
A z igekötők használata K ó r ó g y o n 

Az igekötők a szlavóniai nyelvjárásban is éppen olyan fontosak az igék 
jelentésének kialakításában, mint az irodalmi nyelvben. Itt is hozzájárulnak 
a nyelvi kifejezés pontosabbá, színesebbé, gazdagabbá tételéhez. Az igekötők 
használatában, megterheltségi fokukban van azonban némi eltérés. 

Kórógyon az eZ- és a mqy- igekötőt használják leggyakrabban. Ezek 
m é g őrzik az ősi, eredeti irányjelölési funkciót: M &zépö% ememzánt; m&%%# 

Az irányjelölés mellett mindkét igekötő fő funkciója a cselekvés befe
jezettségének, a célhoz érésnek jelölése: eMZ( á &ácami JfY&mcwzor&zápp&á; 
ap%azfí(o((^ m^Tüfe?^; ero%(o(M^ egryőm ő &»caí gryer&ö(; acaáp(á á #ze(; oroz8(M(fao-
<Zo«; aA^r^e^eÁ; á /áZ%M á 5á;YM(; a o ^ M y eMpMoffá áz eW(; e w % yd̂ (oZZoZ á 
t^z; e vdZám /%i((5*ZZoZ; Aá me^/e/^ á /e;ZJ(, W W & & á Zá̂ ?íZ; m»Wígr ar^^g^oM^, 
oazZ mg^M/yoMt; 7Me&ö(Z^ á pápy^zdf; ?%g&&m»Z&WW;; TM^mwMaazo^ á tő&^Z-
ca^(; mgyrátqgyyoMJk, oazf meAeggöMÁ;; meM^2&, o&zf %em W % . 

Átvitt jelentésben használatosak a következő esetekben: 
a) bizonyos cselekvés mértéken túli elvégzését fejezik ki: efe&en á /ógry 

á koráőf da edmr/m; %^(y tiZá %a vd( efy W & p , M á zaír eoerfe; eZ^őZf á (/á&omá; 
6%i/owt á mőZáco( á zá#7M/4&; e6efőg##ém; m^r^az^é(Zg&; 

bj a cselekvés tartósan, huzamosan történik, többször megismétlődik: 
eZápróz%& á A%W; megrá^reWá^ (̂z Ad<Z / & W ; m ^ e a z a & M M W Z ; mé<ymos30& 
ĝf̂ fg óz átroazZ; Fá?yá Zac% eaz«rM((^á á Á%»cgmá^rogMá(; 

c) pillanatnyi cselekvést jelentenek: gZWeZ* áz éW(; emáyWzA; ó Z«azZzt^; 
7%e&iWoZ; w^;eZe%f2Á; óz eaMoJf; meAxw^Z á Mm?%gr; 

^ jelentéssűrítés, illetve két cselekvés összevonása történik az igébe 
az igekötő segítségével: eZMW m W egry %y«Zdí (meglőttél + elestem); %em 
Á;öpWJk eZ áz ócZáZág cgo^W, eafe gzopográf̂ ápÁ; (kiköpték + eldobták). 

A két igekötő közül az eZ- a megterheltebb, azt használják szívesebben, 
gyakrabban. Különösen az idősebbek ragaszkodnak az eZ- igekötőhöz. A fiata
labbak az iskola, a város hatására már inkább a köznyelvi használatot tanulják 
el, sőt még otthon is ragaszkodnak hozzá, minden alkalommal, nemcsak akkor, 
mikor ,,írás szerint" beszélnek. így keletkeznek a generációs eltérést mutató, 
egymás mellett élő azonos jelentésű alakok. 

Az idősek nyelvében: A fiatalok nyelvében: 

* A szókezdő magánhangzó D. BASTHA KAlAim véleménye és emlékei szerint egy nagyon nyílt e-féle hang, 
tehát, d, ül. f. 
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e M z W mggrA;(WoZ a<6. 
Kórógyon egyáltalán nem szokatlan és fülsértő ilyen régi kapcsolatokat 

hallani: megmosni a ruhát, elhalni ==meghalni, elízlelni, megvasalni a ruhát, 
eláldani valamit stb.^ 

A /eZ-, (e- ellentétpár legelőször 
aj irányt segít kifejezni: /emfó^mógzWópA ó agyr%(; ?iem é r W ő m /ö?t; 

/e%&J(iÁ; (a kebel felső részéhez varrják a szoknyáját); W & d ó @zoA;%yó^ Zeerwzíö-
(em, tx% «z d m %a; Aó ó WáypóZ m&yoer(e ó g'yer&öf, r ö W m Ze(̂ riZZ(; ZeÓ^azZóíópA 
ó cWóp( (szennyes ruhát); ZeóWzö mógródf ó catZwZ; AWyó% %em zá6o^z%& Ze 
ó %yeZW, A%ca ó%y$( Aó^mm&oíZtÁ;; Zeíemf ̂ y ó^óa( ó aẑ rJ Mzey^^^ 

5j a /eZ- kifejezi a cselekvés fokának növekedését, valamivel ellátást, 
a Ze- pedig valamitől való megfosztást, a cselekvés fokának csökkenését jelöli: 
/őaadk vdmó (wzZó^ró ó ve(̂ a; /6%/rw#e#d& ó móró(Z^W; /e?tAóró̂ t6(&(m, oaz( 
meiy##em; Zem/We ó 5ó/!Íaz(; ZeveaaöÁ; ó ntvó^(; 

ej jelentéssűrítést tapasztalunk a következő adatokban: ZefWópZZó 
(testált + leírta); /e%&J#& (keltik + felkél); /ö% w % 6%zWí^óZ (be van bizto
sítva + fel van írva). 

A Á%-, 6ő- ellentétpár hasonlóképpen elsődlegesen 
aj irányt jelentett: Zea&eZ&ZJ6e ;%^ ^ ó W%z; Ármy^M óz ó/(d(; ̂ m^özMeÁ; 

oóZó^; ;dZ ̂ greye^^t %főZ; 6^ogrom ó ZomAxzf; /dZ 6ő/%azWziÁ; ó rőz/wZ Z^we 
/&<% &ópcgóo(; %6m #2óa%Zd& 6é (átvitt értelemben irányi); 

&) célhoz érést segítenek kifejezni ezek az igekötők: Aó yóZ X% w % Jké^^gZ 
óz á(eZ; Á;»á?)Za?72 ̂% 7/zóp Ó&&2ÍZ; y»yoa o^n &@/o/(; Aó Ai/ô yzA; ó pó0m&ó0m, ?%6&-
(&c&6t ó Á;WácgoZ; ^ 

oj sűrítés van néhány igében: őccör @a ̂ 2móprWóóÁ; ó wdszMof (bemártot
ták + kiöblítették); & á s ^ & M^^&, M %em/g;^Á; megró ̂ /(ZgaőW (bemondják + 
súgik); 5^Zeaf^ ó Z&meZW (belestek a kerítésen + meglesték); 

zZ) valaminek az elfedését, befedését jelentik: 6d/<#oazZó óz »m^ö(; 
6dW*r#& őFÓZyómzózzógyyóZ ó vó((%Á;oa(; 6^&őp(e óz ó6Zó&azö%%% ó Ẑ yy. 

Megtartották eredeti irány jelentésüket a Wé-, #Ze-, md- igekötők is: 
WAA"; beZ^az*; e&W% (<C ede &di) ó Zó(*#yó0; ̂ rza»Jkő ó/caó ̂ g « adj csak ide) 
e(y &da(; ró((c8Ópo(f ó Áó^fómró; ró^-ró^mó^az ó (o;dró. 

A z őaazg- igekötővel a cselekvés nagyobb fokát lehet kifejezni, a cselek
vés mértéken túl menő voltát: Ő8gzere<yyegzfő& óz M%ögr#; őaazerg%/es(xZő# óz 
orcóó;^. 

A tárgyalt igekötők idegen szavakból magyar igeképzővel képzett igék
hez is hozzájárulnak; ezzel előkészítik a jövevényszóvá válást: eZ(ros%Z (elhasz
nál), e&ó%yw(xZ4& (elbetegesedik), epZéM%z»& (elkobozzák), Á;%Á;úpódZ (kivakaro-
dik), we^rezódZ (megráz, felszeletel), Ze/o(ogrró/oz, emtWóóZ (elárverez), we^ábód-
acxZiA; (megpenészedik) stb. 

Az igekötők használata szabadabb Kórógyon, mint az irodalmi nyelv
ben, mert a nyelvhasználatot csak a helyi megszokás szabályozza, az irodalmi 
nyelv szempontjából elavult vagy szokatlan igekötőkapcsolások is lehetsége
sek, sőt nemcsak megengedettek, hanem teljes értékűek. 

(Növi Sad—Újvidék) PaNAviN OLGA 
* A párhuzamos oszlopokban és az utána következő bekezdésben az adatok irodalmi nyelvi átírásban sze« 

lepelnek. 
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L emploi des préfixes verbaux á Kórógy 

Le róle sémantique des préfixes verbaux a la mérne importance á Kórógy en 81a vo-
nie (Yougoslavie) que dana la langue littéraire. (Dana cetté région, il y a un groupe isolé 
parlant le hongrois.) On peut, cependant, remarquer une certaine différence dana r emploi 
des préfixes verbaux et dana leur fréquence. 

L'emploi des préfixes verbaux ef- et me^- est assez fréquent; c'est le préfixe eZ-
qui est employé le plus aouvent, surtout par les gena plus ágés. Ainsi les formes aveo 
e/- et me^-, quoiqu'elles aient la mérne signification, marquent une différence de géné-
ration. 

Les deux préfixes servent a marquer la direction, ou bien, ils marquent raccomplis-
sement de Taction. Au figuré, ils expriment: oj Tmtensité de l'action; 6J sa durée et aon 
itération; ej aon caractére momentané; dj une signification condensée. 

Les préfixes adversatifs /ef- et Ze- expriment: oj la direction; 6J Tintensité de Taction 
(/eZ-j ou la privation fZe-j ; ej une signification condensée. 

Les préfixes adversatifs &*- et 6e- marquent: aj principalement la direction; 
6j Tarrivée au but; ej une signification condensée; (ZJ l'action de couvrir quelque chose. 
Les préfixes verbaux ont gardé leur sens primitif marquant la direction. Le préfixe 
verbal öaaze- exprime Tintensité de Taction. Les verbes empruntés aux langues étrangéres 
peuvent étre münis de ces préfixes et s'insérer ainsi dans le vocabulaire du hongrois. 
II y a certains emplois de préfixes verbaux qui ne sönt plus en usage dana la langue 
littéraire, mais qui sönt assez fréquents á Kórógy. 

O. PENAVIN 
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