igék mélydiostribuciója osü- 

kebb skálájú, mint а про- profixumos igéké. Uellottük non áll
nak:
a* a perdurativ cselekvés idejét külsőleg jobbról és balról is

/; b# éa a cselekkor ülha tár olé / с девяти утра до пяти и пр,
vés idejét csak по/;kö soli tő leg mégha tár ősé időhatár őséi determi

nánsok / час или два, с минуту; почти два часа и пр./
7* А perdurativ igék mellett nem állhatnak olyan határosok,

amelyek non kémint а постоянно, длительно, неизменно и пр.
резок a cselekvés tartósságának korlátozottságára utalni. /103/ 

0* A köteleié jellegű akciónális ismérvek csak altkán /ssinto
csak kivé toloserüon/ maradhatnak el; a jövő idejű igoalakok mel
lől és as olyan пере- előképsős perdurativ igék nollől, amelyek
ben a denominális alapigo töve as eltöltött vagy eltöltendő időre
utal: перезимовать, переночевать и пр.

9* А perdurativ igéből képsett folyamatos alak iterativ je-

/183/ А.Б. Аникина, Указ, работа, стр. 172.
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lontóaü. As ICO akciónálio ismérvei a cselekvés ismétlődő jel
legér© utalnak: вечерами, по. целым дням, сколько раз, ве-

А пере-előképsóо perdurativ i-черами, целые вечера и пр.
gékből nor:i képesünk folyama to о alakot* Elméletileg ugyan - a 

Dalj 60 as Uoakov ssótár oner int - lehetséges /пересиживать,
/, valójában А. V* Issáesenko aserint a mai 

orоoc nyelvben kivesstek a hassnálatból esek as iterativ jelen
tésű folyamatos igealakok. /104/ A tompor a tiv-torninativ igékből

перезимовывать

kópsett folyamatos igék nem képesek proeesssualisálódni: itera
tiv, időben non lokalisólható cselekvést rögzítenek. As ива- 

ssuffisun megőrizte eredeti ssőképső funkcióját*
10* As állapotot jelentő alapigékből képsott пере-pre - 

fixunos aumentativ akcióninősé/rü írnék jelenté otanilag elhatáro- 

landók a perdurativ igéktől. A kvantitativ-torninativ igék sse
cant ikai csoportjába tartósnak: ast jelölik, hogy as igei cselek
vés meghaladja a kívánt mértéket / переспать и пр. / 

perdurativ igéktől megkülönbözteti őket as is, hogy non áll mel
lettük időhatárőséi determináns*

11* As állapotot jelentő alapigékből képsett про- от- és 

prefixunos tárgyas igék kifejleastik a résül tat iv-termi- 

nativ akcióninőoégot: "пересидеть всех", "просидеть брюки", 
"отсидеть ногу".

12. A pordurativ ige про- nodifikátor - előképsője а tevést 

jelentő igék aterninativ jellegére támasskodik, as irányjelölő 

k va 1 if í bátor — előkepső pedig ugyaneson igék terminativ 

jellegére / пропахать до обеда - пропахать борозду /. a pordu-

А

пере-

про-

/184/ А.В. Исаченко, Указ, работа, стр. 244.
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rativ igében as lúg« a rezultativ igében pedig a tárgy a cselek

vőé korlátósója.
13* A perdurativ caolokvesmédban as aapektuo általános jo-

szemléleti posiciékban való—lontéoo as alábbi ssintagnatikai 

sül meg:
a. A konkrét-tényközlő .jelentésben; A perdurativ ige ebben as 

egyedi a opelrtus j el о nté a ben legtöbbször nult időben sserepel* A 

múlt idejű ige egyszeri, konkrét, időben lokáliséit, a beesőié« 

pillanatétól elkülönült, rendsserint egymagában álló /lseiéit/ 

aorisstoosi jelentésű cselekvést rögzit* A nás cselekvésekkel 
korreléié, olőbbtürtőnéct vagy egyidejűséget kifejező perdurativ 

ige általában mit idejű vagy határoséi igonévi alakban haszná
latos* A konkrét - tényköslés pozíciójában szereplő, rendszerint 

egymagában álló jövő idejű igoalak vagy a jelentől elkülönült 

vagy ritkábban "perfektem - jövő” időt fejes ki* 

b»Csszegez6 osoaléloti jelentésben; A perűurativ akclóminőségü 

igék a multiplikativ alapigék elaprózott és az indeterninativ 

mozgást jelentő igék ismétlődő aktusait összeesik és időben loka
lizálják*

c. Suanléltető-általánositü jelentésben; Perűurativ ige /a űeli- 

nitativ igéikkel ellentétben/ csak elvétve fordul elő ebben a 

szemléleti posiciéban. A befejezett jövő idejű vagy határoséi 

igeneves alakok úgy rögzítik a cselekvéseket, mintha azok konkré

tak lennének. Csal: a szövegösszefüggés utal arra, hogy as adott 

szituúeid iaoétldűik. A porűuratlv Igék a dolinitativ igéktől

osenbon obbon a Pocidéban io az akcionélla értétautatd fügévé- 

nyekkel együtt szerepelnek.
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d. Potoncidlia о. védi szemléleti .jelentésben:, Az egyszerű jövő 

idejű és főnévi igeneves igealakok lehetőséget /illetve nem le
hetőséget/ fejeznek ki. Az időkorlátozók ebben a pozieióban rend
szerint elmaradnak.

14. Mint minden tomporativ-térninativ ige, a per durativ igék 

is bizonyos szövegösszefüggésben rögzíthetnek egyidejű cselekvé
seket is*

15. A perdurativ akcióminőaégü igék folszini disztribúciója 

elsősorban adverbiális viszonyokat fejez ki.
I/a. A perdurativ ige állhat helyhatározói viszonyokat kifejező 

fakultativ bővítményekkel;
в ♦ elöljárós esettel; просидеть в тюрьме
на + elöljárós esettel: прожить на этой землице

проездить по Кавказу 

простоять у игорных столов
по + részes esettel: 

у + birtokos esettel: 

возле + birtokos esettel: переспать возле костра 

перед + eezközhatárosós esettel: просидеть перед домом
за + eszközhatár о zós esettel: проболтаться за границей

határоsószavas bővítménnyel: протомиться дома 

A hely ha tározók csak elvétve /rendszerint az indeterminativ moz
gást jelentő alapigékből képzett pordurativ igék bővítményeként/ 
jelölik a cselekvés irányát:
из + birtokos esettel: провозить дрова из лесу 

в + tárgyesettel: отходить в школу два года
határozószava3 bővítménnyel: прогонять его взад и вперед 

A többirányú, ismétlődő cselekvést rögzitő indeterminativ igék és 

származékaik sohasem fejeznek ki célirányos /terminativ/ cselekvést*
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b. Okhatározói viszonyokat kifejező fakultativ bővitményekkel:

проваляться в тягостной бессоннице 

прозевать от скуки
c. Módhatározói viszonyokat kifejező fakultativ bővítménnyel:

простонать весь век свой без умолка
do Társbatárőzéi viszonyokat kifejező fakultativ bővítménnyel:

просидеть с ним два часа 

.прожить с вами целую жизнь
II* Tárgyi viszonyokat kifejező közvetett kiegészítővel /az ige 

intranzitív/;
пробалагурить о разных делах

III. iféhány állapotot, indeterminativ mozgást ős tevést jelentő 

alapigóből képzett perdurativ ige mellett állhat accusativus- 

szal kifejezett tárgy isi
прождать сестру целый час 

прокатать ребят целый день 

пропилить дрова всё утро
16* Л három / от-, пере-, про- / perdurativ előképző közül а 

prefixum a legtermékenyebb* hind az Írott mind a beszélt 

nyelvben egyaránt használatos; köznyelvi használatban gyakoribb. A 

előképzés perdurativ igék száma jelentéktelen, fordulat* 

számuk is alacsony. Elsősorban a beszélt nyelvben használatosak*
Az от- előképzés perdurativ igék nagyréoze a beszélt nyelv /Um
gangssprache/ rétegébe tartozik. L.A. Kapanidze és E.V. Kraozil-

npo-

пере-
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nyikova /185/ rámutatnak а про- és as от- eloképsők produk
tivitására a beszélt nyelvben, á beesőit nyelvben ookesor zsar
gon jóllehet öltenek, mint pl:

* Отчитал себе два часа и свободен (о чтении лекций) 

п Он весь январь просидел дома, свинкой проболел1.1 
"Мне сказали, что мы уже половину просвинарничали 

(просидели дома половину карантина при заболевании 

свинкой).
"Смотрю, уже девять часов. Значит, я три часа прокуко
вала". (просидела, прождала напрасно).
"Не знаю, как я еще май - июнь в Москве прокантуюсь " 

(пробуду, просижу, проживу безвыездно; шутливое употреб
ление жаргонного слова).

17. As orosz perdurativ igák magyar ekvivalensei imperfektiv 

akcióninőoégü cselekvést jelölnek; kifejezhető!:;
I. Tartós-huzamos cselekvést jelentő affixunok segítségével:

1. el- igekötő + gat, get képso segítségével: 

протолковать * elbeszélget
el- igekötő + dogál, dogéi képzővel:

« elüldögél

2. -gat - get képző segítségével:
пролаять * ugat, протолковать » bossélgot,
прозвонить * csenget, проблеять » béget

просидеть

А05/ Л.А. Капанидзе, E.B. Красильникова. Об актуализации
морфемной членимости слов в речи, (употребление префик
сальных глаголов в устной речи).Изд. Наука, М., 1975,стр.1X5.
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3. -og - ög - eg képzőkkel:
протараторить • cseveg, проворчать « dörmög
пробурчать' * morog, проболтать » fecseg
просшукать « kopog* прокопаться = piszmog

4* ász/-ik/, éoz/ik/ képzőkkel: 
просвистеть * fütyörúszik;
пролежать' * hever észik

II. Tartós cselekvést Jelentő képzők segítségével:
1# —do^ál, - Gégéi, —dögéi képzővel:

просидеть s üldögél; простоять 33 álldogál;
проплакать s airűogál

2, -ál -él képzővel:
пролазить * mászkál; проплавать » úszkál
пробродить * kószál, прогулять « sétál

3* —ol -öl -el képzővel:
проблуждать ® barangol; промолотить* csépel;

промаршировать = menetel; проболаатъея* lebzsel
4« -ong -öng képzővel: протолкаться = bolyong, ődöng 

III« Qyakori cselekvést Jelentő igeképző segítségével:
1* -kod -ked -köd képzővel: 

проплевать
2. -gál -gél képzővel:

= köpköd

= szaladgál, rohangál 

IV. Visszaható igeképzővel /-kozik* -kodik/s

пробриться = borotválkozik; пробыть « tartózkodik 

прожить = tartózkodik valahol

промотаться

valahol;
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V* Álvioasaható igékhez hoconi6 űononinólio igoképsővol /keű- 

ik/a
VI. Dononinűlio képsők oGniteácávol /оз-; 61;/: 

промучить * kínos; проборонить « boronái
VII. Müvei tető icokápsuvol /-*ot/: 

пропалить e égot stb.
VIII* Tő igával: пропахать » esánt, прокрасить « foot

промесить » gyux stb.

проболеть - botogcckodik
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Delimitativ cgelekvésnéd

A tomporativ-terninativ igék sorát ас orosz nyelvben а 

prefixummal képzett dolimitativ akcióminő ségii igék csoport

ja cárja le* /106/
Sigurd Aßroll a perdurativ da a delim!tativ coolekvőanód 

közötti különbséget igy határossá mögt MDie prso - Kcoposita bő
se icimen eine ganze vollständige Handlung von Anfang bis l&ide, 
dió ро - Komposita eine unbestimmte« in dor Kegel kurso Zeit**»
Die po - Komposita markieren einen kürseron unbestimmten Anleht 

in besúg auf Anfänge - und Sehlusspunkt fixier ton/ Sei tver lauf 

/187/ S. Agroll non választja külön a csolokvóo külső határait, 

külső korlátosóit a perfoktiv ige belső határaitól* A cselekvés 

totalitását éppen esért coal: a por durativ cselekvésmódban véli 
felfedesni /"eine gansc vollständige Handlung"/* Essél nem ért
hetünk egyet, mert as ídőboli korlátosók / два дня, три минуты 

stb./ csak külsőleg határolják körül a cselekvés időjét; a cselek
vés időjének belső tárait nem érintik* Viszont helyesen mutat 
rá, hogy а no- előképsős delinitativ igék a perdurativ akció- 

minőségű igékkel эсотЬоп egy rövidebb méghatarosatlan időtartamú 

cselelrvé3t jelölnek. А* V* Iscácsonko nagyoscrüon ogéssiti ki 
S. Agrell meghatározását, amikor est Írja: "Es iát hervorsuhobon,

no—

Ao6/ Kénytelenek vagyunk a latin terninust hassnálni, mert Bihari 
József a "korlátolt-tartós" megnevezést mind a dclimitativ, 

mind podig a per durativ igékre alkalmazza. Lsd. Bihari József. 
Aopoktusproblénák a mai orosz nyelvben. As Egri Pedagógiai 
Főiskola Évkönyve. 1962. Eger. 207. o.

/187/ S. Agrell. Aspektänderung und Aktionoartbildung bein pol
nischen Zeitworte. Lund. 1908. S. 53.
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dass die dolmitetivo Bedeutung dor Vorbon von Typus поработать 

relativ ist" /188/ A fontiekből is következik, liogy a delinitativ 

igék rendszerint orv vi azon via/: rövid é 

ter tó cselekvést fejesnek ki* A két isoérv közül kötelező érvé
nyűnek a cselekvés időjének viszony la/*o о rövidzárét tekinthetjük. 

I. Delinitativ akeióminőoégü igét képezhetünk létezést és állapo- 

tot jelentő atorninativ alapigékből: 

жить
быть — побыть

А

- /viszonylag rövid ideig/ él, éldegél
” / tartózkodik

vhol
" / függ, lóg
** / hever é szik
* / fekszik
13 / hallgat
" / üldögél
" / álldogál
" / alszik
* / bóbiskol
* / beteg

1* A delinitativ igék állhatnak akcionálie értéknutatók nélkül.

пожить
SS / ti n

повисеть « / 

валяться —повалять(5я/ 
полежать 55 / 

молчать —помолчать я / 

сидеть — посидеть я / 

постоять ® /

*fвисеть
§» to

t» нлежать
(9 «9

О «

ft ftСТОЯТЬ
25 / «Iспать поспать 

дремать —подремать я / 

болеть — поболеть я /

м о»

п W

Ilyenkor ninűig viszonylag rövid és meghatározatlan ideig tartó 

cselekvést jelölnek:
"В этот горький свой 

час, когда она была
- "S ebben a béna, azonoru 

órájában olyan osÍvesem

/188/ A* V* loacenko. Die russische Sprache der Gegenwar t• 

Teil I. - Formenlehre. Hallo. 1962. S. 391*



- 198 -
elüldögélt volna vala-совершенно разбита, ей за

хотелось тихо посидеть ря- ki mellett, akit mégis
csak szeret."
/Németh L. Gyász. 744: 

231/

дом с кем-то, кого она все 

же любила".

Egy ideig a kezemben 

tar tottan a rumos csé-
"Я подержал чашку с ро
мом в руках п поставил 

на свое место". (Гончаров, 
Фрегат Паллада)

szét, majd a helyére 

tettem.

"Самгин постоял у двери 

на площадку". (М.Горький, 
ЖС, III, 196:197)

"Számgin a peron ajtaja 

előtt álldogált."

2. A delinitativ cselekvésmód akcionálio értékmutatói utalhatnak 

a cselekvés meghatározatlan és rövid időtartamára, a viszonylagos
ság ismérve nélkül. A rövid és meghatározatlan ideig tartó cselek- 

vésra utaló valenciális mutatók: недолго, НвМНОГО, немножко, 

некоторое время.
Pl: "Молодые люди постояли 

у палисадника, погово
рили. но недолго: на
чался дождь".

"Álltak a léckeritésnél

és beszélgettek, de nem

sokáig, mert eleredt az 

eső." /Fekete Gy. Az or

vos halála. 122:181/
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- "De Dost sémi kedvem a 

mártír kodásra, végül is

megtettem a magamét 
szeretnék nőst mór ssaba-

Ho быть мучеником - 

это не по мне, я в кон
це концов свое дело сде- 

и сейчас хочу не
множко пожить спокойно, 
сколько уж выйдет".

♦ ••

лал • • •

dabban dini Qí'v kicolt.
adűig-aneddig**'
/Pokcto Gy* As orvos ha
lála* 94 í 166/

-" Hallgatott kicsit, а a- 

hogy elhallgatott, megint 
csak nyonni kosdto a kül
dető se. u
/Sénoth L. Gyúss. 712 s 

194/

"Кураторша немного по
молчала, а пока молча
ла, ее опять начала 

мучить принятая на се
бя миссия".

3* As ogynáot követő csclckvŐGok dinamikus váltakosására, negis- 

mdtldodro utaló időhatárosói igefüggvéпуск /потом, затем,

/ mind a üolimitativ cselekvés lefolyásáén ерв a, опять, снова
nak rövid időtortámét hangsúlyozzák:

"Он помолчал, потом 

спросил:"
—" Hallgatott, astán kérdez-

to:
/Sánta Г* Huss óra* 61 s 

202/

"Учитель помолчал, при
глаживая волосы ладонный,

- "A tanító hallgatott, te
nyerével a hajót simo
gatta, astun as aostalhos 

lépve, szigorúan mondtat* 2^
затем, шагая к столу, ска
зал строго:"

£I SZEG&3

//\\
&
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(М.Горький, ЖС, I, 

40:37)

Я Начал накрапывать дождь. Сперва он немного 

поморосил и перестал. Минут через десять он 

опять попрыскал и снова перестал".
(Арсеньев, По Уссурийской тайге)

4. A dolinitativ cselekvés neghatárosott idő tux tanára utalnak as
aecuoatlvus tomporio-ocal kifejezett kicsiavítőkópsőa főnevek. 
amelyek arra le szolgálnak, hogy a cselekvésnek est a neßbatáro
sé tt idejét ssubéektive lerövidítsék:

"Вот вернусь, поживу дома 

недельку, затоскую и сно
ва в путь-дорогу".
(А.Арбузов, Таня, 72:56)

"Ilazane^yek, otthon 

töltök env botocskát. 

a nár nenint útra ke

lek."

"Степан пробовал удержать 

ее, просил погостить еве 

денек". (М.Шолохов, Ти
хий Дон, ХУ,7)

- Sztyepan próbálta tar

toztatni, kérte legyen 

tóg Qf:L,.ttQP°Cßl’4t a ven
dégük.

5. A viszonylag rövid ideig tartó cselekvőét időben csak megköze

lítőleg határozzák neg as ilyen doterninánook, nint a : недельки



- 201 ->
две; пару деньков, год иди два; минут десять; несколько 

секунд; с минуту; часа полтора; несколько времени; всего 

(только) месяца четыре и пр • •

Anyádhoz utason Or jóiba, 

töltök Gajd nála vagy 

kőt botocskát*

"Теперь еду к матери в 

Орел, побуду у нее не
дельки две."
(А. Чехов, Верочка)

"Ssárackoastcn ölünk itt 

orv-kát пао1г„"
/Cooros T* Hideg napok* 

01 i 429/

"Ничего, пару деньков 

поживем здесь на сухом 

пайке".

"Я, пожалуй, минут де
сять побуду, а больше 

нельзя."
(А. Островский, Бедная невеста, 
III, 5)

Поп bánon, par adok nőn 

vaгу 10 norcirr, többet 

пш lobot*

"Повдовев месяцев шесть- Körülbelül hat-»bdt hóna
ppá QZVQf'VQÓr után, keed- 

to időnként ónéba hosni, 

hogy m égőse olnult élő- 

to valamiféle rooss álon 

volt caupán*

семь, она стала по вре
менам заводить речь со 

мной на ту тему, что, 
мол, вся прошлая жизнь 

ее был какой-то дурной 

сон". (Г.Успенский,
Три письма, 4)
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- "Ssámgin vám másfél 

óráin álldogált а 

kertben."

"Сангин постоял в саду
часа полтора • • •

(М.Горький, ЖС, II, 

558:558)

- “Накатоv fülé je hajolva

СШ, ж .qí::/
JÜßtT

"Макаров постоял над ним 

с минуту.." (М.Горвкий, 
ЖС, I., 461:462)

** ас hány cásodner ein 

hallgatott. najd hanpoeo- 

kaja oivitva felkaroant

он помолчал несколв- в**• • •

ко секунд, а затем голо
сок его визгливо взвился".
(М.Горвкий, ЖС, 1У, 85:88)

Slleaiaondáaosiiak látásik а “ всего (толвко) + aeeuoativua tom
por io-ecal kifejesett de tern inline Iiaosnálata a por durativ icék 

nellett, amely őrtelonaserüen a coolekvőc viasonylagoa rüvidne- 

gét hanßoulyossa:
"В военно-учебных заведениях я прослужил 

всего месяца четыре." (Чернышевский, Дневник)
"Я прожил в Париже всего толвко три недели с 

небольшим, и в этот срок были совершенно по-
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кончены мои сто тысяч франков”.
(Ф.Достоевский, Игрок, 412)

Ши Seljakin о cor int jolon oaotbon a
determináns a poröurativ Igo nollott non a "не-

* jelmtéaé-

"всего месяца че
тыре" 

долго"
vol tár oltható* A boGsólü ast várta, hogy a cselekvés Lioss-

, banán а "недостаточно долго

asantarto loos. /109/ Ha a cselekvés viosonylagos rövidségét 

altar juh hangsúlyosul, a öelinitativ alak haasnólata a helyón- 

valós послужил всего месяца четыре 

Париже всего только три недели с небольшим 

б* А vlo-'Sonylag гöviá ideig tartó öelinitativ cselekvést 

időben pontosan méghatárossák as olyan aceuoativuo tonporis

vagy пожил в
• • •

seal kifojeaott kicsinyitőképso nélküli igefüggvényok is,
Es a fajta doterni-nint as два дня; минуту; полчаса ;

náns a öolinitutiv igák nollott - a pordurativ igékkel ollon
tó tbon - ritkán fordul ölő;

"Hint valami tárgyat, 

- állapította nog 

Ssómgin; o/ c; pereim 

mozdulatlanul feküdt, 
akkor rágyújtott és а 

gyufa fényénél óosre- 

votte, hogy Habarij 

ül, vállára borítva 

a takarót,"

"Как вещь, - отметил Сам- 

гин, полежав еще минуту и
закуривая, увидал, что 

Захарий сидит, окутав 

плечи одеялом".
(М.Горький, ЖС, XII, 

261:266)

/109/ М.А. Шелякин, Функции и словообразовательные связи
детерминативно - временных приставок в русском языке. 
Фил. Науки, 1961 № I. стр. 66.
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As anyán véleménye s so
rint sennit ош Jelene 

tono kát пап 1л éhesni. 

ha egy ponpáo ás tágas 

szobában lakhatnánk.

"По мнению матери, 
ничего не стоило бы по
голодать два дня, лишь 

бы только жить б наряд
ной, просторной комнате". 
(Писемский, В водовороте, I, 2)

• о •

7. Л dőlimitativ cselekvés időjét pontosan meghatározó akeioná- 

lic értéknutatókban / два часа / пал scoropelhct a целый,
melléknév vagy a весь meghatározó névnáo*добрый, битый

Jelenlétik az ily on konstrukciókban a perűurutiv ige használatát
tossi indokolttá; mind a négy Jelző a cselekvés idejének tuxtóscúgát- 

hucuino óságát hangsúlyozza:

Pli "В горячке в Пскове весь месяц пролежал".
(Ф.Достоевский, Идиот, II)
"Мне много в этом объяснил мистер Астлей, который
целое утро простоял у игорных столов, но сам не 

поставил ни разу".
(Ф.Достоевский, Игрок, 304)

8. Ас időt mindnyájan szubjektiven érzékeljük. Ha ast hangsúlyoz
tuk* bogy as adott időegység /legyen as egy porc vagy еду пар/ 
szánurJora hosszúnak tűnt, terhes veit, akkor a per durativ ige 

iiaosnálata válik indokolttá:
"Вот еще день прожили - "Hgy nappal megint to

vábbvagyunk." /Sánta F. 
Huss óra. 103 : 361/

t • •
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"Так они просидели друг перед другом минуты две. 

две болезненные минуты для Акима Петровича"•
(Ф.Достоевский, Скверный анекдот, 33)

Szubjektive Akim Petrovics számára ez a két perc végtelen hosz-

szunak tűnt, mert kinos helyzetben érezte magát. Ami jó és kel

lemes, azt időben rövidnek érezzük, tudatunkban szeretnénk meg- 

nyujtani. Ami rossz és kellemetlen, azt időben hosszúnak érez

zük, szeretnénk megröviditeni. Ha terhes számomra valahol a 

tartózkodás, ott a perdurativ igét kell használnom pl: "Я бы

дня здесь не про mm", (А,Арбузов, Двенадцатый час, 223).
Egy egész élet is rövidnek tűnhet, ha volt értelme, ha nem volt

Я знаю счастье! ”(M.Горький,
Az Usakov Szótár igy ir а ПОЖИТЬ

terhes: "Я славно пожил!...
Песня о Соколе), 
jelentéséről: "Провести длительное время в развлечениях, в

ige második

наслаждении жизнью, в удовольствиях: "В молодости он пожил.
А "длительное время"

itt egyenlő а "сравнительно короткое время" 

ellenkező előjelű a következő példa: s Так И проживет весь 

свой век кротом черным - да ей и сейчас уже в тягость сол- 

нечный свет". (Ласло Немет, Траур, Перевод Е.Малыхиной,
Még а

но с летами остепенился". jelentése 

-val. Pontosan

100). = teher szó is szerepel a mondatban. 
Gyomlay Gyula remek példákkal illusztrálja az időtartam hosszúsá

gának relativ fogalmát: "Ami a pillangónak hosszú időtartam, az 

a sasnak rövid; ami a rabnak hosszú idő, as másnak rövidnek tűn

het fel: "Hagy művész a fogság szenvedése, minden órát századokra

ТЯГОСТЬ

nyújt." /190/

/190/ Gyomlay Gyula. Az úgynevezett igeidők elméletéhez. /Második 

közlemény/ NyK. 37. kötet. Bpest. 1907. 203. o.
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9« A ocövegkörnyesettől, as akeionális ismérvektől függően а 

pr cfucumoo igék gyakran kifejlesüthetik a torninativ- 

kvantitativ jelentést. Ilyen akciónál!a értókontatók lőhetnek:
Esek a va-

no-

"вдоволь, вволю, хорошенько, хорошо"
leneiális ismérvek nen a cselekvés idejét, hanon a mértékét ha
tárossá!: meg* As alábbi mondatban а "хорошенько" 

náno non a cselekvés idejének a rövidségére, hanem a cselekvés 

mértékének a nagyságára mutatj tor minativ* kvantitatív jelentést 

kölcsönös as igének*
- "Поспит хорошенько сы-

и пр.

deterni-

”Alssik олу .-lót a kis
fiú, astán anyukája új
ra odaadja a levest.” 

/llénoth L. Gyáos. G40:
111./

ночек мой, а потом мамочка 

опять даст ему супу."

II. Delinitatív igét képeshetünk ritkán ternésseti jelenségeket 

kif ejeső atorninativ alapiakból:

бродить — побродить * vissonylag rövid ideig erjed,
forr 

" ég
M melenget,

« »»гореть -----  погореть s

w IIгреть - S5погреть
melegít,

= vissonylag rövid ideig forr, főкипеть покипеть
Multiplikativ alapigéből köpessük:

s /vissonylag rövid ideig/ csepeg,

cooper cg

капать покапать

крапать — покрапать
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моросить----поморосить = /Viszonylag rövid időig/ szemerkél,
cooper eg 

szemerkél, 
ősitúl 
füj,
fujdogál

Д felsorolt nőm multiplikativ ternéesött igéknek a Jelentése közel

f*моросить — поморосить •«

«»**«« и ttдуть----------подуть

áll az állapotot kifejező igék Jelentéséhez* Лв Usakov Szótár igy 

értolmosi а "бродить" ige Jelentését: w Находиться в состо-
A "кипеть" és а "гореть" igék аянии брожения".

за- és с- eléképzék segítségével könnyön kifejleszthetik az
БС-,

állapotváltozás torninativ Jelentését, ani az igopár—alkotás fel-
загореть/загорать 

вскипеть/вскипать 

сгореть/сгорать
А поп multiplikativ igékből képzott delimitativ igék is megérzik 

őzt az állapothoz kozol állé Jelentést. Usakov а "покипеть" igét 

Így értelmezi: "пробыть некоторое время в состоянии кипения".

Az égés, erjedés, forrás állapotában végbo: .óné minőségi változást 

nem a dolinitativ ige, liánén ogy utána következő resultativ-ter
mi nativ igo Jelzi:
Pl: "Костер погорел недолго и погас". (Ушаков)

"Начал накрапывать дождь. Сперва он немно
го только поморосил и перестал".
(Арсеньев, По Уссурийской тайге, 15)

tételo:
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1. A delimitativ igékben a cselekvőé totalitása metvalósulhat:

a. A konkrét-tényköslő jelentős ssintegpatikai pozíciójában.
Az informativ eikba helyezett deliaitativ cselekvés helyértéke, 

vonatkozási időpontja elkülönül a beszólás pillanatától; aorisz- 

tossi jelentésű:

"Напала на Капитошку болезнь, слёг мальчик, погорел 

недельку и помер". (Л.Толстой, Где любовь

b. Az összegező/szummativ/ szintagnatikai jelentősben; a multi

plikativ igéből képzett delinitativ ige összegezi a cselekvés el

aprózott aktusait. Az összegező szemléleti jelentés szintagnatikai 

értéknutatója az alábbi mondatban а "несколько раз" 

rozó:

)« * *

időhatá-

"Разумихин поднес к его 

рту ложку супу, несколь
ко раз предварительно 

подув на нее, чтоб он 

не обжегся".
(Ф.Достоевский, Преступле
ние и наказание, II, 3S-I20)

"Aazumiiiin jobbjával szá
jához vitte a kanál levest, 

és óvatosságból többször 

is nenfu.ita. nehogy meg
égesse. "

-71

V'P,\J?\

A teljesség a cselekvések összegében jut kifejezésre. A cselek—
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vősoox időben lokalizált; egyetlen helyértéke, vonatkozási 
pontja van*
c. Széniéi tető-általánosi tó .jelentésben: az egyszerű jövő idő
vel kifejezett perfektiv igealakok az ismétlődő szituációkat 

úgy jelenitik meg, mintha azok konkrét, időben lokalizált cse
lekvések lennének:

"Тебя оскорбляют, ругаются над детьми твоими, 
а ты гнись да гнись, да кланяйся. Покипит 

сердце-то, покипит, да и перестанет".
(А. Островский, Шутники, ТУ, 5)

III. Belinitativ akcióminőségü igéket képezhetünk élettevékenv- 

sénot kifejező aterninativ alapigékből; A legtöbb idetartozó 

delimitativ igét multiplikativ Igéből képezzük. A del imitativ 

ige az elaprózott multiplikativ aktusokat összegezi és időben 

körülhatárolja. A 17 kötetes Akadémiai űzőtár az értelmezés so
rán megfelelő szemelfaktiv igével ée а "несколько раз" szin
tagmát inai 6rtéknutatóva1 emeli ki a delimitativ igenek ezt az 

összegező jelenté sőt*
вздыхать -----  повздыхать = вздохнуть несколько раз =

= /viszonylag rövid Ideig/ sóhajtozik
поглотатьглотать = глотнуть несколько раз =

- /viszonylag rövid ideig/ kortyolgat

= зевнуть н. раз =
= /viszonylag rövid ideig/ ásitozik
-------- подышать

зевать позевать

дышать = дохнуть н. раз
=/viszonylag rövid ideig/ lélegez

--------- поикатьикать = икнуть н. раз z:
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= /viszonylag rövid ideig/ csuklik
— покашлять = кашлянуть н. раз =
/viszonylag rövid ideig/ köhög, köhécsel
— поклевать - клюнуть н. раз =

* /viszonylag rövid ideig/ csipeget

------  поморгать = моргнуть н. раз =
в /viszonylag rövid ideig/ pislog 

------- поплевать = плюнуть н. раз =
= /viszonylag rövid ideig/ köpdös

кашлять
гг

клевать

моргать

плевать

Helyénvaló megokolni, niért nem foglalkozom a szemelfaktiv igék-
, hiszen ezek is a tenporativ-tcrninativkel (вздохнуть )

cselekvésmódok csoportjába tartoznak. Л dolgozaton cime /"Az
aterninativ igékből képzett torminativ-tenporativ cselekvésmó
dok és magyar ekvivalenseik*'/ non ad erre lehetőséget, mert a 

szemelfaktiv /torminativ-temporativ/ cselekvésmódot nem az ater
ninativ jelentésű multiplikativ alapigékből képezzük. Djuro Gru- 

bor hear vét aspektológua kétségbe vonja S. Karcevazkij igeképzési
sémáját, mely szerint a multiplikativ alakból képződött volna a 

szemelfaktiv ige (толкать толкнуть) /191/ Mint mondja:
"HacTaj e сумьна, HHje ли толкнуть старее од толкать ". /192/

/191/ Сергей Карцевский, Из книги "Система русского глагола". 
В сб.: "Вопросы глагольного вида", стр. 221.

/192/ "Feltételezhető, hogy а толкнуть 

толкать
Lsd: Дюро Грубор, Аспектна значеньа, Загреб, 1953, стр. I9X.

korábbi keletű mint
nа #
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М. Л. Seijakin és II* Schlegel megerősítik est а nézetét, ani- 

kor kijelentik: "'Zun anderen werden die oenclfaktiven Verben 

auf — ну - nicht von anderen Sinplizia abgeleitet, sondern 

dac Suffix wird an einen gebundenen Wortkorn / связанная ос
нова / angefügt* Von den gleichen Wortkern können /meist mit 

dem Suffix -a-/ multiplikative Verben gebildet worden:

+ а * махать
мах-

+ ну махнуть

Die semelfaktiven Verben sind also weder Aspektpartner noch 

semantische Lied if i s i er ungon der multiplikativen Verben - beide 

sind vielmehr gleieheroassen von einen gebundenen Wortkern ab
geleitet »M /193/

A multiplikativ igék sohasem állhatnak öson eg ею / ozumna- 

tiv/ egyedi szemléleti jelentősre utaló igefüggvénnyel; nem
Mondhaton viszont:mondhatom: зевал, дул несколько раз. 

позевал, зевнул несколько раз; 

подул, дунул несколько раз.
А multiplikativ alapigékből képzett delimitativ igék /a ssomel- 

faktiv igéktől eltérően/ az összegező /szummativ/ egyedi szemlé
leti .jelentésben külső szintagmátikai korlátozók, értéknutatók 

nélkül is képesek a multiplikativ alapige elaprózott, ismétlődő 

cselekvéseit a maguk teljességében megragadni illetve kifejez
ni:

/193/ M* A* Scheljakin /II. Schlegel. Der Gebrauch des russi
schen Verbalaspekta. feil I. - Potsdam. 1970. S* 49-90*
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Uran otthon is lehetett 

volna csuklani! Zója el
vörösödött. Megint csuk- 

lottan enyet. najd öss- 

szeasor itva mérgemben ök
lömet, gyorsan elhagytam 

a páholyt.

Pis " Могли бы и дома по
икать. сударь! Зоя по
краснела. Я еще раз икнул 

и бешено стиснув кулаки, 
выбежал из ложи".
(А. Чехов, Исповедь)

«=»

Frau Lenore feleletül 

rámosolyodott, behunyta 

osonó t <5o néhányat aó- 

ha.itva. elbőbiskolt.

"Фрау Лероне улыбнулась 

ей в ответ, закрыла глаза и, 
повздыхав немного, задре
мала". (И. Тургенев,
Вешние воды, 10)

—

Az egymással korreláló cselekvések láncolatában а "помолчала" 

ige a konkrét-tényközlő, а "поморгала" 

só szemléleti szintagmatikai pozícióban azonos helyértékei ao- 

riostossi jelentésű cselekvést fejes ki:
"Настя помолчала, поморга- - Nasstya hallgatott, pia-

lantot t néhányat, majd 

hirtelen igy fejezte be:
- Nyilván, lehet, hogy 

nincs igazan.

ige pedig az összege-

ла и вдруг заключила: - 

Может быть, конечно, я 

и не права". (Николаева, 
Повесть о директоре МТС)
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в

6fVp1

praefixunos igék kifejleszthetikTárgyassá válva а по- 

а disztributiv-rezultativ akcióminőséget* A befejezett ige öös
szegezi a tárgyak összességére irányuló cselekvőosor egymást kö
vető aktusait:

" Бойкие, вертлявые, куцые ореховки тоже прыгали 

на току, но приходилось сгонять и их: доклюют все 

яйца11. (Серг.-Ценский, Аракуш)

А "есть" és а "пить" élettevékenységet jelentő alap- 

igéknek nincs multiplikativ jelentése* A belőlük képzett deli- 

mitativ igék általános szemléleti jelentése legtöbbször a konk
rét- tényközlés pozíciójában valósul meg:

"Извиняюсь - и затем 

добавил: - Ни черта 

не будет! Так вот: по
дудим, поедим, попьем, 
поспим, помрем
(М.Горький, ЖС, 1У, 305:321)

- "Bocsánatot kérek -
majd hozzátette: - Fene 

se lesz! Szóval: dudá
lunk. eszünk, iszunk, al
szunk. elpatkolunk• • • • • •

A eoelekvéeláncot alkotó dőlimitativ igék a beszólás pillanatá
tól elkülönült, időben lokalizált jövő idejű cselekvéseket rög-
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zitőnek. A fordítás is arra enged következtetni, hogy a deter
mináns nélkül állá, időben lokalizált jövő idejű alakokban 

meggyengül a delinitativ jelentés. Ilyen pozícióban a delimi- 

tativ igék legtöbbször a motiváló ige hiányzó párjának a szem
léleti funkcióját töltik be*
A delinitativ igék meglehetősen ritkán szerepelnek potenciális 

szemléleti jelentésben. A lehetőséget kifejező delinitativ cse
lekvőnek időben nem lokalizálhatók;

"А с деньжонками, сам знаешь, и попьешь и погуляешь."
(Ершов, Кон at-Горбунок)

( )

IV. Delinitativ igét képezhetünk hclysotváltoztatást és egy
helyben végzett mozgást jelentő atcrninativ alapigékből: 

a, A holyzetváltoztatást jelentő alapigék közül kiválnak az in-
determinativ mozgást jelentők:

бегать — побегать * /visz. rövid ideig/ szaladgál, futkos
" / visz, szállít
" / vezet 

" / utazgat 
" / száll, röpköd 

" / úszik, úszkál 
и / hurcol, cipel

повозить » / "
* / •

возить
водить — поводить

SS / ° wездить — поездить
полетать = / **летать

плавать — поплавать = / " 

таскать — потаскать = / ”

ft

м
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ходить ---- ПОХОДИТЬ= /visz. rövid időig/ jár, járkál
stb.

Csak а "ползать" indotcrrinativ ige non képez delinitativ 

cselekvőonddot.
1* Az indeterninativ mozgást jelentő igéből képzett delinitativ 

ige megőrizheti, illetve kifejezheti a viszonylag rövid ideig 

tartó egyszeri többirányú cselekvés jelentését.» А* V. Iszácson- 

ko a mozgást jelentő igék jelen.téeárnyalatnit Vizsgálva kijelen
ti; "Die Sätze "Я иду по лесу" 

genäwohin/ und "Я хожу по лесу" ich streife /ziellos/ durch 

den Wald bezeichnen in beiden Fällen eine zweifellos "ununter
brochene Handlung." /194/ Ilyen megasakitásnélkülI cselekvést 

jelölnek az alábbi delinitativ akcióminőségü igék is;
"затем подошел к столу, 
налил стакан кофе, по
ходил по комнате, держа 

стакан в руках, и присев к 

столу, пожаловался: - Скуч
ное у меня ремесло."
(М.Горький, ЖС, II, 265:
263)

ich gehe durch den Wald /ir-

"najd az asztalhoz lé
pett, töltött magának egу 

pohár kávét о a pohárral 
a kesében ve; i/ mont a 

szobán, aztán az asztal
hoz ült és panaszkodott;
- Unalmas mesterség ez,"

-"Есть у меня один прия
тель, таксист. Этот де
лает так: садитесь, го-

"Van egy komán a taxinál; 

az azt mondja, nem ül 
föl, kisasszony, körül-

/194/ А* V. Isacenko: Dió russische Sprache der Gegenwart* 

Teil I. Formenlehre, Hallo /Saale/ 1962. S. 425.
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sétáltatom a ligetben." 

/Németh L. Gyáss. 664: 

140./

ворит, барышня, покатаю 

вас вокруг парка.”

A csókák röpködtél: egy 

ideig, majd ismét ssép 

sorjában hang nélkül 

letelepedtek.

"Полетав немного, галки 

садились опять рядком 

без крика.” (И.Тургенев, 
Призраки)

<353

VP ВР

VP = полетав;

2. Megtarthatja a többirányúság ée a gyakoriság Jelentését; а

delinitativ ige ilyenkor összegzi аз ismétlődő csel eléréseket:

"Месяца два поездили 

вместе".
- "Körülbelül két hónapot 

Jártunk együtt."/Sánta 

F. Huss éra. 138:331/

VP ßf
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"Я каждый час, каждую минуту, хотел бы быть с тобой, 

даже на охоте, в болоте я бы поносил тебя на руках." 

(Гл. Успенский, Письмо А.В. Бараевой)

3. Figyelemre méltó az 1953-as Akadémiai Nyelvtan kisbetűs meg
jegyzése* mely szerinti "В отдельных случаях глаголы ч при
ставкой по- могут и не иметь значения непродолжительного 

действия. Но всегда, в сравнении с соответствующим бес
приставочным глаголом, в глаголах с приставкой по- выражает
ся количественная сторона действия, например: Я осно
вательно поработал сегодня. Много я походил, чтобы до
стать эту книгу ". /195/ Ugyanezt a Jelentést fedezhetjük fel 
a következő mondatban:

"Естественно, - кивнул 

старый доктор, раздумы
вая про себя, как же это 

удалось Лебовичу столько 

поездить по свету".

- "Természetes, bólintott 

az öreg orvos. Magában 

azon tűnődött, hogyan 

csinálhatta ezt a világ- 

körüli .iüvést-menést Le- 

bovits." /Fekete Gy„ ^z 

orvos halála. 97:167/

А. V«, Issácsenko nem tesz különbséget a torminativ-tenporutiv és 

a terminativ-kvantitativ igei Jelentések között: "В семантичес
ком отношении ограничительные глаголы означают не просто

/195/ Грамматика русского языка. М., 1953, стр. 597.

ff V
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"малую меру действия", а именно только меру действия,

/196/ А. V. Iszácsenko non vá^ограниченного во времени ".
lasstja külön a cselekvés mértékét, mennyiségét, a cselekvés

"много, столько " аidejének a mennyiségétől. Valójában a 

cselekvés mértékének a na í-vadkár a utaló akcionális értéknuta
ták. A no- előképső teliét jelen esetben nem tomporativ-temi-
nativ, liánon kvantitatív-terninativ jelentésfunkciót tölt be.
4. A tenporativ-terninativ cselekvésmódok közül a öolimitativ 

igék szerepelnek leggyakrabban a széniéItető-általánoaité ősin- 

tagnatikai aspektusjelentéoben. Egyetlen, konkrét eset kapcsán 

általánosítjuk as eseményeket. As alábbi mondatban as egyosorü 

jövő idejű igealakok a konkrétság látscatát keltve ozomlélotos- 

oé teszik as ismétlődő ssituációt. A főnévi igeneves alak snén
ié 1tctő-áltaIánoоitó jelentésben a cselekvő személynek a cselek
vés megtételére irányuló készségét, hajlandóságét is kifejezi.
Az időben nem lokalizálható cselekvések ismétlődésére a kontex
tus utal:

"Послушай, Бела, ведь 

нельзя же ему все сидеть 

здесь, как пришитому к 

твоей юбке: он человек 

молодой, любит погонять
ся за дичью: походит да 

и придет". (М.Лермонтов,

- MIde hallgass, Bela, 
nem ülhet mindig itt, 

mintha a szoknyádhoz 

volna varrva: fiatal
ember még, szeret va
dat űzni, liát olnegy 

és visszajön.“
Бела, 267:33)

/196/ А.В. Исаченко, Указ.работа, стр. 238.
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А delinitativ igék szemléltctő-általánositó Jelentéoben min
dig detorninána nélkül állnak. A nagyár perfektiv jelentésű 

igék /elmegy, visszajön/ as or ess igéktől eltérően a kontár» 

tustól függően bármikor kifejezhetnek időben nem lokalizálha
tó ismétlődő cselekvéseket.
Szonlóltető-általánositó jelentésben as ismétlődő szituációt
a "бывало" szócska a távolabbi múltba helyezi;

"Начали мы с мужем по ночам возить лес; он,
бывало повозит да ляжет на печку".

(Н.Успенский, Колдунья)

Ь* A holy se tv ál to s ta t á о t és egyhelyben végzett mozgást jelentő 

alapigék lehetnek multiplikativ és non multiplikativ jolentéaü- 

ek* A multiplikativ mozgást jelentő igékből képzett dolinitativ 

akciéoinőoégü igék száma jelentéktelen:
«* /visz. röv. ideig/ ugrál, szökdé

csel
* / lépeget 

" / ingat, lenget 

" / integet 

" / viz alá norül/get/ 

" / topog

прыгать — попрыгать

г / и 

=3 / " 

в / " 

* / " 

в / и

ишагать----- пошагать
икачать покачать
имахать помахать
**нырять — понырять
мтопать потопать
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A multiplikativ igékből képzett dőlinitativ igék megtartják 

frei-vontativ jelentésüket, de as alapigékhez hasonlóan kife
jezhetnek egyszeri cselekvést is; 1* Leggyakrabban az összenő- 

zó szinte; patikai jelentésben fordulnak elő; cselekvésük 

időben lokalizált:
"Бюкй глубоко вздохнул 

и горестно покачал го
ловой".

- " Шку mélyet sóhajtott, 

és fájdalmasan ingatta 

fejét'i /Cseres T. Hideg 

napok* 7 s 334/

2* Biti:abban szereреХшк egyszeri cselekvést jelölő konkrét- 

tényközlő jelentésben;
"Помахав в лицо своё - ’•Arcába legyintett ned

ves zsebkendőjével és 

megkönnyebbülten felső- 

haj tott***

мокрым платком, она 

облегченно вздохнула". 
(М.Горький, ЖС, II, 

121:119)
Ь -

0|в

VP-, v?*
У?л = вздохнул

VR, УК
= покачал голов ой ^=помахав;1/Рг =вздохнула

ЬР
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з. rloi.oat<laboni

"Я почти не уходил с берега моря 

поныряю и опять за этюд".
поплаваю,• • •

(Рылов, Воспоминания, 13)

с. Delinitatlv cselekvő módot köpethetünk egyszerű holysotvál— 

tostatáot jelentő aterninativ alapigékből:

бродить — побродить
гулять ----- погулять

поколесить

** /vies* г öv. ide Iß/ járkál, kóstál
" / sétál/gat/
** / utazik, baran

gol
” / forog, koring, 

kőrös
маршировать----помаршировать я /vies. röv. ideig/ menetel
путешествовать — попутешествовать • /visa* röv. ideig/

utazik, utazgat 

= /vies. röv. ideig/ táncol

S / ■

«/ " ■Iколесить

= / •' «кружить — покружить

танцевать ----- потанцевать
atb.

1. A delinitativ igék lexikai ős szemléleti jelentősét vizsgálva, 

tapasztalhattuk, hogy gyakran állnak akciónál is értékmutatók nél
kül* A cselekvés ideje ilyenkor meghatározatlan, külsőleg nem kö
rűibe tárolt* Ennek ellenére az ige megőrzi tomporativ jelentés
funkcióját; viszonylag rövid ideig tartó cselekvést jelöl:

"Идем - сказал - "в не
знакомый лес по грибы, 
может быть, будут грибы, 
а вернее - нету; ну ничего, 
погуляем."

- "Gombásni indulunk egу is
meretlen erdőbe - mondta 

— lehet, hogy akad gomba, 
de valéasinübb, hogy non; 
sebaj, sétálunk er ■vet*"
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(М.Горький, ЖС, II, 368:367)

- Vendégségbe megyünk • 

szeretnénk er:у kicsit 

táncolni.

"В гости идем - потан
цевать хочется".
(В.Розов, Неравный бой,

97)

2, A viszonylag rövid ideig tartó delinitativ cselekvést időben
valenciádcsak megközelítőleg határossá meg а "недельки две" 

lis értékmutató:

** Летом поедем куда- 

нибудь вместе, по- 

пузь шествуем недель-

- Ну űr on elmegyünk valahová 

együtt, ест-két hefecskét 

elutazgatunk, aztán ionét 

vigosatérünk a nyaralóba*

Письмо О.Л. Книппер)

ки две, а потом опять 

на дачу." (А.Чехов,

5* Sigurd Agr ell már előre figyelmeztet bennünket, hogy а no- 

prefixunoo befejezett igék jelentései nehezen meghatározhatók, 

mert a jelentések keverednek, átcsapnak egymásba. /197/ Disonyos 

szövegösszefüggésben a delinitativ igéknek is megváltozhat a je-

/197/ "Schliesslich muss bemorkt worden, dass mehrere po- Bildun

gen nicht nur genetisch sondern auch senasiologisch schwer zu be

stimmen sind, die verschiedenen Bodoutungskategorien greifen in 

einander über.“

Lsd: S. Agr eil, Aspekt Linderung und Aktionsartbildung beim pol

nischen Zeitwerte. Lund. 1900. S. 119.
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lentósfunkciéjuk: torn ina tív-tompor a t iv jelentésük átalakul 
torcinativ-: .7 antitatlv jelentéssé; nem a cselekvés idejének 

a viszonylagos rövidségét, liánén a cselekvés mértékének /neny- 

nyioégének/ a nagyságát /esetleg fokát/ jelölik* As akeioná- 

lio ér tékmutatóknak nincs tompor a tiv jelentésük:
"mara elég — gondolta 

óét sétáltam* és hamar 
el fogok aludni." /Feke
te Gyula. As orvos halá
la. 103 I 213/

Pl: **Ha сегодня довольно, 
я хорошо погулял, гак 

что засну быстро".

"Немало поколесил я по * Gokat barangoltam а 

nagyvilágban«белу свету". (Ушаков)

Ebbon a jelentéofunkeióban - a delinitativ igékkel csőmben - а
prefheunoo igék könnyen kifeji ess thotik a konkrét-ténykös- 

lés posiciójában a perfektum-áolentést. amely már as olvégsott 

cselekvés köve tkesraény e ir e is utal: "jót sétáltam, és hamar el 

fogok aludni*"

ПО-

V. Delinitativ cselekvésmódot képesbe tünk testeken végsott 

fis Urai műveletet, tevést és technikai foglalkosást jelentő 

atorminativ alapigékbol:
варить — поварить 

вертеть — повертеть 

заниматься — позаниматься * / " 

косить — покосить

= /vios. rövid ideig/ fős
" / forgat
" / foglalkozik
" / kassái

= / " a

= / "
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= /visz* röv. ideig/ gyógyit

* / vadá
szik

“ / szánt
* / ir/ogat/
" / raj

zol/gat/
” / köszö-

rülget
* / olvas

полечитьлечить
s / * «охотиться — поохотиться

SS / "

ss / *

г»попахатьпахать
ипописатьписать

= / " ирисовать — порисовать

* / • ипоточитьточить

SS / ** »Iпочитатьчитать
Multiplikativ alapigékből:

* /visz. röv. ideig/ hasogat
** / lapos/gat/
" / üt, vereget, 

csapkod
Az eddigiekből is láthattuk, hogy a cselekvés akcióminőségét el
sősorban nem a formális jegyek, hanem a jelentés In tár ózza meg* 

Ugyanaz a prefixun más szövogkür nyesetben más akcióninőoéget fe
jezhet ki* Ezt támasztja alá А. V. Bondarko legutóbbi kijelentése, 

mely szerint:/Способы действия/ "не составляют рубрик единой 

классификации и находятся в отношениях пересечения ".
Ennek felismerése nélkül nem válnak érthetővé az aapoktusrendszer 

mozgástörvényei, mechanizmusa. A tevést jelentő igék nagyobbik ré
sze az úgynevezett "viszonylagos inperfoctiva tantum" igék közé 

tartozik, vagyis a szövegkörnyezettől, valenciális mutatóktól füg-

поколотьколоть
ss / “

SS / "

полистатьлистать
похлопатьхлопать

/190/

/190/ А.В. Бондарко, 0 видах русского глагола, РЯзР, 1975/5, 

стр. 63.
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gően hol atoxninativ, hol terminativ jelentésük van. Az aterni- 

nativ tövéоt jelentő alapigékből képezhetők a terminativ—tempo— 

rativ és a tormina tiv-1: vant i tat iv akciőminőoégü igék; a tormina- 

tiv tevést jelentő alap igékből a torminat iv-i ezultativ cselekvés
módok. Л Ilonon rínia jelensége ebben a csoportban ér esteti legin
kább a hatását; ősért szükségesnek tartjuk a no- előképsőo be
fő jesett igék tomporativ jelentéof unkciójút pontosan elhatárolni 
a kvantitatív és rosultativ jelentésfunkcióktél.
1. Tomporativ jelentésfunkciőt töltenek be;

a. ha a szövegkornyozet rövid és meghatározatlan ideig tartó 

cselekvésre utal:
-"Ну пейте, - снова уго

щает он, немного порабо
таете у нас, все-таки 

лучше плен, чем смерть

- "Па igyatok, kínál megint, 
oajd o/^,,kies,it dűl/Sgtak 

minálunk, jobb a fogság, 
mint elpatkolni.**" 

/Dobozy X* Kedd, szerda, 
csütörtök. 225:602/

• о •

"немного" determinánsnak időhatároséi / недолго, некоторое 

время / jelentése van, a cselekvés idejének a mennyiségére
utal.

A

b. ha a szövegkornyosot /as időhatárosői determináns/ a vi
szonylag rövid ideig tárté cselekvést megközelítőleg határozza 

meg:

"Мы позанимались еще часа два и, по программе, в девять 

часов улеглись спать". (Мамин-Сибиряк, Черты из жизни 

Пепко, б)
с. ha a szövegkornyosot /az időhatárőséi determináns/ a viszony

lag rövid ideig tartó cselekvést időben pontosan körülhatárolja:
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"Я и от работы деревенской отвык, Недавно вот 

покосил день на барском лугу 

отмахал, посегодня болят". (Вересаев, В сухом
тумане)

d. ha as atörninativ igéből képsott delimitstiv ige cselek
vése a ssövegkörnyosottől /időhatárosói korlátosóktól/ függet
lenül éri ol belső időbeli határát: ilyenkor viszonylag rövid

так все руки♦ • •

és mégha tár о zatlan időig tartó esőiokvést jelöl;
• "És felállt, о ki is klóért 

scépon, egészen as ajtóig, 

a még mog io lapogatta a 

lapockámat: "Horn történt 

ocnmi baj, kórom! "- /Sánta 

F* IIuoz éra. 91 s 302/

"Тут он встал, прово
дил меня вежливенько 

так до самой двери, да
еще и по спине похлопал:
ничего, ничего, мол, не 

стесняйтесь".

2. kvantitatív .íolentésfunkciót töltőnél; bo:
a. ha a szövegkörnyezet /as akcionális értékmutató/ a csolek- 

véo mértőkének a nagyságára ("большая мера действия") utal;
Sokat dolgozott a Háté 

elvtárs itt a járásban. "
/Sánta F. Шаг óra. 95;
305/

b. ha a szövegkornyoset /as akcionális értéknutató/ a cselek
vés mértékének elegendő voltát /azativ v. ssaturativ jellegét/ 

hangsúlyozza;

"Надо подумать о конце осады. Довольно повоевали, пора
и мириться". (Степанов, Порт-Артур, II, 4)

"Много поработал
товарищ Мате в этом 

районе".
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- Щг olonet dolgoztam az 

életemben, a pihenésre 

gondolok.

"Я уже поработал-таки 

на своем веку, думаю 

об отдыхе”.
(А.Островский, Волки и овцы, 1У, 3)

с* 1ш а szövegkörnyezet /as akciónális ér téimutató/ a cselek
vés nértőkének elegendő voltéra és önnek nyomán érsett kielégi- 

tottoégre, negelégedettsé/re utal;
"В западной Сибири 

пострелять беляков, белых куропаток и тетеревов".
(Туров, В Западной Сибири)
Ö. ha a szövegkörnyezet /as akeionális értéknutatő/ a cselek

vés mértékének a fokára, intenzitáséra utal;
"Вам надо хорошенько поработать над собою".
(Ляшко, Минуч. смерть, 24)

3, As attenuativ-resultativ és a disstributiv-resultativ igék

можно вдосталь поохотиться -• • •

könnyön összetéveszthetők a delimitativ igékkel. Est még as 1972- 

oe Vinográdov-i Akadémiai Ily elv tan is meg te ősi, amikor est Írja;
"Приставка no- вносит в представление действия уменьши
тельно-ограничительные оттенки ("слегка", "некоторое

• • •

время") (посидеть, поработать, поиграть, попудрить, покра-
/199/ As Akadémiai Iíyelvtan tellát nem vá

lasztja külön a delinltativ és as attenuativ-resultativ jelen
tést* А попудрить, помазать, помаслить 

nek ki időbeli viszonyokat; nincs időjelentésük; csért élesen el-

сить и т.п. ).

stb. igék nem fejes-

Л99/ В.В. Виноградов, Русский язык. - М., 1972, стр. 420.
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határolandük a tamperativ-termlnativ szemantikai igecooporttól.
As 1953-as Vinogradov által szerkesztett Akadémiai Nyelvtan már 

elválasztja a no- előképzőe attenuativ-resultativ akcióninőoé- 

gö igéket a delinitativ igéktől* Szerinte as attenuativ-rozulta- 

tiv igék alapvető jelentése a cselekvés mértékérо szorítkozik:
Llajd igy foly—/их/ "действие проявляется "в небольшой мере", 

tatja: "Глаголы с приставкой по- имеют значение "слегка, 

немного)1 а также указывают на распространение действия 

лишь по поверхности предмета, напр.: позолотить, помазать,
/200/ As Akadémiai nyelvtan nemпопудрить, посеребрить".

teszi hozzá ast, hogy a felsorolt igék attonuativ jelentése még 

résültativ jelentéssel is párosai, amit ni sen bizonyít jobban, 
mint a 4 éo 17 kötetes Akadémiai Szótár értelmeséso, anoly a 

"попудрить" igét egy rezultativ (напудрить) igével és a 

попудрить ige attenuativ-mennyiségi jelentését demonstráló
"слегка" és "несколько" nértékhatárosókkal ir ja körül. Az 

СРЯ és az ССРЛЯ Akadémiai Szótárak igy értelmezik az atte- 

nuativ-rezultativ igéket; 

попудрить 

púderes 

попудриться

» kissé boss напудрить слегка, несколько

ss напудриться слегка, несколько » kissé Ъе-
puderezi magát

= слегка намазать в kissé beken 

«в накрахмалить несколько, в некоторой
— kissé negkeményit

помазать
покрахмалить
степени

/200/Грамматика русского языка, I.-1953, М., стр. 597.
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намаслить немного * kiesé boolajos,

bevajas
SSпомаслить

намочить слегка, немного = kiesé boncd-помочить »

vooit
в намусолить немножко • kieső nognyálas 

А "немного, немножко" akcionális értéknutatóknak itt non idő
határ őséi (недолго, некоторое время) bánén nértékhatár őséi 

(слегка, несколько) jelentésük van:
Pl: w Анна Ильинишна привела Anna Iljinyiona rendbe

hosta a hajót és crv 

kigoé bepudoroste na

ftát.

помусолить

в порядок волосы и попуд
рилась". (А.Н. Толстой,
Любовь)

"Старик помаслил себе Ас ürogapé kiocó bcva- 

jasta a káoút. astón 

felnősett a lányára.
кашу, потом поднял 

глаза на дочь." 

Рарав. Огни, 8)

"Щетинин остановился Scsotyinyin nepálit as 

ablak előtt, kicsit 

nomválasta as ujját
és ráirta asAblaküveg
re: uborka.

перед окном, помусолил
палец и написал на стек
ле: огурцы".
(Слепц. Трудное время, 4)
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A példákból is kitűnik, hogy a cselekvés nanny Leégi úe minőségi 

viszonyait kifejező attonuativ-rosultutiv igék mellett x endsse- 

r int no, ^található a tárgyi kor létosó.
4. A dclinitativ időktől szigorúan elhatárolandók a rosultativ 

jelentéafunkciót betöltő no- . :rof tones .diantribatlv akclénínő- 

jggfifl. inék» Akcionélio órtófcnutatójuk a többes eséhu tárgyesót* 

Az ige konpleiiivc annyi egymást követő aktust re jen ki, ahány 

tárosra irányul a cselekvéses 

Pl; ИА бы почитайте их од
ного за другим* увидите 

(М.Горький* ЖС* I, 280:274)

- “Olvassa csak el előbb 

as ervik Írét, utána 

ne/;, a másikat* majd neg~ 

látja» *•**

• • •

A tevést jelentő aterninativ alupigékből kópeett delinltutiv 

igékben as általános о ser. lé le ti Jelentés, a cselekvés teljessége
as alábbi ssintagnatikai szemléleti posiciékban nyilvánulhat meg: 
A_kqn|;rüt-tényküslő Jelentésben;
a. a bossélős pillanatától elkülönült jövő idejű, időben lokali- 

sált cselekvésben:
"Пойдем ко мне! У меня есть несколько ролей, 
я тебе почитаю»и (А.Островский, Лес)

• ••

В? Vf
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b. a boosőlőo pillanatától non elkülönült jövő idejű cselek-* 

vősben /"porfoktum-jövő" időben/:
"Я попишу немного - дело есть”.
(А.Островский, Бедность - не порок, I, 5)

VPБ?
с. As olyan egyszerű jövő időben álló oserkesetekben, mint a 

"Пойду поработаю", 

tőrbe esorul ős a konkrét-tényközlő osenlőleti jelentős kerül 

előtőrbe:
Pl: "Геннадий: Пойду поиграю" (В.Розов, В поисках радости, 166)

a delinitativ jelentős meggyengül, hát-

As ilyen konstrukciók átalakithatók, anélkül, hogy megváltozna 

a jelentősük. Pl:
Пойду поработаю. = Пойду работать.
Пойду поиграю, = Пойду играть.

Л delinitativ ige as ilyen sserkezetekben a pár nélküli alapige 

segitsógőre siet ős az igepár szerepét tölti be. 0. P. Basozudo-
va igy ir erről: «За неимением видовой пары эти глаголы 

объединяются в сознании говорящего, и их различие в про
цессе употребления начинает восприниматься как формальное.
На первый план у этих глаголов выдвигается грамматическое
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Оттенок ограниченной длительности ослаб-значение вида 

лен ".
As összegező/ozummativ/ jelentésben; A multiplikativ alapigé-

• • •

/201/

bol képzett delinitativ ige a cselekvés elaprózott aktusait 

összegezi és időben lokalizálja:
"С каким-то странным и 

в то же время издавна 

знакомым чувством по
листал он карманный

- "Elő j egy so si nap tár ában 

lapozgatott. valami na
gyon régről ismerős, 
furcsa ér zés sei."
/Fekete Gy. Az orvos ha
lála. 50:142./

календарь для заме
ток" .

• Л \«а, jelentésben:
A befejezett igoalakok időben nem lokalizálható "konkrét" 

cselekvéseket fejesnek ki. Csak a kontextus ("и слёзы текут") 

utal az egymást követő "konkrét" cselekvések általánossá válásá
ra, ismétlődésére. A befejezett igealakoknak ez a "konkretizáló" 

funkciója teszi az ismétlődő cselekvéseket szemléletessé:
a. Kifejezhető egyszerű jövő idejű alakokkal:

"Чуть поработаешь вечером, попишешь что-нибудь, 
наутро и глаза раскраснеются и слёзы текут".
(Ф.Достоевский, Бедные люди)

b. Befejezett főnévi igenévvel; kifejezi a cselekvő személy 

hajlandóságát a cselekvés végrehajtására:

/201/ О.П. Рассудова, Употребление видов глагола в русском 

языке, Изд. Московского Ун-та, 1968, стр. 56, 127.
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- "Szeretöd a nyelvem kö

szörülni különféle 

bölcseséseken!"

"Любшо почесать язык 

о премудрости разные!" 

(М.Горький, ЖС, 1У, 
70:73)

"Vadászni, sörözni,köny
vet olvasni, bricsesz- 

nadrágban .járni, erre 

volt esze." /Németh. L» 

Gyász. 55G : 11/

"Поохотиться, посидеть
за кружкой пива, книж
ку почитать или прогу
ляться по лесу в щеголь
ских бриджах - вот это 

было по нем".

VI. a. Delinitativ cselekvésmódot képezhetünk mondást, hang- 

adást jelentő multiplikativ alapigékbőis
барабанить — побарабанить 

кричать 

крякать 

охать -

53 /rövid ideig/ dobol
s /г **

в / "

= / "

= / "

и / kiabál, kiáltozik 

" / krákog, hápog
" / sóhajtozik
" / fütyürészik
M / kopog/tat/
” / ropog, pattog 

" / prüszköl

покричать
покрякать
поохать

свистеть посвистеть
= / "

= / "

а / »

стучать постучать
трещать --------  потрещать
фыркать --------  пофыркать

A hangadóét jelentő multiplikativ igékből no- prefixumnál
csak temporal!v- és kvantitativ-terminativ akcióminőségü igéket 

képezhetünk. Dőlimitativ jelentésben legtöbbször 

mellettük idohatározói
nem is áll 

viszonyokat kifejező igefüggvény;
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determináns. Bendssorintcsak ritkán а немного, немножко

пег határozatlan 6 a rövid idein tartó cg ölel: várt jelölnek:
"В разных местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки,
немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно 

погружаться в тишину и покой”.
стал• • •

(Серафимович, Железный поток, 18) 

1* A frőkvontativ jelentést megérzik a del imitativ cselekvés
módban is. A cselekvés totalitása az összegező /szumnativ/ szin- 

ta/natikai szemléleti .ielontésben valósai meg:
- IIen találva a megfelelő 

szót, elhallgatott, ki
nézett az ablakon, ujja- 

ival kis időim dobolt az 

asztalon*

"Не находя нужного слова, 
он замолчал, взглянул в 

окно, постукал пальцами 

по столу". (М.Горький, 
Мать, XI)

"Татьяна Петровна по
стучала ногами, чтобы 

сбить снег с ботинков". 
(Паустовский, Снег)

- Tatjána Petrovna topo
gott. hogy a hócoizmá- 

járól lerázza a havat*

Az informativ óikban elhelyezkedő egymásra következő események 

láncolatában a két del imitativ ige cselekvése az összegező szin- 

tagnatikal pozícióban azonos helyértéküs

"Проснулась и старая ключница, повздыхала, поохала и 

принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду."

(С.Аксаков, Семейная хроника)
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2. Szemlélteto-általánositó .jelentésben ritkán szerepeibetnek 

befejezett határozói igenevok is. A szövegösszefüggés arra u- 

tál, hogy as adott “konkrét" szituáció többször is megismétlő
dött:

"Попов являлся в Москву 

пофыркав, покричав - исчезал".
на день, на два, затем,

(М.Горький, ЖС, III, 245)

л

ВР
A kőnkrőlsaß látásatát költő totális cselekvések nem lokalizál
hatok időben.

VI. b. Boiinitativ cselekvésmódot képezhetünk mondást és 

hangadást jelentő nem multiplikativ alapigékből:
беседовать----побеседовал Vviezonylag rövid ideig/

beszélget
= /viszonylag rövid ideig/ 

elcseveg, eldiskurál 
- /viszonylag rövid ideig/ 

vonit, üvölt
* /viszonylag rövid ideig/ 

beszélget
= /viszonylag rövid ideig/ 

dörög, csörög

болтать — поболтать

выть повыть

говорить — поговорить

греметь -----  погреметь
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= /vissonylaß rövid ideiß/ 

hangzik, szól
* /viszonylag rövid ideig/ énekel

" / sir 

“ / nevet

звучать — позвучать

попетьпеть
= / »«поплакатьплакать
= / н ипосмеятьсясмеяться

stb.
A mondást, hangadóst jelentő tárgyatlan alapigékből képzett no- 

előkápzőo perfektiv igők az értékántatoktól függően, hol tompora- 

tiv, hol kvantitatív jelentésfunkciót töltenek be* A cselekvés 

temper a tiv-torninativ jellemére utalnak:
1* А "немного" igeföggvény időhatórozéi értelemben* A nogha- 

tárosatlan és rövid ideig tartó delinitativ cselekvést jelölő ige 

/ немного értélmutatóval/ rendszerint konkrét-ténynegállapitó 

széniéloti jelentésben szerepel:

"Отец немного посмеялся, 
потом, обняв сына, разъ
яснил, что эту историю 

надобно понимать:"
(М.Горький, ЖС, I, 22:19)

”Az apa kis ideim noaolv- 

яо^* de később átölelte 

gyerekét és megmagyaráz
ta, hogyan kell értelmez
ni ezt a történetet*”

2. A megközelítőleg meghatározott éo/v iszonylag/rövid ideig 

tartó cselekvésre utaló igefüggvények: 
полминуты, с полчаса 

vest jelentő ige rendszerint konkrét-tényközlő szemléleti jelen
tésben szerepel:

"Я лишь пару минут погово- - "Egy-két pereim beszélten 

рил с ней и уже всё о них 

узнал."

лишь пару минут, с
atb. Mellettük a delinitativ Caolák

énak vele: mindent tud
tam róluk." /Cseres T.
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Hideg napok. 192: 

498/

Énekeltek vanv fél-
per cin. aztán elhall
gattak.

"Попели они с полминуты 

и затихди."
(А. Чехов, Степь, б)

3. A viszonylag rövid és meghatározott ideig tartó cselek
vésre mutató igefüggvények: полчаса, минуту, пять минут и пр.

A delinitativ akeióninósógü ige mollettük io rendszerint 

konkrét-tényközlő jelentésben fordul elő:

"Мы поговорили с ним полчаса,- 

он приветливо проводил меня 

до дверей, и там мы расстались".
(Герцен, Былое и думы, 1У,7)

Egy félórát beszélget
tünk . majd barátságo
san kikisért az ajtóig, 

ahol elváltunk.

4. Az egymásra következő cselekvések gyors váltakozására, rö
vid lefolyására és ugyanazon cselekvés újbóli megismétlődésére 

mutató iűőhatározók:
сперва , а потом...; снова; еще раз: 

"Сперва - то она просто
• •

- "A kutyát - з négpedig- 

len úgy, hogy nc/unat- 

ta a oanáét. s hallom 

is a hangja után, hogy 

szalad - de aztán meg 

azt is, hogy olhall-

полаяла, а потом, слышу, 
побежала на голос и тут 

же смолкла."
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gat...” /Sánta F. IIuoz 

óra. 47:272/

"Hegint nevetett.""Он снова посмеялся".

(M.Горький, ЖС, 34:32)

Lasztocskin. Hon baj, 

hadd noveosenok nég- 

ogyszer .

Ласточкин. Не беда, пусть 

похохочут еще раз.

(А.Арбузов, Ночная исповедь)

5* A delinitativ ige egyszerű jövő időben, Felszólító nód- 

ban és főnévi igonévben a konkr ét-tényközlés pozíciójában gyak

ran áll determináns nélkül. A beszédben, dialógusban ilyenkor 

az ige lexikai jelentése meggyengül, háttérbe szorul; est a ma
gyar negfelölök is megerősítik:

"Но как только она уедет, 

непременно, поговорит с 

женой".

"Во utána feltétlenül 

beszél a feleségével." 

/Fekete Gy. Az orvos 

halála. 961:201/

"Прошу вас, поговорите с 

Банди, скажите ему, чтоб 

не уезжал отсюда из своей 

родной деревни

"Arra kérem, hogy beszél
jen Bandival, mondja 

nog neki, hogy ne men
jen el innen a falujá
ból..." /Sánta F. Huss 

óra. 50 ; 200/

• • •
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"Egyébként jól tette, 

bogy jött, beszélni 
akarok magával*" 

/Sánta F. Huss óra. 

53 : 280/

"Между прочим, хорошо 

сделали, что пришли, 
я хочу поговорить с 

вами".

«ж

б. Szemléltotő-általánoaitó a nemié leti .jelentésben a dcli- 

mitativ igék mellett sohasem állnak időhatárоzói determinánsok:

"Завистники, на что ни взглянут,

Подымут вечно лай; А ты себе 

своей дорогою ступай: Полают, 

да отстанут".

(И. Крылов, Прохожие и собаки)
A cselekvés .antitativ-terninativ zellerére utalnak;

1* a cselekvés mértékének a fokát, intenzitását jelölő akcio- 

nális értékmutatók, mint az уж как хорошо, хорошенько и пр.:

- "Hogy utoljára itthon 

volt, a temetésen, imá

én olyan szénen elbe

szélt velem, igazán mond

hatom, kitárta a szí

vé t.**" /Németh L.

Gyász. 704 : 185/

"Когда он в последний 

раз приезжал, на похороны,
уж как хорошо поговорил со
мной, всю душу раскрыл • • •

2т a cselekvés mértékének elegendő voltát és ennek nyomán ér
zett kielégitettséget, megelégedettséget jelölő valeneiálio na-
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tatók, nint а "вволю, вдоволь, вдосталь": 
"Охотней всего она броси
лась бы сейчас отцу на 

шею да поплакала вволю".

- “Legszívesebben odabo
rult volna sírni as 

apja vállára.**
/Iléneth L. Gyász. 505! 

44*/

- Gissling. Kedvemre kine
vettem macám.

"Гисслинг. Я вдоволь по
смеялся."
(А.Арбузов, Ночная исповедь, 556)

Az ÉKSs szerint as "elbeszélget" igének /az orosz 

igéhez hasonlóan/ lehet ssaturativ jelentő so is; "valakivel egy 

ideig koűvőre beszélget.”

поговорить

VII. Delimitativ igét képezhetünk érzékelést és optikai je
lenségeket jelentő atermlnativ alapigékből;

Érzékelést jelentő alapigékből;
глядеть ---- поглядеть « /viszonylag röv. ideig/ néz

" / olbá—

a.

* / *»глазеть поглазеть
mészkodik

смотреть----посмотреть« /viszonylag röv. ideig/ néz
b. Optikai jelenségeket jelentő alapigékből:

блестеть — поблестеть
посветить st / 

сверкать — посверкать в /
a. Az érzékelést jelentő alapigékből képzett

« /viszonylag röv. ideig/ csillog
" / világit 

" / csillog 

prefixumon

ftсветить fi

ff tt

no-
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igéknél nagy szerepet játszik a homonímia. А "поглядеть" 

dolinitativ jelentését az üsakov szótár igy ér to Inez i; "Провес
ти некоторое время, глядя на кого - что-н. "Поглядел с пол-

Moghatár osatlan, г Ovid időig tartó cselekvést 

rögsit as ige as alábbi összefüggésben;
"К ночи, наконец, затихло. Я немного посидел у 

себя в отделении, покурил, поглядел в окно".
(Паустовский)

S. Kareovszkij Turgonyev egyik mondatát olonosvo, amelyben a
ige szerepel, est Írja a delimitstiv igékről;

* они не допускают обстоятельств, обозначающих значитель
ную длительность, так что следующее предложение является

ige

часа из окна."

"поглядеть "

не совсем правильным: "Петушков долго молча поглядел на 

Осима". (Тургенев, Петушков) .
го" időhatározó а "поглядеть"

/202/ Valóban, ha а "дол- 

igére vonatkozna, akkor Tur-
genyev ellenében Kareevszkijnak lenne igazaj csakhogy а "долго" 

igefüggvdny а "молча"határozói igonovre vonatkozik, és Turge- 

nyev а "поглядеть"
а "взглянуть"

igét non dolinitativ jelentésben, liánom 

ige szinonimájaként használja. A mondatnak ez 

less az értelme: Miközben Petuskov sokáig hallgatott, egy pilla
natra ránézett Ossimra. A 17 kötetes Értelmező Szótár а "погля
деть " igét első jelentésében igy jellemzi: "Устремить,
направить взгляд куда-либо; взглянуть". Az alábbi asövegösz-

/202/ С. Карцевский, Из книги "Система русского 

Сб.: "Вопросы глагольного вида", М
глагола.

1862, стр. 225.•)
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igének ia űelinitativ jelentésessefüggéobon а "посмотреть11

van:
"Лиза постояла, посмотрела круглыми глазами 

на бумажки и побежала вверх по лестнице."
(Емельянова, Сестра)

"по-Л konkrét-tényközlő pozíció aorÍ3Stoozi jelentősében а
igék cselekvése, ugyanúgy оint as club-стояла, посмотрела "

bi Pausstovsskij-i mondatban, egyidőbon nent végbe: egyenlő hely
éi tékü /"Zeitstellenwcrt"/ cselekvést fejesnek ki; a befejesett 

igék küsül erre csal: a tenporativ-tornirmtiv igék képesek.

<c3i
о

Vfi, VP, ftp

VP^ « постояла, посмотрела; VP2 * побежала
b. Az optikai jelenségeket kifejező alapigókből no- prefixum
mal csak űelinitativ akción iné oégü igét képe she tünk. А свер
кать, блестеть és блистать multiplikativ igék a delimitativ 

cselekvésmódban is megőrzik frekventativ jelentésüket, vagyis i- 

dőben lokalisúlható /összege®/ cselekvést fejesnek ki:

"Сквозь разрыв в тучах на темную воду пали 

желтые пятна лунных лучей и, посверкав с 

минуту, исчезли, стертые сырой тьмой".
(М.Горький, На плотах, I)
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VIH. Dellnitativ cselekvésmódot képezhetünk még érzelmi, 

akarati, életet, értelmi tevékenységet és viselkedést jelentő 

tárgyatlan aterninativ alapigékből:
горевать — погоревать * /viszonylag röv. ideig/ 

bánkódik
« /viszonylag r öv о ideig/ 

vétkezik, bűnösen ól
« /viszonylag röv. ideig/ 

ezcQorkodik
« /viszonylag röv. ideig/ 

gondolkodik
® /viszonylag rövо ideig/ 

ábrándozik
= /viszonylag röv. ideig/ 

tanul

грешить -----  погрешить

грустить — погрустить

думать ------- подумать

помечтатьмечтать

учить-------- поучить

Későbbi keletű denominális alapigékből:
® /vissonyl. röv. ideig/ 

intrikál
* /vissonyl. röv. ideig/ 

őrjöng
= /vissonyl. röv. ideig/ 

busgólkodik
= /vissonyl. iöv. ideig/ 

filozofálgat
prefbsun segítségével két

интриговать — поинтриговать

сумашедствовать — посумашедствовать

усердствовать поусердствовать

философствовать — пофилософствовать

A tárgyatlan aterninativ alapigék а по- 

jelentést fejleszthetnek kl: a delimitativ és a ssaturativ 

lentóst*
4<
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I* lm a. A meghatározatlan ős rövid időig tartó deilnita- 

tiv cselekvőé megváló auihat a konkr 6t- té uvközlo szemléleti .IgIsq- 

tóoben« Ebben a pozícióban a delinitativ ige cselekvése időben 

lokalizált:
* Я немножко поучусь 

в гимназии и тоже стану 

петь с гитарой, только 

в черном платье."
(М.Горький, ЖС, I,
30:27)

A “keveset tanulok“ jelentése itt tulajdonképpen: kevés időt fór
áitok a tanulásra, kevés időt töltök el a tanulással*

b* A meghatározott és rövid ideig tartó cselekvés a 

konkrét-tényközlőé pozíciójában aorisstoosi időjelentéoben nyil
vánul meg:

"Én najd e/?v keveset ta
nulok a gimnáziumban, 
és én is énekelni és gi
tározni fogok* De fekete 

ruhában."

*Люба Клоун зажала 

бумажки в кулак, по
думала минут}/. кусая 

пухлые губы, и закри
чала:" (М.Горький,
ЖС, I, 31:28)

2* a* A delinitativ ige cselekvése gyakran megvalósulhat 
a -ageBléltető-últalánositó agooktus.' elöntésben: a főnévi igeneves 

alak kifejezi a cselekvő személy hajlandóságát a cselekvés végre
hajtására:

"Папа любил просто помечтать и пофантазировать, 
не думая непременно о претворении мечты в жизнь."

(Вересаев, В юные годы)
Ь» A szemléltető—általdnositó jelentés ritkán kifej ezhn..

- "Pojáca Ljuba összegyűrte 

kis markába a papírokat, 
еду nercig kis kövér szá
ját hurapdúlva noadclfco- 

zott. aztán felkiáltott;..."
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A osövegesszéf üg-■Фг1 ч гч ri.rМ

gée* а szintugpatLiai aapektusjelentéseköt módositó indikátor a 

cselekvés politemperális, ismétlődő jellegére utal / иногда, на
A nult idejű alakok is kifejelhetik a csecs о ем веку и пр./ 

lek vő személynek a ceeleinrés megtételére, végrehaj ti sár a irányu
ló készségét, hajlandóságát:

ж Павел Петрович на своем веку пожуировал и 

подурачился, и наконец, всё ему надоело'1.
(Писарев, Базаров, 5)

A kontextus is arra utal, hogy a cselekvő személy szerette élvez
ni as életet /szeretett éietnüvéez módjára élni/; szeretett ol- 

bolondosni, mig végül aztán teljesen ráunt erre az életmódra*

<—ь r-^ 

f̂

Qí

5 ?vp

A delinitativ cselekvések a szemléltető-általánositó szemléleti 

pozícióban időben nem lokáliséiba tó k, nincs vonatkozási időpont
juk.

II* Kvantitativ-terminativ jelentóafunkciót töltenek be a 

prefiamoa igék;
1* ha a valenciáiis mutatók a cselekvés mértékének ele

gendő voltára utalnak;

no-

/205/ A.B. Бондарко, Вид и время русского глагола. - Изд.
1971, стр. 22."Просвещение", М • í



—■ 246 **

пЧто же вам тут жить и мучаться. Довольно 

вы помучались,- сказала она и странно 

улыбнулась." (Л. Толстой, Воскресение, III, 25)
2# ha a valenciái io erntet<52 а cselekvés mértékének ele

gendő voltába ős ennek nyomán őr sott megelégedettségre utalnak:
* "A fiatal generáció nem 

tud kedve aserlnt Ját- 

ssani velő vagy álmodoz- 

ni róla, mert oáx uj sze
relmesek állnak a helyére.”

"Не успеет молодое поко
ление вволю поиграть.
помечтать с нею, как
уже на его место вста
ют новые любовники".
(М.Горький, ЖС, I, 130:128)

III* Sokan as érzelmi ráhatást kifejező igéket is ide sorol
ják. A legtöbb vitát a no- prefixuanal képsett tárgyas attenu- 

vdltóttól: ki, as ilyenek, mint a:
беспокоить ---- побеспокоить * kissé nyugtalanít, savor

* kissé folboaesantпозлитьзлить
* kissé /valamelyest/ mogkinoa 

*» kiesé megszégyenít 
=* kiesé megszégyenít

помучитьмучить
срамить ------- посрамить
стыдить ------- постыдить

A tevést Jelentő igéknél is különválásatottuk est a Jelentőot a de- 

linitativ cselekvőmódtó1, mert véleményünk szerint а по- 

f ixunnak а
рГ е —

as alapige terminativ Jelentése együtte
sen non delimitativ, Iianem attenuativ-rosultativ akeiónlnőségot hoz 

létre* И* A. Seljakin sen tagadja, hogy a delinitativ Jelentős sok
szor résültativ Jelentéssel párosul: * Наблюдения показывают, 
что детерминативные глаголы нередко имеют и значение резуль-
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тативности ". /204/ Nem vonja le belőle vies ont azt a követkéz-* 

totóst, bogy a fosultativitás jelenléte a no ~val képzett igát 

megfosztja időbeli jelentésétől és attonuativ jelentést kölcsö
nös neki. А немного «пак near* iéőbatűrosái, 1аош aáttébbatűro»

* kissé /kis mosték-sói jelentése less; слегка, несколько
bon/» вш a ssslskvés idejének, banco magának a fosultativ cse
lekvésnek a ...oaayioégéi, nértéliének a fokát jelöli;
FI; ** Желая позлить хозяина, Евсей начал убирать посуду 

со стола, нарочно не торопясь".
(М.Горький, Жизнь ненужного

человека, 4)
" Постыди мальчишку, очень он шалит". (Ушаков) 

и Андрей, чтобы посрамить барина, сказал:
- А у нас есть еще одна модель, сударь 

Вот извольте взглянуть."
• • •

(Мамин-Сибиряк, Падающие звезды)

.шя. Ш,УМд
ato&faMa&ii м,ШШХ

Ш eddigiek oofén megvizsgáltunk cinden olyan folyamatos 

igét, mely valamelyik tmparativ-teminativ akciéninősé^I igé
ből képezhető* Est tesszük most a delimitaiiv igékkel is*

/204/ M.A. Шелякин, Приставочные глаголы с аттенуативным
значением в русском языке. - Фил. Науки, 1966/4, стр. 114.
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Ш* £*, Вшпуеш as aspei tusrendezer testénél! fejlődését vizsgál
va megállapítja: " существо перехода к современной видовой 

системе состояло в образовании видовых пар и в появлении 

рядом с предельными основами таких производных от них ос
нов, которые служат специально для выражения процессного 

значения, т.е. обозначают то же предельное действие, но 

рассматриваемое в его развитии, в процессе его протекания", 
/205/ Csak а г erultativ~terminal iv igék képcsők рхоееа ssual isá~ 

lóOni? csak ásókból képe she tónk igepárt* Д tompor at iv~ torn inat iv 

igékből képzett folyamatos alakok пт pxocososualisáloűni,
megtartották ősi itoxativ jelöniésüket* Bonok mmmAÜmí okait 

Ju» Ss* Шшшlm a következőkben látja: * Невозможность процес- 

суализации глаголов типа пожить, прожить и др. связана с 

заключенной в них идеи ограниченности протекания опре
деленными временными рамками" . /206/ Hogy a porduxativ és а
del imitativ igékből morfológiailag szabályosan képzett folyama
tos alakok nem alkotna!: igopdrt, orról Ju* Q&* áaoslov est mond
ja: * существуют образования несовершенного вида, морфологи
чески абсолютно правильные и тем не менее не составляющие

/205/ МЛ. Ремнева, К истории глагольного вида в русском 

языке. - Фил. Науки, 1967, № 6 стр. 59.
/206/ Ю.С. Маслов, Вид и лексическое значение глагола в сов

ременном русском литературном языке. - Известия Акад. 
Наук, 1948, том УН, вып. 4, стр. 311.
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с ними соотносительных видовых пар. Так поживать 

есть просто форма несовершенного вида от глагола пожить, 
также как проживать не есть форма несов. вида от глагола 

прожить (какое-то количество времени ".) /207/ Tulajdonképpen
as affiatólia hononinia jelenségével van dolgunk: as -ива- sssuf- 

fixun Itt szók&pző cserepet tölt be, anoaben as általánosabb, 

gyakoribb fornahépso funke iájával / переписать// переписывать).
/200/ 209/ А пожить----- поживать; покашлять — покашливая©^
morfológiai öeosetartozásdra A* V. Issáesenko is felhívja afi- 

gyoloQr&ct* amikor est ltjai w Глаголы ограниченной совер- 

шаемости типа поговорить, походить как и все остальные совер- 

шаемостные глаголы, не имеют соответствующих парных глаголов 

несов. вида. Морфологически соотнесенные с ними глаголы типа

не• • •

поговаривать, похаживать не могут быть рассматриваемы в ка
честве видовых коррелятов к поговорить, походить, так как 

они, в свою очередь, выражают самостоятельную прерывис
то- смягчительную совершаемость ." /210/ á* ?. IssQCöGoko ol-

/207/ Там же, стр. 311.
/208/ А.Н, Тихонов, Члены видовых корреляций - грамматические 

формы одного слова. - Фил. Науки, 1955, № 2, стр. 103.

/209/ Pots István. Piai oross nyelv. I. /hangtan, helyes kiejtés, 

I fáraód, helyesírás, morféra tan/
153* o*

/210/ A.B. Исаченко, Грамматический строй русского языка в со-
- Братислава, I960, стр. 236.

Késirat. Szeged. 1972.* **

поставлении с словацким.
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Imtüaaő&eosöáfíára jcllooső, 1зо£У nősből Ut-yaoabban a küoyv** 

ben őrről a kór dúsról nár nősképpen nyilatkozik: 11 С точки 

зрения современного языка формы типа покашливать 

ются комплексными приставочно - суффиксальными образовани
ями от соответствующих бесприставочно - бесеуффиксалъных глаго~ 

лов, т.е.

явля-• • •

кашл(ять)

у

/211/кашл — ив -атьпо-------
A ecláv időaspektus kialakulásával ős képzésével foclalkoső 

szerb nyelvész, A. Belie /212/ oiíaassáll and lett, hogy as ao~ 

poktuerondozor kialakulásában olaodlocoa szerepet a porfoktivá- 

cití játszott, as iaperfokt ivác i<5 későbbi jelonaéc; “Централна-
je перфективациба, прва; имперфективаци^а (итерацииa) je

/213/ /214/ А* V* Isaacs oakdnak nines irjasa, araikor 

a deoinutiv^itorativ Lgők kialakulását as alapißdkxe ve ceti
KacHiija".

vissza (кашлять — покашливать). Djuro Grubor Ш10а kihangsu?» 

lyossa, bogy az összetett folyamatos igoalakok non konposíció 

utján jöttek 1 tre, liánon a szótő necnyujideával; " Из свега

/211/ Там же, стр. 279-280.
/212/ А* Dclic: kur aiuvisehon Aktionsart, « Dtroitboxg Festga~ 

bo« Leipzig* 1924« S* 5*

/213/ А. Белич, 0 српскохорватском глаголном виду.
«1.Ф. 1У, 1924, стр. 10.

/214/ а. Белич, Словенски инбунктив у вези са постанком
словенског глаголског вида. - Глас Српске Кральевске 

Академике, Белград, 1932, стр. 27.
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доиста излази да су сложени имперфективни (као расплетали) 

настали од перфективных (расплести) ширеньем основе, а 

ни,} есу настали композиций ом ". /215/
Äu Se* Haoslov öscabefardul S* Karcovsaidjnok mmt a п-esetá» 

vgXs hogy a roiapor fok tűit igék lexikai jelentésükben mindig 

»eegyemok a not I váló Igéidtől, /216/ hangsúlyosvön, bogy S« 

ICarcovoskij or г о vonatkosó nőseiéit non ssabad n<Ki too ikusan ér» 

telaomií * Иногда при образовании имперфективных основ от пер
фективных производная основа отрывается в семантическом
отношении от производящей, так что обе основы уже не могут 

рассматриваться как образующие соотносительные видовые фор
мы одного и того же глагола. Например, в русском языке мно
гие глаголы с приставкой по- и суффиксом имперфективации 

(посматривать, почесывать и т.д.) не являются формами со
ответствующих глаголов без этого суффикса(посмотреть и 

т.д.), потому что содержат дополнительный оттенок нерегуляр
ной повторяемости. Подобные случаи есть во всех славянских 

языках, они отмечаются словарями и должны внимательно изу
чаться ". /217/ Mig Ju* Sa, tosslov a kot esalokvéornód /deli»
oitativ és doini nu 11 v~ x t ex a t i v/ morfológiai rokonságára mutat rá, 

addig M* A* Aoljakin a tartalom siklón indokolja rokoni együvé»

/215/ Дуро Грубор, Аспектна значеньа, - Загреб, 1933, 
стр. 84.

/216/ 0. Карцевский, Из книги "Система русского глагола". - 

Сб.:Вопросы глагольного вида", М., 1962, стр. 227. 
/217/ Ю.С. Маслов, Заметки о видовой дефективности. - 

Сб.статей. Славянская филология, стр. 87.
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tartoaúoukat: * выражающая прерывистость повторяющегося дейст
вия, она (приставка по-) опирается на детерминативное (деди- 

митативное) значение, ограничивающее проявление действия 

временными рамками у тех глаголов, которые для этого имеют
семантические возможности ". /2X3/ A deliaitativ igékből,

aint a iádon teapot ativ-torcinat iv igéből képsctt folytra to о ige» 

alak atotninativvá válik* ilogviosgáltuk ásókat a dolimitativ igé
ket, acoiyckből deminu11 v-itorativ igék feSpssbetők. A képzést lo~

1. A létezést és állapotot jelentő alapigékből képzett dal fal
tat iv igék:

жить - 

лежать
пожить поживать

полеживать
сидеть — посидеть — посиживать 

стоять
дремать — подремать — подремывать 

болеть — поболеть — побаливать 

/Kivételek: повисеть, поголодать, погостить, подержать £gék*/
2*а* As életté vékonyságét ős biológiai mozgást 4 elöntő aal ti

pli kát iv alapigékből képzett dől LaitatÍv igék: 

глотать

полежать

постаиватьпостоять

поглотать поглатывать
зевать позевать ----- позевывать
икать поикать поикивать

/218/ М.А. Шелякин, Приставочные глаголы с аттенуативным
значением в русском языке. - Фил. Науки, 1966/4, стр. 121.
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покашливатьпокашлятькашлять
поклевыватьпоклеватьклевать

моргать — поморгать — помаргивать
полизыватьполизатьлизать
поплевыватьпоплеватьплевать

Aim ЫртЬъШг повздыхать, погрызть, подышать 

Igékből*/
b» As élottovókonyaógct joIontő nem multiplikativ alapIgékből 

képsett delimitativ igék;

пожевать

6в а почи

хать

пожевыватьжевать
кусать -— покусать — покусывать

попить попиватьпить
почавкиватьпочавкатьчаквать 

/kivétolг поесть /
As indeterminativ oosgást jelentő alapigékből képzett tár« 

gyas dőlimitativ igék г
повозить — поваживать (разг.) 

водить — поводить — поваживать (разг.)
покатывать

возить

катать покатать
понашиватьпоноситьносить

потаскиватьпотаскатьтаскать
4* As ogycsGfü hely cotvűltos tatáét és egyhelyben végzett mos*» 

gást jelentő multiplikativ alapigékből képzett delimitativ igéks
прыгать — попрыгать — попрыгивать

поскакиватьпоскакатьскакать
качать покачать покачивать
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помахиватьмахать помахать
потопыватьтопать

/Kivételek; понырять, пошагать/
% tmtóet jelentő alapítókból képsett delimitativ l^játaék: 

több Dint 50 %-as

потопать

палить попалить попаливать
писать пописать пописывать
рисовать — порисовать — порисовывать
точить поточить потачивать
варить ------  поварить ------  поваривать
работать — поработать — пораб&тыватъ
лечить полечить полечивать
пахать попахать

/8т képesnek; повертеть, покрасить, повоевать, помолотить, 
покараулить и пр./

6* 4 noeddet, bangadást jelentő multiplikativ alapitőkből kép- 

sett űolinitativ ifék;
кричать — покричать — покрикивать

попахивать

крякать — покрякать — покрякивать
свистеть посвистеть посвистывать
скрипеть — поскрипеть — поскрипывать
стукать — постукать — постукивать
хлопать похлопать похлопывать
трещать — потрещать — потрескивать

похихикивать 

фыркать — пофыркать — пофыркивать 

/Kivételek; поахать, побарабанить/.

хихикать похихикать
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7* székeié et Jelentő alepigékből képsott dől imitativ igék:

глядеть — поглядеть — поглядывать 

смотреть — посмотреть — посматривать
4, ШайаЬ,.ю

1* Л törnéeseti Jelenségeket kifejező alapigékből képsott de
lin itat iv igék*
/Kivé teleki

дуть — подуть — подувать 

капать
2. Аз egyasearü helysetvöltostatóot és egyhelyben végzett moz

gást Jelentő nco multiplikativ igékből képzett delinitativ igék» 

/^Civé telek:

покапать покапывать

гулять ---- погулять — погуливать
поплясать

3* A3 indeterr.inativ по cgás t Jelentő alapigékből képsott tár
gyatlan dől initátiV igék:
/Kivétolok:

плясать поплясывать

летать полетать полетывать
ходить — походить — похаживать

4« Аз attonuativ~rónultátiv akcíéninőflégü igék /celyokot sokan 

a delimitativ akeiőninőaégíi igékhez sorolnak/: попудрить,
помаслить, помочить и пр.

5» А паз multiplikativ hangadóét Jelentő igékből képsott deli- 

mi tativ igék* /Kivétolt képesnek:
болтать — поболтать — побалтывать
выть повыть ---- повывать
говорить — поговорить — поговаривать
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полаиватьполаятьлаять

попеть попеватьпеть
поплакать поплакиватьплакать

посмеиватьсясмеяться
6* As őszeim* akarati életet, őr telni tovókooyoőcGt és visel- 

ködöst jelentő alapkőkből képzett tárgyatlan dől in itat Ív kők, 

továbbá a sokak által idesorolt attenoativ~rocultativ kők / по
беспокоить, постыдить, посрамить, помучить и пр./

посмеяться

!• Llamas nyelvre nind a psrűurativ mind podk e delimi tativ 

akc&áQinSeégu kők folyamatos Jelentéi időkkel rorditandőks ol- 

beecákot, oirdo^dl, sajong, jajgat, csahol, eoGrönpoi, elcseveg 

stb* A* V* uondarko összehasonlítva a del initat Ív ős por durativ 

kőkot as cross nyelv többi befejezett időjével, rámutat ások 

speciális, kivőtelee helyse tőr es "Для совершенного вида харакг-
терна ограниченная сочетаемость со словом долго, содержащим 

в себе признак длительности. Невозможны сочетания + Он долго
и т.п. Лишь глаголыоткрыл вырастил накормил

длительно - ограничительного способа действия типа проси
деть, проболеть сочетаются с долго. С другими показателями 

длительности (пять минут, два дня и т.п.) сочетаются глаголы 

ограничительного способа действия (поболеть, погостить и 

т.п. ). Эти способы действия .представляют собой, однако, 
лишь исключение из господствующей несочетаемости совершенно-

»• • ,... ,...

г с '01\ г
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го вида с показателями длительности ". /219/ A delimits tiv
ős а рог durativ igék pexfaktivitása speciálisan szláv jelenség,
A magyar nyelvben a cselekvés tar tó ásóját, husanoóságát hangsa** 

lyozó iduhatározói igefüggvények /sokáig, két napot, Öt porcig 

stb./ csal: folyamatos jelentésű igék mellett állhatnak. A quo» 

ieivés időbeli ki tor jódé sót jelölő igefdggvónyekot, cint láttuk, 

а magyar nyelvben le gyakran tárgyragos moű&toúmml fordítjuk, 

"lit azonban * Írja Iladxovlco László « teljeeon hiányzik a való
ságos tárgy lehetősége, mert hloson as időt son öfficiálni, son 

officidlni non lobotj a cselekvés as idobon folyik le, e os idő 

ráesőit mérjük:. öt érát gyalogolt, két éjszakát virracstott. A 

határoséi funkciót átfogalnasáooal itt is ki lobét do:„boritani: 
öt óráig, ill. két ójósakén át." /220/

2* A dolinitativ akciónmóoógü igék oagyar ©’: ivaloneoi kife
jezhetek:

a. T&^ü44.QU
Pls посидела она недолго - ош sokáig ült /ott/;

essünk. jogunk, alszunk:
b. SéSJM ..t^rtáaósü igével? 

поговорили,но недолго-beosó 1.sttok» de пш sokáig
он помолчал несколько секунд- hallnatot^ néhány porcig

поедим, попоем, поспим-

/219/ А.В. Бондарко, Общие
форм, - ВЯ, 1968/4, стр. 93.

/220/ Iladiovics László. A funkcionális nagyér mondattan alapjai, 

— Akadó diádé. 1969. 3(5.

и частные значения грамматических
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e« -mt -до! ко psés iecétlődő, elaprózott cselekvést Je

lölő inÓVQli

- innatta a fejét
- lano- atta a lapockádat 

- előjegyzési пар

но качал головой
по спине похлопал
он полистал карманный календарь

túróban laposbatolt

й» М 

kifo/ieső -d

«£Y < ,ГУ,

-у 11Ш

- a aötétben álldogált

- ssoretott volna nég Qldör-élnl 
©gy ideig

KtfQ,jQZß 1фрглЪ$и

поболталась я в Москве

постоял в темноте
еще хотелось посидеть

* csavarолtan liocskvában
- as eső coeoorrott ogy ideig

- néhányszor a&flafiafofe
дождь покапал
она поморгала

- szénán Leveréseikповаляться на сене
Olykor elaprózott cselekvést is jelent;

он был принужден похихи- - kénytelen volt hoherénsni

кать для офицера a tiszt kedvéért 

~ *üt.vöréesett a kertben 

C* s£ng_-eng -ön/: tagtóaJolct-té sd képsővo 1:

- repülőgép koriorott a 

szántóföld felett

она посвистала в саду

самолет покружил над

полем

” bolyon, :ott as erdőben 

b« -kél -kél -kol elaprózott, iaoétlődő cselekvést nelüly 

képső oc/dtsőnévéi;
дождь немного поморосил

поплутал в лесу

- egy kis idei í J,
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- nasskalt a Ilonok küsött 

1« -fii -fii -ül..tartQg-ifilfintáflü. igéket alkotó kóosóveU
полазил по горам

мне захотелось побродить — toagfln/sQlai akarton egyet
as orhőbenпо лесу

Olykor olaprősott coolGkvőa .* iío Jesó Gór о is szolgál;
♦ nólióny percig cmQMl9X%Jíсобака полаяла несколь-

Шя&
á* IsM-jreüjsfeM.бЛ4Р^оИ..^,аш^А^й

ко минут

- ö csókák röpködtek ogy 

kis időig
k* fen iszúШ wLsa&L^jy v GíJúfawtá, i-t&zQr

галки полетали немного

Ж§&1
его милость желал немно- - a Dóltóságos ur oitisnálni

akarta kicsit a kocsibanго побаловаться в машине

- Soy kicsit

i* -^oüik.--4:űdik.. tor tó a-.' r/ekor 1 tó colon tó sár pvaja tu. "ályisssa- 

.ható* trókhos hasonló donorainál is Írók kóasőivols
- egy hátig gócáé;, rockodétt aám

побегай немножко

погостил у них недель-
lukку

Поболел, поболел и богу - bote/röpködött Ggy ideig ós
negáltдушу отдал

n* dSmUL ,-hasik -hősik tar tóg-gyakor itó_.J Qlontóoárn.yalatu 

visszaható í/-:gí:ód2ÓvgI:

"Самгин подумал и снова 

спросил."
повздыхала немного

• Ssácgin gondolkozott és új

ra ElG.;kÓrŰOStO 

- sóhajt020tt ogy ideig
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"посидишь среди других 

женщин"

о* .^2^3rQüQuJ39gSO^t^ te^iaO
"ей захотелось тихо по- * "esiтеаш oitiidö/gSlt 

сидеть рядом с кем-то".

* аШШ a többi ае&*
адову között" /Uáineth L./

volna valaki uellett*’ 
/lídneth I#./

А просидеть, посидеть, просиживать и посиживать10$кег a Hadro- 

vies szótár ас "elüldögél" többszörösen ecorkeestott 1 Oxánával 

fordítja* д fordítások ast mutatják, hogy a nagyon "üldögél" és 

"elüldögél* igák éppúgy lekötnek ekvivalensei a pesöuratlv, oint 

a deliültativ igéknek:
Pl: * Просидев часа два, Сам- **■ "Kiután j т ,4ш

üldögélt as ügyvédnél, 
Ssángin ssinte gyünyö-

7ШШ

гин почти с наслаждени
ем погрузился в белую 

бурю на улице".
(М.Горький, ЖС, 202:205)

r^aéggol sorolt belé 

as utcán kavargó fö
léi förgetegbe,,«**

"Клим незаметно для себя •* "Kiin evesre sen vette, 

bogy mkjMMi
Koslomúl, és szolid no- 

oollyal lépett ki as ut
cára*"

просидел с ним до полу
ночи и вышел на улицу 

с благодушной улыбкой". 
(М.Горький, ЖС, II, 

36:34)
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- «Но bút, Qiüldü/:6i- 

tünk bánoséban, peso- 

góvel kínált bennünket, 
éa olbesséigettüok*« »

№Hy, посидели втроем, 
шампанского нам поста
вил, поговорили о де- 

Ну о том о сем 

(Ф.Достоевский, Скверный 

анекдот, 23:269)

лах • • •• • •

Erről • arról**

• nS óbbon a béna, eaoQwro 

órájában olyan oeívüögd 

ЯЗ^ШаШ volna valaki 

BGllctt, akit nágiseoak
ÖSOrot." /ílŐOGtll Lm Qyóec*
744 5 231*/

"В этот горький свой час, 

когда она была совершен
но разбита, ей захотелось 

тихо посидеть рядом с кем- 

то, кого она все же люби
ла".

A cselekvések akciórninőségót vlcocáivá, Daco bússió ser. válasst-« 

ja külön. a tgjaaiaoo*»tartós esclGkvóet u tartós csolakvőotgl; ”a 

cselekvés lefolyásának nádja sec r int cogkülönbü ete thotünk tartós 

.lörténésü.. ifiét /pl* bus, adogat/, oz időben elnyúló, vagy pedig 

ismétlődő, olaprósott cselekvést jclöl;"/221/ Az összehasonlítás 

ís noggyősően bizonyltja, hogy cicidig a ssituáció, a esövegöflosc- 

függés dönti ol, ho. у as igo tartós va у Ьизешое*-tartós cselek** 

vest, időben lokalizált nonotenporalls vagy időben om lokálisáig 

baté pol 1 temperál!s cselekvést jelöl* Ha a csevegő sssefüggűstől 

olvona tiros tat vq as *ül% •‘üldögél* 6a * elüldögél* igék időjclen** 

tó óét belsőleg pontosan kör álhatói olimtnánk, akkor ősök as Igék

/221/ Dene Láosló, a nyelvről - felnőtteknek* - Gondolat kiadó* 

Dpcst* 19CG* 54* o.
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осю folyamatos, honon befejecett jelentésű cselekvést fejosné- 

nők Iii« J. Solides Katalin son honssulyossa, hosy as "elüldösél" 

alak bű nano з-tar tó s cselekvést fejős ki a tartóé cselekvési je
löld "űlűosd l"—lel saonbon. A folyása to о igének nincsenek hatá
rai* cselekvése non körülhatárolt; csal; a kontextusból derülhet 

ki, hogy huzamos-tartőc vagy csak tartóé cselekvésről ш eső«
As "elüldögél" ivókon as el- igokötőnek * Írja J« Solidez Kata
lin - nSL ó^tar.
közvetlenül kapcsolódik a távolodást, előre irányuló nősedet jelen
tő el-hec. A tóiban haladó cselekvés egyszer mind ас időben is 

iialaci; oc időbeli folytonossás képzete előtérbe kerül, ős ac i- 

1уш funkcióval felruházott el- ... olyan lsekben is járulhat, 

•oelyok cselekvése non a térben történik.” /222/
As "elüldögél" többszörösen szerkesztett lexéna formára 

pontosan nesfelel as elő- és utóképcővcl ellátott "просиживать” 

lsének?
e Степанов ко мне пова- * "Odaszokott hazáén, coop* 

pot осю feszélyezett, 

napho os sat оЩ^Ц ® 

sarokban, szótlanul, /de 

azért önerneteoon, noha 

oohueon savait/."

дился, я с ним не це
ремонился, он просижи
вал у меня молча по 

целым дням".
(Ф.Достоевский, 
Подросток, II, 7-334)

Аз "elüldögél"s "elbescélset" típusa 1gék "jelen idejű" alakja 

псю «.ojozhot ki aktuális jelen idejű cselekvést, amelyben a bo—

/222/ A. Soltéac Katalin* U.o. 78. o.
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széléé pillanata és a vonatkozási időpont teljesen egybeesik* 

Vagy időben nem lokalizálható ismétlődő, vagy olyan monotempo-

rális cselekvést jelöl, amelynek a vonatkozási pontja jövő idő
re esik:

"Ну, бы, ненько, ложи
тесь, а я посижу, по
читаю еще11.

- "No, feküdjön le maga is 

nénike, én meg elüldögé
lek egy darabig, olvasga
tok,"

A következő mondatból nyilvánvalóvá válik, hogy Andrej a kijelen
tés pillanatában már Ült az asztalnál:

» Она ушла в угол, где стояла кровать, закрытая сит
цевым пологом, и Андрей, сидя у стола, долго слы
шал шолосэ? ое молить и вздохов”.

(Н.Горький, 1.1ать, 324:16)
Az "elüldögélek” igealak jelen esetben úgynevezett "perfektum- 

jövő időt" fejez ki; cselekvése nem különül el a jelentől:

->

Vf.SP

Ha Andrej nem ülne az asztalnál, az "elüldögélek" ige akkor is 

olyan cselekvést jelölne, amelynek a vonatkozási pontja jövő 

időre /rendszerint közeli jövő időre/ esne, de most már a jelen
től elkülönülve:
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Bf Vf

02пшт
lm A por durativ eso 1 ckvé móddal esőmben a dalimitativ igék 

akciónálio értokontatók nélkül le állítatnak; as ilyen igék óla
dig viszonylag rövid 6a oegbatór ozatlan időig tartó perfektiv 

cselekvést felölnek* As időben korlátozott perfektiv ige rele
váns beled jGlontéeénak a caolo ;vóa ide .iónok ЖАЗШШШШй. SSXUr
s&rAt tekintjük*

IX* A külső tény esők, a fakultativ jellegű akciooálie értők
ön taták utaliiatn®!::

a* ajS£OlpUaÁa.IfeüÚÜBfcA. SM%ftSÜiÉ3BSl немного, немножечко,ne
továbbé as olyan konstrukciók,} oint aмножко, недолго 

"сначала , а затем" и пр.ш потом"; первое время
ь- шШШа.

• • • 5• • Í

tartó cogIqijváero..; с минуту, еще несколько минут, годочков
пять, всего (только) месяца четыре и пр.

с* a., figolfll^óg..:^ Xm%úxqüg.íá időjének у leső,ívlacoe, rövidségé-

SML недельку, две недельки, еще денек, два дня и пр, A kicsinyt- 

tő-képzős főnevek a cselekvés megbatározott idejét ozubjektive le- 

röviéitik®

<3- Д dőlimitativ cselekvés idejét pontosan meghatározó valea- 

ciűlle mutatókban nem azorepolhotnok as igei cselekvés huzamossá-
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gát tmogmlsoző golsők; целый, добрый, битый, весь.
Ill* Dclixiitatlv akción inóeégü igét no- 

képosbotnek;
1» a lótocőst és állapotot jo lanté a tor l, ina ti v alap igék*

жить, стоять и пр.
2т as atorr-iíiativ jolontósü tcrnéosoti igék;

гореть, кипеть, капать и пр.
3* ас 6lattevő keoyaégat, biológiai nosgáai ^olootö ötoiöi» 

nativ alapigék5 вздыхать, кашлять и пр.
4« boly sotvél tos tatást ős egybolybeo végsott mozgást gólén to 

atorninativ alapigék; гулять, кружить, прыгать, махать и пр.
5« as inaotorroiaativ nosgűst golontó a toromat iv ulapigéks 

бегать, носить и пр.
6# a tevést vagy valanilyact foglalkozással góró tovókonyaé- 

got kifogesé atom inat iv alapigék; писать, варить, лечить, рабо
тать и пр .

7* a mondást, liangaciást jeianto atorninutiv alapiak;
кричать, говорить, грохотать и пр.

8* as ér sokölé ct golem tó atosoinativ alöpigéks
глядеть, смотреть и пр.

9* as optikai gclcnioégokot gelontő atomiaativ alap igék;
блистать, светить и пр.

10. аз éraolni ncgnyilvánulácó at g’olontő atofninativ alap« 

igékí грустить, горевать и пр.
11. аз akarati életet kifogásé ateminativ ölöpigék;

усердствовать, царствовать и пр.

prefimrsDOl
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12* az ór telni tevökonysößet jelentő atorninativ alapiak: 

думать, философствовать и пр.
13* ős a viselkedést jelentő atorninativ alapítók;

грешить, лгать и пр.
IV* Bizonyos konstellációkban о^ес cselekvőonődok átcsap« 

hatnak nős cselekvőmódokba, vacyic oáa akeLónioősócet fejez
hetnek ki* As atorninativ időkből képzett no- preflxumos igék 

a Gsővo^ürnyosottől fűtőén k^mititaiiv-terninativ /közelebbről 

ssaturativ/ jelentőcfunkciőt ia botoltuetnek* üzaturativ jelen** 

tősfunkciőt tül tanok be, iia a valenciáiis au tatók а* a coalokvós 

oőxtekének elegendő voltára (довольно, достаточно) 

lokvős uőr tőkánok elegendő voltára ős önnek nyomón őrseit negslő-* 

gedottodgre (вволю, вдоволь, вдосталь) 

kőnek a fokára, intenzitására (уж так хорошо, хорошенько) 

d» a cselekvés nonqyioőgőnek, sértőkének a aagyeagtSca (немало,
utalnak* Mindkőt jelentőofunkció (поработал

mennyiségi v Iszonyokat fejez

b* a csG-

c* a cselekvés oőrté-

много, сколько)
часа два; хорошенько поработал)
ki: a dölinitativ a ccoiekveo idejének a mennyiségét, mörtfiiöt, а
ezotmativ pedig magának a cseleké опок a Domyisőgőt, dó г tő kőt 

jelöli* Jelentésben itt szonbonáll egymással a cselekvés idejének 

viszonylagos rüviűoége a cselekvés oórtőkének a nagyságával*
V* A dölinitativ igéktől siguruan ellAUGnitondok a fizikai, 

őxsolni 6 a akarati rállatáét kifejező no- előképzés attenuativ» 

rezultativ Icák (попудрить, позолотить, постыдить, помучить
и пр.); jelentősükből hiányzik az időbeliség absztrakciója, kvао» 

titativ ős rezultativ jelentős kevorodik bennük*

VI* Az aff izéi is komonimia jelenségével van dolgunk а no_ 

előképsőo disetributiv-rozultativ igék esetében* Az időbeli korié«
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to sőt a többes ssánu tárgyi korlátosé váltja fel "(почитал их

As ige ő ss agisi a tárgyak öoesoeeőgóJC irá~одного за другим”).
nyúló coole! rvécoor о. ynáot követő aktucait*

VII* A dolinitativ időkből képsett folyamatos i^éfc a notivá- 

ló igével non képesnek igepárt; aíre5.őcinőeőgük megváltoste demi
nutiv-i torativ cselekvést fejesnek ki#

VlHe A delimitatÍv akctédnő об (fi igékben as általánoo азш» 

léloti jól ontó о a a eeclokvóo teljessége a következő eslntugnati— 

kai es oslóiéti pozíciókban valósul neg;

A dolinitativ igék nult időben /aoriastoesl je len tó oben/ rendese- 

ríni a jelentől dkülönitett izolált vagy egymással korreláló 

/előbb- vagy utóbb fór tó nő s t к if ejeső/ ceoIo.::vő sokét jelölnek» 

Mint minden aterninutiv igéből képsett tomporativ-tem isa t i v ige* 

a dcliritativ akclóninőségü igék le rögsitiictnok egyidőben losaj- 

ló eeolckvéeeket* A dolinitativ igék oc_yssorü jövő időben jelöl
hetnek a beesőiée pillanatától elkülönített egymással koneláló 

vagy 1 so Iáit cselelrvó sokét. As isolált alakok ritkán kifejősbet- 

nek a jelen szituációjától neо elkülönülő "porfektet-jövő időt** 

io» A kommunikáció síkján egyszerű jövő időben, főnévi iganévben 

ée felszólító módban a determináns nélkül álló dolinitativ ige 

lexikai jelentése meggyengül# háttérbe szorul; a notiváló olapige 

hiány só párjának a funkcióját tölti be#
2* Az. üss zegez 1 дзепШс-ti jelenté eben:

a* A nultiplikutiv olapigékből képsett dolinitativ igék 

nogtartják a ceolekvée elaprósc ttcágának a jelentését# do as el
aprózott ceelekvéeeket belsőleg összegezik és osáltal azokat a
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teljességében Jelenítik nog; позевал ( = зевнул несколько 

раз) * ásított néhányat* A mondatban sserepeliiel аз Gssaagező 

scGolélGti Jelentés os in tagra tilsai értékmutatojm "несколько 

раз предварительно подул на нее" » "áva to őségből tébbseot is 

oogfujta"*.
b«. As indo torn inat ív nocgást Joiontő alapig éhből képsott 

dclinitatlv igék negtax thatjúk a tübbirányuság és a gyakoriság 

Jelentését*,.összegezik és időben lokálisálják аз iaoótlode coo» 

lokvóeekeii "месяца два поездили вместе".

Ebben a asonlálGti posiciőbun u tomporutiv-terainativ igék cso
portjában a delialtativ igék szerepelnek a leggyakrabban* Es a 

szemléleti роз leié аз cross nyelvben as ismétlődő cselekvések 

ospresssiv megjelenítési formáját képezi$ csal; a kontextus utal 
as c yaásra kővetkező "konkrét" cselekvések általánossá válásá
ra, ifSDétlüdéoéres иногда, бывало, вечно, на своем веку и пр. 
Szemben а рог durativ igékkel a del imitativ akcIÓDinőcégü igék 

obbon а о sin tagnap lkai Jelentésben áladig determináns nélkül áll
nak* A esouléltető-óltalánositó osooléloti Jólontés kifejezhető 

elsősorban egyezerü Jövő idejű ólaikkal, főnévi igené wel* ritkáb
ban oult idejű és határ őséi igené vi alakokkal. ** del imitativ igék 

főnévi igeaévi alakja ebben a Jelentésben a cselekvő személynek 

a cselekvés megtételére, végrehöjtására irányuld kétségét, baj«*» 

landóöágót fojesi ki*

4* éqobGtéeJgot j^fojoső, pptongjáUs,,Ci£Si5láIeli.,.Jelentésbeni. 
Ebben & ssiotaguatikai pasidéban csal: elvétve fordulnak elő as 

egyszerű Jövő idejű alakokkal kifejezett del imitativ igék.
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IX. Az aterminativ igékből képzett tübbi tomporativ-ternina- 

tiv igékhez hasonlóan, a delimitativ igék a cselekvések lán
colatéban nemcsak egymásra következő, hanem más perfektiv 

cselekvésekkel egyidőben lezajló cselekvések kifejezésére is 

képesek.

X. A delimitativ akcióra inó ségü. igék felazini disztribúciója 

is elsősorban adverbiális viszonyokat fejez ki. a delimita- 

tiv ige állhat:
l/a. üelyha tározói viszonyokat kifejező fakultativ bővitmények- 

kel:
у + birtokos esettel: постоять у доски 

среди + birtokos esettel: посидеть среди женщин
походить по комнате 

за + eszközhatározós esettel: посидеть за кружкой пива
по + részes esettel:

+ eszközhatározós esettel: ПОСТОЯТЬ над НИМ Снад
минуту

+ elöljárós esettel: немножко поучиться в гимназиив

+ elöljárós esettel: поносить его на руках 

Határozószavas bővítménnyel: пожить дома недельку 

b. Módhatározói viszonyokat kifejező fakultativ bővitaények-

на

kel:
пожить непридуманной жизнью 

пожить на проценты 

поговорить откровенно и по-дружески 

с. Társbatározói viszonyokat kifejező fakultativ bővítmények
kel:
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поговорить с ним 

посидеть со взрослыми
2* Tárgyi viszonyokat kifejező közvetett kiegészítővel 

/az ige intranzitív/:
помахать мокрым платком 

погордиться мужем покойным 

поглядеть на Осипа 

посмотреть на бумажки 

погоняться за дичью 

посмеяться над себе подобными 

поговорить о делах
3. Héhány állapotot, indoterminativ mozgást és tevést je

lentő alapigéből képzett delimitativ ige mellett állhat ac- 

cusativus-azal kifejezett tárgy is. A delimitativ igék mellett 

a tárgy sohasem válik az igei cselekvés korlátozójává:
подержать чашку
покатать гостей вокруг парка
почитать газетку
полистать карманный календарь

XI. Д delimitativ akeióminőségű igék képezik a temporativ-ter- 

minativ igék egyik legtermékenyebb csoportját. A beszélt és 

az irodalmi nyelv minden otilusrétegét felölelik.

XII. A delimitativ ukcióminőségü igéket magyar nyelvre mindig 

folyamatos jelentésű igékkel fordítjuk. Fordíthatók: tőigével, 

összetett és többszörösen összetett lexémával.
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Összefoglalás

1*
As ige lexikai jelentésének feltárása közban három dol

got vizsgáltunk; 1* a motiváló alapigét, 2« a motiváló alap- 

ige és a prefixum együttes jelentését 3» és az ige szöveg— 

környezetét. A homonim ia, a szavak többértelműsége is megkö

veteli az igék kontextusbeli vizsgálatát, amely nélkül lehe

tetlen jelentéseiket meghatározni, egymástól pontosan elha

tárolni. A szövegkörnyezet és a szó jelentéstani összefüggé

sére mutat rá világosan és egyértelműen E*. M. Mednyikova, a- 

mikor ezt irja; ’’первостепенная роль контекста для выясне
ния значения слова в речи заключается именно в том, что 

контекст не показывает, а предопределяет значение, ко
торое в нем реализуется, он обусловливает тот факт, что 

в каждом случае выступает именно данное значение п.
Az igék szövegkornyezeti vizsgálata a hagyományoktól eltérően, 

újszerűén veti fel az igék szemantikai osztályozásának, hová- 

tartozásának a kérdését. A szövegkörnyezeti vizsgálat megkér

dőjelezi А. V. Iszácsenkónak a cselekvésmódokról vallott, 

külső formai tényezőknek /előképző, képző/ túlzott jelentősé

get tulajdonitó nézeteit, melyek az igék osztályozásának a 

kérdésében akarva akaratlan hatottak az őt biráló aspektológu- 

sokra is. Például А. V. Bondarko két dolgot is figyelmen kí

vül hagy, amikor az egressziv /finitiv/ igéket Xszácsenkóhoz 

hasonlóan a rezultativ igék csoportjába sorolja; az egressziv

/223/

a

/223/ Медникова, Значения слова и методы его описания — 

Москва. Высшая школа, 1974, стр. 46.
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igék morfológiai összefüggéseit és a szövegkörnyezet megha
tározó szerepét. Uég a múlt év /1975/ végén megjelent cikké
ben is igy ir az egresaziv igékről: "результативность явля
ется общим элементом значений группировки так называе
мых специально-результативных способов действия, в ко
торую входят, например, глаголы Финитивного способа дейст
вия (отгреметь, отцвести/отцветать и т. п. )." /224/ А. V. 
Dondarko megfeledkezik arról a tényről, hogy rezultativ igét 

szabályszerűen csak termiaativ jelentésű alapigéből képezhe
tünk* Az egresaziv igéket pedig - mint láttak - a többi tampo- 

rativ-termiaativ igékhez hasonlóan, aterminativ jelentésű 

alapigékből képezzük; szövegkörnyezetük adverbiális /elsősor
ban időhatározói/ viszonyokat fejez ki. Az egresaziv igék ki
fejleszthetik a rezultativ jelentést is, ha tárgyassá válva, 

a csolokvés tárgya a cselekvés korlátozójává válik. Ilyenkor 

ezek az igék szemantikailag és morfológiailag teljesen elsza
kadnak a motiváló alapigétől, előképzőjük elveszti félgranma- 

tikai szerepét, jelentésük kvalifikálódik, reimperfaktiválód
va a motivált folyamatos igével igepárt alkotnak.

li. A. bel jakin az aterminativ alapigékből képzett ПО- pr ?- 

fixumos igék kvantitativ-terninativ jelentésfunkcióját a de- 

linitutiv igék egyfajta jelentésárnyalatának tudja be, mond
ván: "Значение непродолжительности действия не противоре
чит возможности употребления делимитативных глаголов в 

функции продолжительных действий. Дело в том, что они

/224/ А.В. Бондарко, 0 видах русского глагола (из пробле
матики соотношения значений вида и способов действия)- 

РЯЗР, 1975/5, стр. 64.
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в этой функции никогда не обозначают разовых (монотем- 

поральных) действий ". 

zamossága áll itt egymással szemben, Шаш a no- prefixum

nak két különböző jelentésfunkciőja: a teaporativ-térninativ, 

melyben a szövegkörnyezeti akeionális értéknutatók a csolek-

/225/ Hea az idő rövidsége és bű

vös idejének viszonylagos rövidségére, és a :.antitativ-ter- 

дinativ, melyben a cselekvés mértékének a nagyságára ^боль
шая мера действия")
Állítására, mely szerint az ilyen igék sohasem jelölnek

vagy intenzitásának a fokára utalnak.
egy

szeri /mo no tempor áliе/ cselekvést, az alábbi példák is rácá
folnak:

"Когда он в последний раз приезжал, на похороны, 
уж так хорошо поговорил со мной, всю душу раскрыл."
(Ласло Немет, Траур, 185. Перевод Е. Малыхиной)

"Гисслинг! Я вдоволь посмеялся." (А. Арбузов, Ночная 

исповедь, 556).
"Надо подумать о конце осады. Довольно повоевали, по

ра и мириться". (Степанов, Порт-Артур, II. 4).

М. A. Seijakinnal ellenkező eredményre jutottam a termi- 

nativ alapigékből (золотить, стыдить) képzett no-előkép- 

zős kvantitativ-rezultativ igék megítélésében, aki ezeknek az

/225/ M.A. Шелякин, Функции и словообразовательные связи 

детерминативно - временных приставок в русском язы
ке. - Фил. Науки, 1969, № I, стр. 69.
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igéknek delimitativ jelentést is tulajdonit. /226/ A motivá

ló terminativ alapige és a delimitativ jelentés eleve kizár
ják egymást. Hogy igepárt alkossanak, abban megakadályozza 

őket az a jelentéstöbblet /az attenuativitás/, amely a befe
jezett ige rezultativ jelentésére rakódik:

помочить = намочить слегка, немного

2.
Az orosz perfektiv ige jelentésének feltárásában meghatározó 

szerepet játszik a motiváló alapige terminativ vagy atermina- 

tiv jellege, az előképző és az alapige együttes jelentése és 

nem utolsó sorban a szövegkörnyezet, a cselekvés különböző 

korlátozói: a cselekvés idejét, mértékét korlátozó igefüggvé
nyek és a tágabb értelemben vett tárgyi korlátozók. /227/ Az

/226/ jje/u Шелшган, Приставочные
значением в русском языке. - Онл. Науки, 1966/4, 
етр. 114.

глаголы с аттонуативнш

/227/ A tágabb értelemben vett tárgyi korlátozókat M. A. Seija
kin igy értelmezi: "Под предметными ограничителями ш поии-_ 

маем все связанные с глаголом валентные компоненты^..огра
ничители, представленные винительным падежом, дательным 

падежом адресата, предложено - падшпшми конструкциями с 

объштшш, локально -* предметными значениями и другши-
сродотваш, в том числе и именительным падежом со значе
нием субъекта, в котором происходит изменение признаковых 

свойств"»
См»5 П.А. Пслякин5 Приставочные способы глагольного дейст
вия и категория вида в современном русском языке. Авторе-
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perfektiv igék 0elentégében három dolog fejlődhet; az 

idő, a cselekvőa ős a cselekvés tágabb érteledben vett tár

ozón túl ccak társnak nevezzük,/ Lnnék a hárem fontos

orooz

Cya.
tényezőnek /idő, cselekvés, tárgy/ egymáshoz való viszonya 

meghatározóan befolyásolja az egész aapektusrendszer mecha

nizmusát: elősegíti vagy akadályozza az igék párba fejlődé
sét, munkánk során megvizsgáltuk, hogy az egyes igocsoportok 

jelentésében a három tényező közül melyik játssza a főszere

pet, melyik kerül előtérbe, A tomporativ-terminativ igékben 

az idő és a cselekvés fejlődik az idő primátusa mellett, /Az 

állapotot jelentő alapigékből képzett perdurativ és dolinita- 

tiv igékben csak az időabsztrakció van jelen, a cselekvés tel
jesen hiányzik,/ Az aterminativ tárgyas igéből képzett tempo- 

rativ-terminativ igében a tárgy fontossági sorrendben az idő
vel és a cselekvéssel szemben az utolsó helyre kerül, A tárgy 

ilyenkor nem tölti be a cselekvés korlátozójának a szerepét,

A kvant itat iv-terminativ igékben (вдоволь нагуляться) 

lökvén mennyiségének, mértékének az absztrakciója kerül elő
térbe, maga mögé rendelve az időt, az idő vagy a cselekvés 

absztrakciójának a primátusa akadályozza a perfektiv igét a

rezultativ-terminativ igék jelentésében a 

tárgy kerül az első helyre, melyet második és harmadik helyen 

a cselekvés és az idő követ, A rezultativ ige a "tárgyban" 

végbemenő minőségi változásokat tükrözi, A tárgy előtérbe ke
rülése a másik két tényezővel szemben elősegíti az igék pár— 

képzését, párba fejlődését.

a cse-

pár képzésben

ферат, 1972, стр. 25-26.
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A perfektiv igék jelentősfunkcióit vizsgálva, láttuk, 

hogy иг e^yos cselekvésmódok között a határok mozgékonyak, 
hogy a lexikai jelentések /cselekvésmódok/ gyakran kevered-» 

nők vagy átcsapnak e, apásba„
A jelentések keveredése folytán pl. az attenuativ-re- 

zultativ igék jelentésében egyaránt fontos szerepet кар a 

tárgy is meg a cselekvés is. Az első helyre egyszerre két 

tényező is került: a tármv és a cselekvés, okét követi máso
dik helyen az idő, ami eleve kizárja őket a tenporativ-ter- 

minativ igék szemantikai csoportjából. A kettős Avantita- 

tiv-rezultativ/ jelentés megakadályozza, hogy a terninativ 

alapige párt alkosson a motivált igével /МОЧИТЬ---- ПОМО
ЧИТЬ = намочить слегка, немного).

Bizonyos konstellációkban az állapotot, természeti és 

biológiai mozgást jelentő alapigókből képzett ingressziv és 

egressziv igék kifejleszthetik az állapotváltozás rézültativ 

jelentését. A temporativ jelentés rezultativ jelentősbe csap 

át: a túgabb értelemben vett Xáifiv /jelen esetben az alany/
válik a cselekvés korlátozójává: заболеть ------ заболеть//

заболевать, отцвести ----- отцвести // отцветать,
Bás helyzetekben, például az ingressziv ige (закурить) 

tárgyassá válva kifejlesztheti a rézültativ-terninativ jelen

tést (закурить//закуривать сигарету) , 
vésnek irányt szabó tárgy válik maghatározóvá a cselekvéssel 
és az időjeleütéssel szemben, képessé téve az igét a proceaz-

amikor a cselek-

szualiaálódaera és ozáltul az igapár alkotására is.
nem volt szándékunkban minden jelentősváltozásra külön 

kitérni, ezt megtettük az összegezések során, csupán a jelentés-
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viszonyok alakulásának különböző formáira, a jelentésváltozá
sok főbb mozgástörvényeire kivántunk rámutatni, amelyek vala
milyen módon, pozitiven vagy negativan befolyásolják az as
pektuspárok képzésének egész mechanizmusát.

%

Temporativ-terminativ igét az orosz nyelvben csak atermi- 

nativ jelentésű alapigéből képezhetünk.

4.
Az aterminativ alapigékből képzett temporativ-terminativ 

igék alkotják a perfektiv igék legalacsonyabb absztrakcióját: 

jelentésben ezek a befejezett igék állnak legközelebb a folya
matos igékhez* Az aterminativ igékből képzett temperativ-tor- 

minutiv igék jelentésében a folyamut képzete állandóan jelen 

van. Az ingreosziv igékben a cselekvés folyamatának a képzete 

követi a cselekvés belépését, beállását. ^z egxessziv /finitiv/ 

igékben ennek pontosan az ellenkezője játszódik le: a folyamat 
képzete megelőzi a cselekvés befejező szakaszát* a korlátozott- 

tartós cselekvést jelentő /perdurativ és delimitativ/ igék ese
tében ma0át a durativ, frekvontativ vagy iterativ cselekvést 

korlátozzuk időben, - nem a cselekvés mennyiségi vagy minőségi 
határait vonjuk meg, hanem a tartós vagy huzamos cselekvés ide— 

iónok a belső hutárait, a cselekvés folyamata ezek szerint min
den aterminativ igéből képzett temporativ-terminativ igében 

valamilyen formában jelen van; de ez a jelenlét másodrendű sze
repet játszik, előtérbe a cselekvés ide.ie kerül. A cselekvés 

ideje és nem a cselekvés ubsztxuhálódik. Az ingressziv igék je- 

lentiedben az iűó absztrakciója, a coelekvde folyamatba Idpdad-
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nek a momentuma /prima pars actionis/ áll a figyelmünk köz- 

pontjában, a cselekvés utófolyamata, postüurativ szakasza 

tudatunkban háttérbe szorul* Да egresaziv igékben ennek pon
tosan as ellenkezője megy végbe:figyelmünk a cselekvés idő
ben körülhatárolt kilépő szakaszára /ultimo pars actionis/

piedurativ szokassa hát-irányul, a cselekvés előfolyamata, 
térbe szorul.

5*

A teaporutiv-terminativ igék aélydisztribucióját képező 

igefüggvények, akcionális értékmutatók, időhatározói viszo
nyokat fejeznek ki. Felszini disztribúciójuk is elsősorban 

adverbiális /hely- ok- társhatározói, stb./ viszonyokat rög- 

zit.

6.
Az aterminutiv igékből képzett temporativ-terninativ 

igék a mondatban kommunikativ aikon rendszerint izolált, a 

beszólás pillanatától elkülönült /aorisztossi/ vagy ritkábban 

/elsősorban az egressziv igák/ nem elkülönült /perfektum/ cse
lekvéseket rögziteneki informativ sikon ritkábban izolált, 

gyakrabban az események láncolatában egymással korreláló 

előbb- vagy utóbbtörténést kifejező /aorisztoszi/ cselekvése
ket jelölnek. Van még egy fontos közös vonásuk, amely a folya

matos igemkol mutat rokonságot, ez pedig az a képességük, hogy 

az események láncolatában egyidőben lezajló azonos helyértékü 

cselekvéseket is rö; .zithetnak.
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7.

Л tenporativ-terninativ igékből képzett folyamatos ige- 

alakok jelentése nem processzualizálódott; a motivált alakok 

mind iterativ, időben nem lokalizálható cselekvést fejeznek 

ki* A temporativ-terninativ igékből ив a-а zóképző segítségével 

alkotott folyamatos igealakok aterninativ jelentésűvé válnak, 

módosítják a motiváló ige jelentését. Egy aterninativ és egy 

terninativ /jelen esetben tenpoxativ-torninativ/ jelentésű 

ige nem alkothat igepárt. A temporativ-terninativ igék az úgy

nevezett defektiv, egyszenléletü igék közé tartoznak; lexikai 

jelentésűk ellenáll a páralkotásnak, a temporativ-terninativ 

igékből származtatott folyamatos igéknek nemcsak a jelentése 

módosul, liánén megváltoznak a valenciális mutatói is.

Feladatunknak tekintettük annak a bizonyítását, hogy a 

deminutiv-iterativ igéket nem kompozíció (по + кашл + ива+ 

+Tb)utján, hanem a tő megnyújtásával a delimitativ akcióminő- 

ségü igékből képezzük: покашлять покашливать.

8.

Az ingressziv és az egresszív igék lexikai jelentése so
hasem fejezhet ki gyakori, ismétlődő cselekvést. « multipli

kativ és az indeterminativ mozgást jelentő alapigékből képzett 

ingressziv igék jelentésében a perfektiv cselekvés belépése, 

bekövetkezése után megjelenik a posztfrekventativitás /illetve
a posztiterativitás/ képzete, az egressziv igék jelentésében 

pedig a perfektiv cselekvés kilépése,befejezése előtt a pre-
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frekventativitáa /illetve preiterativitás/ képzete. A multi
plikativ és az indeterminativ mozgást jelentő igékből kép
zett perdurativ és delinitativ igék megőrzik az alapigék je
lentését és külső szintagmatikai indikátorok nélkül is összege
zik a multiplikativ, illetve iterativ cselekvéseket, vagyis 

az elaprózott vagy ismétlődő cselekvőseket komplexive, a ma
guk összességében,osztatlan egészükben jelcnitik meg.

А. V. Bondarко az 1975* év végén megjelent cikkében az 

igeszemlélet kapcsán felveti azokat az aktuális kérdéseket, 
melyek úgymond még tanulmányozásra várnak. Az egyik idevágó 

kérdés igy hangzik: 11 3, влияние способов действия на реали
зацию значений видов (оттенки, накладываемые способами
действия на конкретную реализацию видовых значений в сло-

/228/ Bennünket is foglalkoztatott az a probléma,воформах)".
hogy melyik egyedi szemléleti pozícióba sorolandók azok a mul
tiplikativ és indeterminativ mozgást jelentő igékből képzett 

perdurativ és delinitativ igék, melyek az elaprózott, vagy 

iterativ cselekvéseket a maguk összességében, totalitásában 

jelenítik meg.
Az aspektus egyedi asintagmatikai jelentéseit a különbö

ző cselekvésmódok lexikai jelentéseiből absztrahálták: "Фор
мирование видовой системы явилось результатом граммати-

/228/ А.В. Бондарко, 0 видах русского глагола (из пробле
матики соотношения значений вида и способов действия). 
РЯЗР, 1975/5, стр. 64.
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кализации тех или иных группировок способов действия” .

/229/ - Írja Д* V. Bondar ko. Amit például egyes cselekvésmódok 

lexikailag is kifejezhetnek, est más igei csoportok csak szin
tagma tikailag, csak bizonyos szövegkörnyozeti mutatók, indi
kátorok segítségével képesek visszaadni«. Találóan fejezi ki 
magát W. Boeck, amikor est mondja; “die Bedeutungen der Aspek
te werden auf Aktioneartbedeutungen "zurückgeochaltet“. /23о/

szummativ jelentésű leasА '’подул1' ("дунул несколько раз") 

akkor is, ha a sziata^paatikai mutatók /indikátorok/ ki vannak
téve ("подул несколько раз"), akkor is, ha nem. Ha pl. a 

"позевал" csak egyetlen ásítást fejezne ki, elegendő lenne 

igével visszaadni. Д2 ige lexikai jelentése 

itt egybeesik az ige szummativ egyedi szintagmatikai szemléle
ti jelentésével, amely a konkrét tényeket kooplexive összegezi. 
А. V. Bondarko igy ir erről: "Суммарное значение

azt а "зевнуть"

no
существу относится к системе семантических признаков так 

же, как и конкретно - фактическое, так как мы имеем здесь 

дело с суммой конкретных фактов ". /251/ ш а szintagmatikai

/229/ А.Б. Бондарко, Грамматическая категория и контекст.-
1971, стр. 15.Изд. "Наука", Л 

/230/ W. Boeck, Wechselbeziehungen zwischen uepekten und Ak
tionsarten in der russischen Sprache der Gegenwart. — 

Halle - Wittenberg. 19G1. Febr. S. 232.

/^31/ a.B. Бондарко, Значение видов русского глагола - 

Русский язык в нац. школе, I970/I, стр. 31.

•»



- 282 -

mutatók /indikátorok/ hiányában a konkrét-tényjelentés pozí

ciójába sorolnánk a multiplikativ és a gyakori cselekvést 

kifejező indeterminativ alapigékből képzett perfektiv igéket 

- ahogy ezt Bondarko is teszi - ellentmondásba kerülnénk A.V. 

Bondarkonak egy másik megállapitásával, mely szer int: ^Конк

ретно - фактическое значение совершенного вида представля
ет собой реализацию целостности действия в сочетании с 

его ненозторпецоетьр 17 * /232/

9.
Az egyes cselekvésmódok kutatásában elsősorban Ju. Sz. 

Maszlovnak a cselekvésmódokról vallott nézeteire támaszkod
tunk, aki szerint: "способы действия ванны не саш ПО 

себе, а своим взаимодействием с категорией вида” . /233/
Ezt a fontos megállapitást konkretizálja А. V. Bondarko leg

utóbbi cikkében, amikor igy nyilatkozik: пВзШШСзависимость

способов действия и еидов отражается в явлениях видовой 

депоктизности и. в наборе частных видовых значений, 
присущих формам тех или иных глаголов /234/

a. Az előzőek során már válaszoltunk arra a kérdésre, ho

gyan viszonyulnak az egyes cselekvésmódok, közelebbről a tem-

/232/ A.B. Боидарко, Таи же, стр* 30,
/233/ WS* Шслов, Вопросы глагольного вида в современном 

языкознании* - Сб*гВопросы глагольного вида, II., 1962, 
стр. 12.

/234/ А.В. Бондарно, 0 видах русского глагола, И1ВР, 1975/5, 
стр* 63*
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porativ-torninativ akcióminőségü igék az ujrafolyamatositás 

kérdéséhez, hogyan befolyásolja a lexikai és nyelvtani je
lenségek egymásra gyakorolt kölcsönhatása az aopektuspár- 

képzés mechanizmusát, mikor marad defektiv e^y iga és mikor 

képezhet igepárt«
b. A lexikai jelentések feltárása közben szükségesnek 

tartottuk különválasztani az egyes cselekvésmódok jelentése
it a szintagmátikai grammatikai szemléleti jelentésektől« Ha 

nem igy jártunk volna el, akkor a szintagmatikai jelentések
nek is könnyen lexikai jelentést tulajdoníthattunk volna, a- 

hogy azt például Bihari József egyik tanulmányában meg is te

szi, aki а "вставать" ige egyik szintagnatikai jelentését 

lexikai jelentősnek tartja. /235/
c. Dolgozatunkban megvizsgáltuk, hogyan viselkednek az 

aspektusok a cselekvésmódok viszonylatában, milyen szintag- 

matikai aspektusjelentések realizálódhatnak a tomporativ-ter- 

minativ cselekvésmódokban, melyek az egyes cselekvésmódokra

/235/ "Amennyiben ugyanazon kópző két jelentésű, ott homoními
áról van szó: a vstat* ige ИШ párja: vatavat* az egy
szeri cselekvés jelentésével; az ismétlődő cselekvést 
jelentő vstavat® ige szintén IICB, de már nőm vidpárja 

as egyszeri cselekvést jelentő vstat*-nak."

Ld; Bihari József, Aspektuspxoblénák a mai orosz nyelv- 

- Az Agri Ped. Főiskola Avkünyve. VIII. Hger. 1962.ben.
131» о»
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jellemző legtipikusabb, leggyakoribb szinta^natikai gramna- 

tikai jelentéspozieiók.
Az ingressziv* egressziv éa perdurativ igékben a ceelok- 

véé teljessége, totalitása legtöbbször a konkr 61 tő пул elontéa 

szemléleti pozíciójában valósul meg* A legszínesebb és leg
változatosabb képet a delinitativ akcióminőségü igék mutatják. 

A delinitativ igék a konkrét-tényközlő éa a szumnativ зzenié- 

leti szintagmatikai pozíciók nellott az irodalmi nyelvben igen 

gyakran használatosak az úgynevezett széniéltető-általánoaitó 

.jelentéapónicióban. az ismétlődő cselekvések exprossziv meg

jelenítési formájában.

10«
és aA tompor a tiv-term iíiativ igék csoportjában а за- 

előképzős ingressziv és a delimitativ akcióminőségü igék 

az irodalmi nyelv minden stilusrétegét felölelik. АВЗ-(вс-) 

prefixumos ingressziv és a perdurativ igék egyaránt haszná

lt o-

latosak mind az irodalmi, mind a beszélt nyelvben« A faoiliá?- 

rio, bizalmaskodó nyelvi közegben használatos egressziv igék 

az úgynevezett "expreeaziv széképző osztályok" közé sorolan
dók.

11.
A tenporativ-terminativ akcióminőségü orosz igék csoport

jában csak az egressziv igéknek nincsenek a magyar nyelvben 

igei ekvivalenseij jelentésüket rendszerint körülírással ad

juk vissza. A tomporativ-terninativ igék két nagy szemantikai 

csoportját képező perdurativ és delinitativ igéket mindig fo-
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lyamatos jelentésű magyar igékkel fordítjuk- Fordíthatók: 

töltővel* összetett vagy többszörösen összetett igei lexé- 

nűval. Az orosz ingresssiv igéket magyar nyelven vioszaad- 

hatjuk befejezett jelentésű meg—* el- 6s fel- igekötőa i— 

gékkel ős gyakran folyanatos jelentésű egyszerű igékkel 
is. Lnnék — mint már rámutattunk - szemléleti, stilisztika- 

i vagy képzéabeli okai lehetnok. Az ingreesziv igék jelen
tésében az idő absztrakciója, a cselekvés folyamatba lépésé
nek a momentuma áll figyelnünk központjában, a cselekvés 

utófolyamata tudatunkban háttérbe szorul, Magyarra fordítás
nál /szemléleti, stilisztikai és képzésbeli okokból/ a cse
lekvés folyamatának a képzete előtérbe kerülhet az időabsst- 

rakcióval, a folyamatba lépés jelentésével szemben, a Koseh- 

nieder-i °»uhren" az "Lintritt"-tel szemben. /256/ /237/.

/236/ E. Kos danieder, Durchkreuzungen von Aspekt — und Tem
pussystem im Prusens. - Zeitschrift für slawische Phi
lologie. 1930. Leipzig. О. 343- und- 347- 

/237/ Ju. Gz. Mas2lov S. — G. ^núersson összehasonlító nyelvé
szeti müvéről irt recenziójában elismerőleg ir S. - G. ná
dor sson eljárásáról, aki az összehasonlítás során felhasználta
Б. Kosebniedernok a nyelven kívüli /extrái ingvisz ti kai/ szituá
ciós típusokról szóló elméletét, melyet Ju. Sz. Uaszlov igy in
terpretál: "Главными компонентами ситуационных типов оказы
вается пWähren", т.е. продолжающееся (еще протекающее
в соответствующий момент времени) действие или состояние, 
и n Eintritt», т#е. наступление чего-то нового. »Währen »
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Azcnlélctbcli különbséggel magyarázható az a tény ia, hogy 

a magyar gondolkodásmód az egyszerű /igekötő nélküli/ kezdő 

és mozzanatos igék cselekvését ia a maga lefolyásában szem
léli« A folyamatos jelentésű igehaazndlat mellett szól az 

is, hogy a magyar nyelv nem szereti az igokötő-halnozaat, 

gyakran folyamodik stilisztikai okokból is a puszta ige hasz
nálatához. kiig az orosz nyelv az egymásra következő aoriszto- 

szi jelentésű cselekvéseket csak perfektiv igével képes rög
zíteni, a magyar nyelv ezt folyamatos jelentésű egyszerű 

igékkel ia megteheti. Az egyszerű és az igekötős igék válta
kozása hatásosabbá, szemléletesebbé és szinosebbé teszi az 

elbeszélést. A folyamatos ige használatát indokolja az a tény 

is, hogy a magyar nyelvben jóval kevesebb perfektiv jelenté
sű kezdő ige van, mint az oroszban. Folyamatos jelentést tu-

передается формами несовершенного^ "Eintritt " (кроме 

случаев многократности) формами совершенного вида 

(т.е. Андерсвон) подчеркивает, что понятия Коишидера со
держательно совпадают с понятиями Д/НД: "Eintritt " всегда 

связан с достижением предела действия, а " »/ähren " обяза
тельно предполагает отсутствие достижения предела".
ÖM. Маслов, Рецензия : s. -G. Andersson. Aktionalität im 

Deutschen. ВЯ, 1976, стр. 28, № 2.

Он• « •
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lajdonit J* Soltész Katalin /230/ - mint láttuk - a fel- 

igekötős inures szív akcióminőoégü igéknek is, pedig a fel
csillan, folborreg, feljajdul igék a meg- és as el- ige
kötővel képzett többi perfektiv jelentésű kezdő igéhez ha
sonlóan non a folyamatot, hanem a folyamatba ló,rés momentu
mát rögzitik, melyet a Koschmieűor-i "Eintritt" fogalma ta
kar a "Wuhren"-nol szemben, amely a folyamatos történésü 

igéknél; sajátja, beleértve a puszta kezdő és mossanotoo i- 

géket is. Mivel az "Eintritt" S* - G. Andorsson szerint fel

tételezi a cselekvés belső határának az elérését, a fel- 

igekötős igék /felbődül, felcsillan/ is a puszta kezdő és 

mozzanatos igékkel /bődül, csillan/ szemben perfektiv jelen
tésű ingreesziv vagy szemelfaktiv cselekvést fejeznek ki* He 

vegyük el a fel- igekötős perfektiv kezdő igéktől azt a jelen
tés többletet, amivel rendelkeznek*

12.
Az orosz ingressziv igékkel szemben a magyar meg-, el

és fel- igekötős kezdő igék perfektiv jelentése neutralizáló- 

dik, ha helyértéknélküli, időben nem lokalizált /politemporá- 

lis/ cselekvéseket jelölnek.

Amig a magyar nyelvben az információ sikián a praesens 

Motoricum» praesens ssonicum és a "riport-jelen idő" kifejez
hető mind folyamatos, mind perfektiv jelentésű igével, az 

oroszban ritka kivételtől eltekintve mindig csak folyamatos 

igével* A ritka kivételt az ingressziv és a szemelfaktiv akció—

/238/ J. Soltész Katalin, ü.o. 135. o.



- 2Qq -

minőségű igék képezik, amelyek "egyszerű jövő idejű" ige- 

alakkal а "как" vagy ида как11 szócskák kíséretében a tör
ténő ti jelen síkján ("да как заорёт”) kifejelhetnek idő
ben lokáliséit konkrét tényeket* Praesens históriáimban, 

praesens acenicunban és "riport-jelen időben" as orosz folya
matos ige jelentése neutralizálódik; őtveozi a befejezett 

ige jelentésfunkcióit* Ez elsősorban az igepárokra vonatko
zik. A párnélküli ingresesiv igéket ilyenkor legközelebbi ro
konuk, a motiváló alapig© helyettesíti, ü k mikáció sik.Mn 

a perfektiv jelentésű magyar ingressziv igék "jelen idejű 

alakjai" /blindulok"/ jövő idejű cselekvéseket rögzítenek; 

aktuális jelen idő kifejezésére nem képesek.
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I* A vizsgálathoz felhasznált szépirodalai alkotások
jegyzéke:
I* Максим Горький: Жизнь Клима Сангина, 1-1У. Советский

писатель, М
llaxin Gorkij: Kiin Szángin élete I-IV»
Szikra Kiadás, Budapest» 1943*
As I« kötetet Gergely Viola fordította, а II», III» és IV» 

kötetet Gellért György*
2» Алексей Арбузов: "драмы”

Изд. "Искусство", М 

а/ Таня
б/ Годы странствий 

в/ Двенадцатый час 

г/ Иркутская история 

д/ Ночная исповедь
е/ Счастливые дни несчастливого человека 

3* Виктор Розов: В добрый час 

"Советский писатель", М 

а/ В добрый час 

б/ Неравный бой 

в/ В поисках радости 

г/ Страница жизни 

д/ В дороге 

е/ Традиционный сбор

1947.• I

1969.• 1

1973.•»
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Szovjet drámák /1939 - 1961/.
II* kötőt. Európa Könyvkiadó, Budapest. 1974* 

A* Ny. Arbuzov: lánya.
Fordította: Németh László
V. Sz. Nozov: Felnőnek a gyerekek.
Fordította; Benedek Árpád.

4*Ф,М. Достоевский: Идиот
Гос, изд. художественной литературы, М 

F. LI. Dosztojevszkij: A félkegyelmű 

Európa Könyvkiadó, Budapest. 1964*
Fordította: Bakai Ihre.

5*Ф,М. Достоевский: Скверный анекдот
Собрание сочинений, т. 1У, Гос. изд. художественной 

литературы, М
Fjodor Bihajlovics Dosztojevszkij: Cudar história 

/Elbeszélések és kisregények/. Bagyar Helikon. 1973* 

Fordította: Bakai Imre 

6. Ф.М. Достоевский: Игрок
Собрание сочинений, т. 1У, Гос. изд. художественной 

литературы, М 

Fjodor Bihajlovics Dosztojevszkij: A játékos 

Fordította; Devecseriné Guthi Erzsébet.
7* Ф.М. ДЬстоевский: Зимние заметки о летних впечатлениях 

Собрание сочинений, т. 1У, Гос. изд. художественной 

литературы, М

1957.• 1

1956.• 5

1956.• í

1956.
8* Németh László; Gyász

Bugvetű és Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1969.

• 1
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Ласло Немет: Траур 

Перевод с венгерского Е. Малыхиной,
Изд. "Художественная литература", М

9* Sánta Ferenc: Hues ora 

Uagvető, Budapest, 1964*
Ференц Шанта: 20 часов 

Венгерские повести, Изд. "Художественная литература",
М., 1973,, Перевод Е. Малыхиной.

10* Csór go Tibor: Hideg napok
/Kisregények/. Llagvotd. Budapest, 1964.
Тибор Череш: Холодные дни
Венгерские повести, Изд. "Художественная литература",
М., 1973., Перевод 0. Громова.

11. Dobozy lore: Kedd, szerda, csütörtök
/Kisregények, novellák/. Szépirodalmi Kiadó. Budapest, 1967.
Имре Добози: Вторник, среда, черверг
Венгерские повести, Изд. "Художественная литература",

1973., Перевод И. Салимона.
12* Fekete Gyula: Az orvos halála

Szépirodalmi Kiadói Budapest, 1963.
Дюла Фекете: Смерть врача
Венгерские повести, Изд. "Художественная литература",
М., 1973., Перевод Е. Малыхиной.

13* Tersánszky Józsi Jenő: agy kézikocsi története 

/Kisregények/. Bagvető. Budapest, 1975*

1971.•)

M.,
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Енёй Тершанский: Приключения тележки 

Венгерские повести, Изд. "Художественная литература", 
Перевод Е. Малыхиной.1973 • 1• 1

LleQjQßyzöe: As oldalszámokat mindig as eredeti műnél tüntettük 

föl* Az első szóm az eredeti oü oldalasámát, a má
sodik a lefordított mű oldalssámát jelöli* /Pl ; 

325 : 322/.

Böviditések:
* Kuhns Zeitschrift
* magyar Ilye Ív
= nyelvtudományi Értekezések 

» Listi filologicky
nyelvtudományi Közlemények

* Вопросы языкознания 

Русский язык в школе
* Русский язык в национальной школе
* Русский язык за рубежом 

«Тужнословенски филолог
* Жизнь Клима Самгина
= Словарь русского языка
= Словарь современного русского литературного языка 

= Толковый словарь русского языка
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