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A causalis-ßnalis az angolban 

A rendelkezésre álló adatok szerint az -érf esetrag a 'hely' jelentésű finn
ugor* gr szó lativusragos alakja. Alapjelentését tekintve eredetileg helyhatá
rozói funkciója lehetett, legalábbis a korai kódexekben található példák erre 
utalnak. A z első nyelvemlékek megjelenése idején helyettesítés, cserekapcsolat 
jelölésére használták, majd később ok- és céljelölő funkciót fejlesztett ki 
(BERRÁR 38). 

A megfelelő angol szerkezetekben (ok- és céljelölő funkcióban egyaránt) 
a /or elöljárót használjuk. Ez a körülmény részben az angol nyelv belső fej
lődésével magyarázható. A z óangolban a fo elöljárót cél és irány jelölésére 
egyaránt használták. Miután a részeshatározói eset (dativus) esetvégződése 
„lekopott", a fo elöljárót főnévi igenévhez kapcsolódó partikulaként kezdték 
értelmezni, minek következtében „tiszta" cél jelölésére alkalmatlanná vált. 
A névszói kifejezésekben ezt a funkciót a /or elöljáró vette át (AKSZENENKO 
116—20). 

A/br eredeti jelentése 'előtt' volt (vö. óangol/ore; német vor; latin j?ro, 
^rae, ^er). Később a /or céltudatos tevékenységet kifejező igékkel került kap
csolatba és az 'előre' jelentést fejlesztette ki. A z elvont jelentések rendszerének 
a kialakulásával a /ör jelentésszerkezetében az eredeti „konkrét" jelentés any-
nyira elhalványult, hogy az egyes /or elöljáróval jelölt szókapcsolatokban az 
ok és a cél összefonódása figyelhető meg, mint pl. az # w%M o /ome excuse/br 
f/omg Mof/zmg. K b . „Suta mentség volt a semmittevésre." M á s esetekben a /br 
elöljáróval jelölt szókapcsolatban szereplő főnév szemantikai töltete a döntő 
tényező: a) /%zy /br o/ze'j Wzawowr „bűnhődik a viselkedéséért" (ok), b) /%yy 
/br mtmc /e^o/u „fizet a zeneórákért" (cél). A z ok és a cél összefonódását m u 
tatja még az a körülmény, hogy az angolban és a magyarban is ugyanazzal a 
kérdőszóval fPF/ry? M#rf?J okra és célra egyaránt kérdezhetünk. 
/4z ok/e/óYó'/wMkc/o' 

A z angolban az oksági kapcsolatot különböző elöljárókkal jelölhetjük. 
Elsősorban a forrásjelölő elöljárók, a /rom (f#j /bee /bee %%%? 6/ac& /rom r/zc 
JWM „Arca fekete volt a naptól"), az owf o/(5"Ac c r W ow^ o//car, owr o/^c(^/?/ry, 
owf o/a/zger „Félelmében sírt, önsajnálatból és a dühtől") jöhetnek számításba. 
Érdekes módon az angolban használatuk csak bizonyos szintaktikai helyze
tekre korlátozódik. A z angolul beszélők gyakrabban használják a magyar 
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- W ~ - W esetragnak megfelelő elöljárót: Vago'^/ace was a"arA: wff/% j?am „Jágó 
arca sötét volt a dühtől". 7/ze g W wa^ /am wZ/A/ee/mg „A lányt érzések mar
cangolták". H a az irányhármasságot vesszük figyelembe, a w/f/z elöljáró átme
netet képez a forrás- és céljelölő elöljárók között. A z átmenetről azért beszélek, 
mert az angolban az okot olyan elöljárók is jelölhetik (pl. az 7 was e waged" af 
W jfzywaVfy „Ostobasága feldühített" mondatban), amelyeknek elsődleges 
funkciója a céljelölés (vö. latin ad). Ide sorolom a/or elöljárót is. 

Azokból az igékből és melléknevekből, amelyekkel a causalis -hnalis eset
kategóriának megfelelő, okhatározói funkciójú, /br elöljáróval jelölt szókap
csolatot használunk, két viszonylag jól körülhatárolható szemantikai csopor
tot lehet kialakítani. 

A z első csoportba tartoznak azok a szavak, amelyek érzelmi viszonyulást 
fejeznek ki. A magyarban egyes esetekben az -árf esetragot a mfaff névutó he
lyettesítheti : 

/re^ecf Af/M/br Af\s Aane^y. „Tisztelem becsületeségéért." 
7 waj a/zgry w//A my^/y/ar f/ze /Aawg/z/. „Haragudtam magamra a gondo
latért." 
# e was pra/W/or A/^ cowmgg. „Dicsérték bátorságáért." 
H e was admired for his simplicity. 
H e felt angry with the girl for being young. 
H e even hated Bessy for being present. 
I was irritated with myself for not remembering. 
She asked it with a dense, confident twinkle, as though I should love her 
for being rude. 
T ve done something foolish, and rather vulgar in coming here tonight, 
I regret it, and I detest myself for doing it. 
A másik ige-, ill. melléknévi csoport olyan szavakból áll, amelyek egy sze

mélyt egy másik személy részéről ért anyagi vagy erkölcsi kárért való kárpót
lást fejeznek ki. Ide tartoznak a bocsánatkérés, hála kifejezése, a jutalmazás és 
a büntetés. Ebben a funkcióban más elöljáró, ill. esetrag csak ritkán fordul elő. 
Példák: 

7Aave fo afaMf/ar W » g rwde. „Vezekelnem kell durvaságomért." 
7fe waj/med/äryaywa&f'Mg. „Megbírságolták szabálytalan közlekedésért." 
7 w every Germa/? waw/wW, fe/z Aojfag&s were execwW. „Minden sebesült 
németért tíz túszt kivégeztek." 
H e was giving m e a little reward for amusing him. 
They should be indemnified for those expenses. 
The Allies have paid dearly for their mistakes. 
Let them pay for their privileges. 
H e was sacked for being lazy. 
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Mary was rebuked for eavesdropping. 
He was punished for stealing. 
He practically ran a young man out of town for making a pass at Susan. 
You can't throw people into jail for coming to N e w York. 
A tárgyalt két csoportban előforduló szerkezetek általában szenvedő vagy 

statikus igét, ill. melléknévi állítmányt tartalmaznak. Az általános képlet: 
S Z E N V E D Ő A L A N Y + S Z E N V E D Ő vagy STATIKUS IGE, ill. 

MELLÉKNÉV+OK 
A fenti szerkezeti típusnak, ill. típusoknak a magyarban általában személy

telen szerkezet felel meg. Némi egyszerűsítéssel az angol szerkezet így ábrá
zolható : 

abs í cop CF 
: I i : 

N | ! N 

0 He was fined for jaywalking 

ahol az abs(olutivus) az alanyi helyzetben levő szemantikai tárgyat jelöli. 
Vannak azonban olyan oksági viszonyt tartalmazó szerkezetek is, amelyek 

cselekvő igét tartalmaznak. Figyeljük meg az alábbi mondatokat: 
Jo/?M apo/o#/z#/ fo Mary/br A/a WzaWowr. „János bocsánatot kért Máriá

tól a viselkedéséért." 
7 6 W W Jo/zM/br //zg accfWfMf. „A balesetért Jánost hibáztattam." 
77ze mo/or rgpr/fTKHMW A/m/or W n g /off. „Az őrnagy letolta a késésért." 
John criticized Harry for writing the letter. 
Please forgive me for being rude. 
F m very grateful for his asking me over here. 
Mary scolded John for causing the accident. 
F m sorry for keeping you waiting. 
Please don't be angry with me for knowing you will be hurt. 
F m not going to reproach you for butting in on the rehearsal. 
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F m sorry for all this little mystery we spread around you before. — 
With dignity he thanked me for entertaining him. 
Fillmore elemzésében f P W w ofJWgmg/) a fenti esetekben egy személy 

ítéletet mond egy másik személy vagy önmaga cselekedetéről — az előfeltevé
sek: a helyzet rossz, ill. jó és valós. Ennek megfelelően az előző ábrát így mó
dosíthatjuk : 

I CF í , I I ! 
erg í előfeltevések abs dat ; 

N W < % speech-act ' N : 7 N-
rojszi verb I I 

szituáció 

0 I apologize to you for m y behaviour 
(Elnézést kérek a viselkedésemért.) 

1 Az olyan mondatok ábráin, mint f/%%%&.?/br kWM&M, app/awje/br gfMeroMfy, 
a < rossz> jegyet a <jó=- helyettesíti. 

A szerkezeti típusban előforduló állítmány ok jelentésstruktúrája össze
tett. Az 6%Wogvzg igének például a Jb/zM a^o/o^/ze^ /o Mary/br wr^Mg /Ae Wrgr 
mondatban (a magyar kifejezésnek megfelelően: bo&swza/of &ár) két fő össze
tevője van: EXPRESS + R E G R E T , amelyek közül az első aktív, a másik pasz-
szív. Más szavakkal: az (%Wog7z<? ige szemantikai tárgyat (jelölési rendszerem
ben: absolut!vust) inkorporál. A jorry értelmezése az f m jorry ybr Ä:fê //zg 
yow wűz/mg „Sajnálom, hogy megvárakoztattalak" mondatban szintén: 'ex
press regret' „sajnálatot/megbánást kifejezni". Az 7 6&znW JoA» /br /Ae accf-
(/gM̂  „Jánost hibáztattam a balesetért" mondatot is így értelmezhetjük: „I put 
the blame on John for the accident". Az utóbbi két mondat ábrája: 
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a; 

erg-

N 

abs 
subl 
ob) 

N 

CF 

N-

0 blamed 0 John for the accident 

(Jánost hibáztattam a balesetért.) 

fV 

erg-

N 

1 

abs subl 

-N- N 
i 

CF 

0 I put 0 the blame on John for the accident 

(Jánosra hárítottam a felelősséget a balesetért.) 

Mint már említettem, az afw(omtivus) a szemantikai tárgyat jelöli, a ,-1 & 
sublativus objektivizálódását. *- ^ ̂  

Tanulságos lehet a /br elöljáróval jelölt alakzat szemantikai elemzése: 
for m y faults „tévedésemért" (hibákat követtem el), 
for debt „adósságért" (valaki pénzt kért kölcsön és nem űzette vissza), 
for the accident „a balesetért" (a kérdéses személy balesetet okozott). 
Minden esetben a/br elöljáróval jelölt alakzat cselekvést tartalmaz, nomi-

nalizált formában, és amennyiben ez a nominalizált formában kifejezett cse
lekvés statikus, ill. statikus elemet tartalmazó állítmánnyal kerül kapcsolatba, 
okhatározói értelmezést eredményez. 
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v4 cá[/e/ö/(?/wMW(? 
A z -gr/ esetragot, ill. a/or elöljárót célhatározói funkcióban cselekvő igék

kel használjuk: 
I only came for a glass of water. „Csak egy pohár vízért jöttem." 
The players scrambled for the ball. „A játékosok dulakodtak a labdáért." 
I've applied for a new job. „Új állásért folyamodtam." 

A z igéket az alábbi négy szemantikai csoportba sorolhatjuk: 
a) mozgfW wz&y c^/Wafoj ffv^ke/zyj^gf/e/óYó % ^ & ; 

I went back for the indigo wrap. 
She held out her hand for more whisky. 
She went to London for a wedding-dress this morning... 
She opened her mouth, then changed her mind, and reached behind 
her for the bag. 
I bet she doesn't work for a living or else does a job for pin money. 

b) AarcoA verjeMgásY /e/ö/J (g^&; 
The players scrambled for the ball. 
Perhaps I'd better apply for a job elsewhere. 
They struggled for power. 
I threw for life, and won life. 
Death fought with m e for you. 

c) &gr&s&##&W &%%7C.Wjfof 6(/g/gzáse& ; 
Ne charged m e five pounds for the book. 
Sometimes a man marries an older woman for her money. 
Will any one bid 25 pounds for this painting? 
W e offered him the house for 15,000. 

d) &árá#, &ö/zyörgásf &(/̂ /ez(? /g^&; 
Ebben a funkcióban a /br elöljárót és az -árf esetragot gyakran q/kgr, 
ill. w/d» helyettesítheti: 
Her eyes begged for belief. 
I've applied for a new job. 
I'll scream for help. 
The prisoner besought the judge for mercy. 
The farmers are praying for rain. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy az angolban a/or használata a cél jelölésére 
sokkal általánosabb, mint ahogy ebből a cikkből sejteni lehet. Más természetű 
használatát néhány mondaton mutatom be: 
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TVzfM Ae w^M/ /or a w#/k m //ze mowM/amj. „Azután a hegyekbe ment, egy 
sétára." 

7 wwfW/or /Ae w///, //ze 6/űcA: mommf. »Vártam a végső elhatározásra, a 
sötét pillanatra." 

7 eaf f/zoae f}y^/br orgűAr/â /. »Ezt a fajtát reggelire fogyasztom." 

Eddig nem mondtam ki, csupán burkoltan céloztam rá, hogy az -grf eset
raggal, ill. a/or elöljáróval jelölt bővítmények a két nyelvben csaknem azonos 
szövegkörnyezetekben jelentkeznek, és funkciójuk szemantikailag motivált. 
Érzésem szerint, ha a kérdést más nyelvek viszonylatában megvizsgálnánk, ha
sonló eredményre jutnánk. Ezért, hogy a saját szakterületemre vonjam le a ta
nulságokat, nem járunk el helyesen, ha a nyelvtanulásban állandóan a kérdéses 
nyelvek közötti különbségeket hangsúlyozzuk — ezzel gátlásokat fejlesztünk 
ki a nyelvtanulóban. Befejezésül a kérdéssel kapcsolatban idézem az ismert ame
rikai nyelvésznek, DwiGHT BoLiNGERnek a véleményét: „The average learner 
of a foreign language is surprised and annoyed when the new language does 
not express things in the same way as the old. The average linguist, after years 
of struggling with differences between languages is more surprised at simila
rities. But at bottom the naive learner is right. There are differences in detail, 
but in broad outline languages are put together in similar ways" (Solinger 17). 

I r o d a l o m : AKSZENENKO, B. N. (1956), fr##og/ o/?g#/jz&ogo /az/A#. 
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KORPONAY BÉLA 

The Causalis-Finalis 

In Hungarian the causalis-hnalis form may express both cause and pur
pose. Nouns marked for this have the case inflexion -árf. In the corresponding 
English constructions (for both causal and final functions) the preposition/or 
is used. In both languages, in some expressions marked with -árf and/or res
pectively, the merging of the functions of cause and purpose can be observed. 
The relatedness of cause and purpose is also reflected by the fact that both 
clauses of cause and of purpose, in English as well as in Hungarian, can answer 
the same question, ie. #%;.? or MMrf? 
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Of the verbs and adjectives used in causal function with nouns or nominal 
groups marked for causalis-finalis, two main semantic groups can be formed: 
a. the first group is made up of words expressing personal likes and dislikes, 
and b. the second group is made up of words expressing compensation for ma
terial or moral damage caused by one person to another. As a rule, the con
structions in a-b conatain a passive or Stative predicate. There are, however, 
constructions (eg. 7űpo&#/ze/br m y 6fAawowr) containing an active verb and a 
/br-phrase with a causal function. The predicates occurring in this pattern have 
a complex semantic structure (/%Wog/zg = "express regret"), and, as a rule, 
incorporate an absolutive and some modal features (presuppositions). 

Of the verbs used in final function with nouns or nominal groups marked 
for causalis-finalis, the following main groups can be formed: a. verbs denoting 
motion or purposeful activity, b. verbs denoting struggle or competition, 
c. verbs denoting concepts connected with trade, and d. verbs expressing re
quest, supplication or begging. 

O n the whole, the impression emerges that the merging of cause and pur
pose is a universal feature of our way of thinking, and languages express this 
causal-final relationship in a similar way. 

B. KORPONAY 
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