
Igekötők a mongolban 

A mongol nyelvészeti irodalomban eddig még nem esett szó arról, hogy 
a mongol nyelvekben számolni kell az igekötőnek, azaz igei prefixumnak 
valamiféle kategóriájával. Azokat a tényeket ugyanis, amelyeket mi igekötő-
nek fogunk nevezni, a határozószó kategóriájába sorolták.1 Kérdés, vajon 
helyénvaló-e ez a hagyományosan kialakult felfogás ? A válaszadáshoz számba 
kell vennünk a határozószó és az igekötő használatában mutatkozó egyezé
seket és eltéréseket. 

1. A mongolban2 a határozószó és az igekötő használatában mutatkozó 
egyezések a következők lehetnek: 

1.1 A mongol nyelvekben a határozószó lehet 
1.11 egyszeri tőszó: 

(!) morï x ur dan javlaa 'a ló gyorsan jár t ' 
1.12 főnév + instrumentális esetrag: 

(2) Damdin s ü x -f- e e r mod xagalav 'D. fejszével fát vágott ' 
1.13 határozói igenév:3 

(3) Damdin untaz xevtne 'D. aludva fekszik' 
1.14 főnév + névutó: 

(4) Damdin nogoon deer untna 'D. a füvön alszik' 
1.15 a fentieknek valamilyen kombinációja: 

(5) Damdin nogoon deer untaz xevtne 'D. a füvön alszik'. 
Ez a felsorolás közel sem teljes. Mindenesetre elegendő annak bizonyí

tására, hogy a mongolban a határozó pozíciójában sokféle morféma-típus és 
szerkezet állhat. Ilyenformán az igekötők elvileg határozószók is lehetnének. 

1 A vonatkozó irodalmat lásd BESE L., A study in Buriat preverbs. Acta Orient. 
Hung., X IX (1966), 217, első jegyzet. 

A mongol szöveg átírását illetően: x = x> z> z = burját z, z, illetőleg halha dz, dz~ 
2 A mongol igekötők problémáit főleg halha példákon mutatom be. Ahol szükség; 

lesz rá, természetesen más nyelvjárás anyagára is hivatkozni fogok. 
3 A határozói igeneveket a határozóktól bizonyos értelemben el kell határolnunk. 

Példa legyen erre (5), amely a következő mondatokból áll: 
(i) Damdin xevtne 'D. fekszik' 
(ii) Damdin untna 'D. alszik' 
(iii) Damdin nogoon deer xevtne 'D. a füvön fekszik' 
(iv) Damdin nogoon deer untna 'D. a füvön alszik'. 
(v) Damdin nogoon deer 'D. [a] füvön' viszont már nem megnyilatkozás értékű elemsor. 

Ilyenformán (5) tulajdonképpen két mondat kapcsolata. Ennek létrejöttekor* 
az egyik mondat (5iv) határozói szintagmavá alakul át (-> Damdin nogoon deer untaz. 
'D. a füvön aludva') és ezáltal beágyazódik a másik mondatba (öiii). A közös elemek 
ilyenkor kirekesztődnek. A határozói igenevek tehát csak ilyen fenntartással nevezhetők 
határozószóknak. 
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1.2 Az igekötő határozószó voltára azért is lehet gondolni, mert normális 
sorrendben a határozószó, csakúgy, mint az igekötő, mindig közvetlenül az ige 
előtt jelenik meg. Feltehetően ez a körülmény szolgált alapjául az uralkodó 
felfogásnak, amelyik az igekötőket a mongolban a határozószavak közé sorolta. 

1.3 A határozószók meghatározott sorrendben egymás mellé rendelhető 
elemek. Például (1) xurdan 'gyorsan' határozószava mellé suvuusig 'miként 
a madár' is hozzáírható: 

(6) móri suvuusig xurdan javlaa 'a ló miként a madár [olyan] 
gyorsan járt ' . 
E mellett természetesen 

(7) morï suvuusig javlaa 'a ló miként a madár járt ' 
is szabályos megnyilatkozás. 

Mellérendelés az igekötők tartományában is lehetséges. Vö. 5.1—4. 
1.4 Amikor a mongol ige előtt határozószó áll, az igekötővel deverbális 

névszóképzők nem társulhatnak. Ilyen képző pl. a -It (xögzi- 'fejlődik' : 
xögzilt 'fejlődés'). Az ilyen deverbális névszóképzők igekötős igetővel szintúgy 
nem társulhatnak. Tehát tas xarva- 'szétlő', but coxi- 'szétver' mellett *tas 
xarvalt, *but cőxilt nem lehetséges. Ugyanakkor xarvalt 'lövés', coxilt 'csapás' 
szabályos alakok. Vö. még 7. 

2. Eddig az egyezések, amelyek a mongol igekötő határozószó voltát 
látszanak igazolni. Mit állíthatunk e tények ellenébe? Mutatkoznak-e vajon 
különbségek az igekötő és a határozószó használatában ? 

2.1 Az első szembetűnő különbség a határozó mobil jellegében mutat
kozik. Például (2) mellett 

(8) s ü x e e r Damdin mod xagalav 'fejszével D. fát vágott ' 
is teljesen szabályos megnyilatkozás. Vagy másik példával 

(9) o d o o cas orz bajna 'most hó esik' 
(10) cas o d o o orz bajna 'hó most esik'. 

Vö. ehhez (1, 6, 7) példáit. 
Ezzel szemben az igekötő sorrendje így nem változhat meg. Az igekötő 

közvetlenül csak az igéje előtt állhat, másut t nem. Tehát 
(11) salxi nimgen xuvcsyg n e v t üleev 'a szél a vékony ruhát [teljesen] átfújta' 

mellett valamiféle 
(12) *nevt salxi nimgen xuvcsyg üleev a mongolban képtelenség. 

2.2 A határozó másodlagos mondatrész, és az alannyal, de különösen 
az ige tárgyával szemben teljesen közömbös. Például 

(13) az üjledverijn xögzlijn javcyg ix ed xurdasgax xeregtej 'az ipar fejlődésé
nek ütemét erősen gyorsítani kell !'. 
I t t az ixed 'erősen' határozószó jelenléte, vagy hiánya nem befolyásolja 

a tárgy és igéje viszonyát. 
Azonban az igekötővel már más a helyzet. Ugyanis (ll)-ből 

(14) * salxi nimgen xuvcsyg üleev 
nem lehetséges, mivel a xuvcas ' ruha' főnév és az ülee- 'fúj' ige között tárgy—ige 
viszony nem állhat fenn. 

Et től függetlenül a kétfajta ige tárgya esetenként azonos lehet. Például 
(15) . . . xugarxaj ildijn isijg atgaad . . . ' . . . a törött kard markolatát meg

markolta, és . . .' 
(16) . . . xugarxaj ildijn isijg tas atgaad . . . ' . . . a törött kard markolatát 

erősen megmarkolta, és . . .' 
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egyaránt lehetséges és kifogástalan megnyilatkozás. Azonban az ilyen példák 
a fenti tétel igazát aligha rontják. 

2.3 A határozószó mögött a mongolban bizonyos szintaktikai módosítók 
is megjelenhetnek. E módosítók által a határozószó az allítmányi részen belül 
logikailag vagy affektív módon kiemelhető. 

2.31 Egy ilyen módosító az -l (le). Azonban ez a módosító igekötő 
mögött nem jelenhet meg. Amíg tehát (l)-ből 

(17) morï x ur d an l javlaa 'a ló bizony gyorsan ment ' 
szabályos megnyilatkozás, addig pl. (ll)-ből 

(18) *salxi nimgen xuvcsyg n e v t l üleev 
képtelenség. 

2.32 Egy másik módosító a -c 'is'. Ez sem jelenhet meg igekötő mögött, 
így (l)-ből * 
(19) morï x ur d an c javlaa 'a ló gyorsan is ment ' 

meghatározott kontextusban lehetséges. Viszont (ll)-ből 
(20) *salxi nimgen xuvcsyg n evt 6 üleev 

egyáltalán nem lehetséges. 
2.4 A 3. lábjegyzetben mondottak után érthető, hogy az ún. határozói 

igeneveket nem soroljuk a határozószavak közé. Mivel akadt mongolista, aki 
az igekötőket a határozói igenevekkel egy csoportba sorolta, válaszolnunk kell 
a kérdésre, hogy vajon mutatkozik-e különbség igekötő és határozói igenév 
között ? 

2.41 A következő 
(21) Dorz gudamzaar jum idéz javna 'D. az utcán étkezve jár' 

mondat allítmányi részébe (gudamzaar jum idéz javna) például a xen 'ki? ' 
kérdőszó kétféleképpen vezethető be: 

(22) gudamzaar jum idéz xen javna ? 'az utcán étkezve ki já r? ' 
(23) guda?nzaar jum xen idéz javna? 'az utcán ki étkezve jár? ' . 

Ilyenformán a kérdés nemcsak az allítmányi rész fő tagjára, de a hatá
rozói igenévre is vonatkozhat. 

Az igekötőnél más a helyzet. I t t a 
(24) Dóriig baatar mangasyn aman xüzüüg tas ogtolzee 'D. b. a mangusz 

első nyakcsigolyáját szétvágta' 
mondat allítmányi részébe a kérdés csak egyféleképpen vezethető be: 

(25) mangasyn aman xüzüüg xen tas ogtolz be ? 'a mangusz első nyakcsigo
lyáját ki vágta szét? 
E mellett a beszélt nyelvben lehetséges 

(26) mangasyn aman xüzüüg tas xen ogtolz be ? 
az irodalmi halhában helytelen forma. 

2.42 Válasz esetén a sorrend szintúgy kötött : 
(27) mangasyn aman xüzüüg Dóriig baatar tas ogtolzee 'A mangusz első 

nyakcsigolyáját D. b. vágta szét'. 
E mellett egy elképzelhető 

(28) *mangasyn aman xüzüüg tas Dóriig baatar ogtolzee 
sorrend a mongolban lehetetlen. 

2.43 A tiltás esetére is 2.41 szabályai érvényesek. így (21) allítmányi 
részébe a tiltás szintén kétféle módon vezethető be: 

(29) gudamzaar jum idéz bitgij jav 'az utcán étkezve ne járj !' 
(30) gudamzaar jum bitgij idéz jav 'az utcán ne étkezve járj !' 

Tehát nemcsak a fő ige, hanem a határozói igenév is tiltható. 
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Más a helyzet az igekötőknél. I t t (24) állítmányi részéből 
(31) mangasyn aman xüzüüg bitgij tas ogtol 'a magusz nyakcsigolyáját 

ne vágd szét !' 
a helyes forma. Ugyanakkor 

(32) mangasyn aman xüzüüg tas bitgij ogtol 
jóllehet teljesen érthető, a norma ellen van és szabálytalan. 

2.44 Mint mondtuk, a határozói igenév, vagy igeneves komplexum 
maga már egy újraírás eredménye. Tehát pl. (21) két mondat összege. Ezek 
(i) Dorz gudamzaar javna 'D. az utcán megy' és (ii) Dorzjum idne 'D. valamit 
eszik'. Ezzel szemben pl. (11) nem két mondat (i) salxi üleev 'a szél fújt' és 
(ii) *salxi nimgen xuvcsgy nevt 'a szél a vékony ruhán át ' összege. Az igekötő 
tehát nem sorolható a határozói igenevek közé sem. Az igekötő nem transz
formálható. 

3. Az egész problémát összefoglalásul legyen szabad két ágrajzzal is 
szemléltetni : 

A) ha az ige előtt nem áll igekötő: 
S 

1 
VP N P 

N N P 

Adv 
I 

Damdin süxeer 
B) ha az ige előtt igekötő áll: 

S 

V 

I 
N 

mod xagalav (2) 

N P 

N 

VP 

N P V 

N P ' Adv 

A 
.1 

nimgen 

Pr 

N -f acc. 
.1 I 

(32) Salxi nimgen xuvcsyg amarxan nevt 
'A szél a vékony ruhát könnyen átfújta'. (11) módosított változata. 

V 

üleev 
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A mongol igekötő tehát mindig az állitmányi rész fő igéjén b e l ü l he
lyezkedik el. Vagyis az igekötő + igető kapcsolata a mongolban a szintaxis 
síkján egy nem osztható tömböt alkot. Ezért (1) javlaa 'ment', (2) xagalav 
'vágott', (3) xevtne 'fekszik', (4) untna 'alszik', (15) atgaad 'megmarkolta', 
és (21) javna 'jár' igéi, valamint (11) nevt üleev 'átfújta', (16) tas atgaad 
'erősen megmarkolta, és', tas ogtolzee 'szétvágta' igekötős igéi az adott mon
datok állitmányi részein belül pozicionálisan teljesen egyenrangú elemek. 
Mindebből logikusan következik, hogy az igekötő + igető kapcsolata a mon
golban összetételszerü, és a belső morfológiába, vagy ha tetszik, a szóalkotásba 
tartozik. Következésképpen a mongol igekötő nem határozószó. 

4. Ezzel az eljárással a mongol nyelvekből az igekötők egész sorát lehet 
kiválasztani. 

Morfológiai szempontból kétféle igekötőt lehet megkülönböztetni. 
4.1 Az igekötők egy csoportja egy bizonyos szinten belül4 már tovább 

nem elemezhető. Ezek a g y ö k igekötők. A következő elemek sorolhatók ide: 

1. balba 'szét' 25. xovx 'szét' 
2. bjac 'szét' 26. xuga 'ketté 
3. bulga 'ki ' 27. xuu 'ki ' 
4. bult 'el' 28. xüü 'ki ' 
5. but 'szét' 29. mölt 'ki ' 
6. bult 'ki' 30. múlt 'ki ' 
7. coo 'á t ' 31. nevt 'á t ' 
8. cöm 'á t ' 32. njac 'szét' 
9. cuu 'szét' 33. nuga 'meg' 

10. délbe 'szét' 34. ogc 'el' 
11. elt 'szét' 35. oglo 'ki' 
12. emt 'el' 36. öm 'el' 
13. xaga 'ketté, szét' 37. set 'át ' 
14. 'ketté, szét' 38. sox 'ki ' 
15. xalc 'szét' 39. suga 'ki ' 
16. xamx 'szét' 40. solbo 'ki' 
17. xalti 'el' 41. sulba 'ki ' 
18. xalt 'el' 42. suu 'el' 
19. xalz 'ketté ' 43. suvt 'át ' 
20. xangi 'fel' 44. tas 'szét' 
21. xegz 'fel' 45. tes 'szét' 
22. xemx 'szét' 46. ült 'szét' 
23. xolbi 'el' 47. zad 'szét' 
24. xolt 'el' 48. zog 'le' 

49. zulga 'le'.5 

4 Ez a megszorítás szükséges, mert pl. a njac 'szét' / bjac 'szét', xuu 'ki' / xüü 'ki% 
mölt 'ki' / múlt 'ki', xamx 'szét' / xemx 'szét', stb. alakpárok koponenciális elemzéssel egy
szerűbben is leírhatók lennének. A koponencia elve azonban nem korlátozódik kizárólag 
az igekötőkre, hanem az egész mongol szókincset áthatja. Ezért ezekkel a kérdésekkel 
rövidesen külön dolgozatban fogok foglalkozni. I t t utalnék a koponencia kérdésének 
egy igen jó megragadására: SZÉPE GYÖRGY, A szótár a generatív nyelvleírásban. Altalá
nos Nyelvészeti Tanulmányok IV (1966), 167—197, de különösen 177—180. 

5 Ezek a halha gyök igekötők. Velük szemben a burját gyök igekötők közé már 
hatvannégy elemet sorolhatunk (vö. B E S E , id. m., 220—221). A mongol nyelvjárások 
igekötő készlete tehát számra különböző. 
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4.11 A gyök igetővel sokféle kötött morféma társulhat. Ezek mind szó
képzők. Pl. tas 'szét': tasa.g 'rész, szakasz', tas.la- 'leszakít', tas.ra- 'leszakad', 
tas.da- 'kettészakít'; bjac 'szét': bjac.xan 'kicsi, kevés', stb. A gyök igekötő 
tehát nyitott morféma. 

Érdekes tény, hogy a gyök igekötővel társuló különféle szóképzők kivétel 
nélkül denominális jellegűek, azaz denominális nomen vagy denominális ver
bum képzők. Erre a körülményre később (7.) még hivatkozni fogunk. 

4.12 A gyök igekötővel egy -r képző is társulhat. Az így létrejött szárma
zék szintaktikai disztribúciója a gyök igekötőével teljesen megegyező. Ezért 
formálisan Pr-r = Pr. Néhány példa: 

(33) orog saaral cono barisan xonio t a s a r idéz orxiv 'A szürke farkas a meg
fogott juhát felfalta' 

(34) Dorz xar tömrijg xoromxon zuur t a s a r cavciv 'D. a fekete vasat egy 
szempillantás alat t szétvágta' 

(35) Göncig silbüürijn xujvaar xonïny arlsyg o g l o r coxizee 'G. a botospányva 
hurkával a juh bőrét felhasította.' 

(36) üxrijn sir nuga r tuslaa 'a marha bőre össze-vissza görbült' 
Megjegyzendő, hogy a megnyilatkozások egész sorában a gyök- és a szár

mazék-igekötő egymást nem helyettesítheti. A származék igekötő tehát aligha 
lehet csak stilisztikai variáns, ahogy azt mongol informátoraim vélik. Követ
kezhet ez abból is, hogy az -r igekötőképző tetszés szerint nem társulhat bár
melyik gyök igekötővel. 

A mai mongol nyelvek, vagy nyelvjárások között a Pr-r (azaz gyök -f- r) 
típusú igekötő a legerősebb fokon a burjátban van meg. Ugyanakkor az iro
dalmi halha és kalmük nyelv normája egyáltalán nem tűri meg. De a szárma
zék igekötő e nyelvjárások beszélt nyelveiben is csak korlátozottan haszná
latos. 

A Pr-r típusú származék igekötővel a mongolban kötött morfémák 
/képzők, ragok, jelek) nem társulhatnak. Ez tehát lezárt morféma. 

5. A mongol igekötő mindig közvetlenül az igető előtt fordul elő. Ebben 
a pozícióban azonban egymás mellett több igekötő is megjelenhet. Például 

(36) Dorz balar ix ojg nevt s u v t javzee 'D. a sötét nagy erdőt keresztül
kasul járta ' . 
Tekintve, hogy (36) mellett 

(37) Dorz balar ix ojg nevt javzee 'D. a sötét nagy erdőt átjárta' 
(38) Dorz balar ix ojg suvt javzee 'D. a sötét nagy erdőt keresztüljárta' 

egyaránt szabályos megnyilatkozás, a nevt suvt típusú mellérendelések meg
határozott transzformáció eredményei. 

A mongolban a következő mellérendelések ismeretesek: 
5.1 Gyök igekötő + gyök igekötő: balba délbe 'szét-szét', nevt suvt 

'keresztül-kasul' (38), stb. 
5.11 Két azonos gyök igekötő: xuga xuga üser- 'el-, félreugrik', nevt nevt 

tavi- 'át-keresztülnyom', stb. 
5.2 Három gyök igekötő: njac bjac xemx coxi- 'szét-szét-szétvág'. Ez a 

típus az irodalmi norma ellen van. Legfeljebb csak a beszélt nyelvben lehet
séges. Különlegesen ritka. 

5.3 A két Pr-r típusú igekötő mellérendelése különösen a burjátban 
gyakori. Az irodalmi halhában nem lehetséges. Példánk a halha folklórból való. 

(39) . . . seereerin ni öbtö r s ö b t ör s a a z alwaa ' . . . nyakszirtjén nagy 
erővel át-keresztül szúrva megölte.' 
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5.31 Két azonos Pr-r típusú igekötő mellérendelésére csak a halha folklór
ból van példánk. 

(40) ogtorgujn orog saaral üülijg \ t as a r, tasar delz . . . 'az égi szürke 
felhőt széjjel, széjjel hasogatva . . .' (hősi eposzból). 
Azonban az ilyen példa a halha nyelv(járás) szempontjából is extrémitás. 
5.4 Érdekes, hogy például (36) nevt suvt 'keresztül-kasul'-ja helyében 

— jóllehet ezek egymás szinonimái — suvt nevt nem állhat. Sőt, utóbbi a halhá-
ban egyáltalán nem is lehetséges. Tehát a mellérendelésekben az igekötők sor
rendje szabadon mindig nem váltakozhat. 

Előfordul, hogy a mellérendelésekben a tagok sorrendjét a mongol vers
ben kötelező soreleji alliteráció még külön is megköti. Például 

(41) xatan aman xüzüügij ni\x amx balba daraad bosov 'a nyakcsigolyáját 
[villámgyorsan] össze-, megroppantotta és felállt'. 
I t t tehát xamx balba 'össze-össze' sorrendjét már csak a soreleji allite

ráció szabálya miatt sem lehetne felcserélni. 
Mindenesetre az igekötő-mellérendelések a mongolban stilisztikai varián

sok. Ezért felhasználásuk gyakran ritmikai, esetleg fokozottan affektív jellegű. 
5.5 Ezt a tényt támasztja alá a beszélt nyelvben az igekötők ikerítése is. 

Példák a gyök igekötő -f- iker elem típusú mellérendelésre: bulga mulga : bulga 
'ki ', tas njac : tas 'szét', múlt sült : múlt 'ki' stb. 

5.6 Előfordul, hogy az igekötő és igéje közé más elem, vagy elemsor 
ékelődik. Ez lehet 

5.61 igekötős szintagma: 
(42) . . . burgaahatyn xonxor soo dajraldaza, ürgén delxejje öödenisvje nebte, 

ünder tengeriije uruunïsïje s ob t o xaraza . . . 'a bozótos völgybe jutva, 
a széles földi teret felfelé át, a magas eget lefelé keresztül nézve . . .' 
(burját) 
I t t a teljesebb megnyilatkozás nyilvánvalóan . . . ürgén delxejje öödenisije 

nebte xaraza 5a széles földi teret felfelé átnézve' és . . . ünder tengeriije urunnïsïje 
sobto xaraza . . . összege. Az alkalmazott megoldás egy ismétlődést (xaraza 
'nézve'), tehát egy redundáns elem megjelenését a nebte 'át ' igekötő mö
gött kerüli el olymódon, hogy a két szintagma-rész (ürgén delxejje öödenisvje 
nebte és- ünder tengeriije uruunïsïje sobto) mellérendeltségi viszonyában 
változást nem idéz elő. 

5.62 határozó, illetőleg határozós szintagma: 
(43) . . . muu muuxajjenï multa dolo, njuurtanï njolbohotojgoor tabidag 

munduu serüün xün . . . ' . . . gonoszságot tanúsító, szembeköpő durva 
ember . . .' (burját) 
Ez a megnyilatkozás-szelet a következőképpen bontható fel: 

. . . muu muuxajjenï multa dolo] T .T 

• . 7T T • i tabidaq . . . xün 
. . . njuurtani njolbohotojgoor 
I t t tehát a multa dolo tabidag igekötős ige kapcsolatának folyamatosságát 

szakítja meg a határozós szintagma. 
Ezek kivételesen ritka példák. Ezért a folyamatosság ilyen megszakításai 

stilisztikai különlegességnek tekinthetők. 
6. Az igekötős igetővel az összes felszólító alakok, módjelek, időjelek, 

szubordinátor morfémák, melléknévi és határozói igenévképzők kivétel nélkül 
társulhatnak. Ezek mind kötött morfémák, amelyek lineárisan nem követhetik 
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egymást, viszont vertikálisan felcserélhetők. Tehát az igekötős igető különböző 
módon átalakítható. 

6.1 Az állítmányi rész melléknévi igenévképző által nominalizálható. 
Például (11) VP-je ez átírás útján a N P jelzője lehet: 

(4-4) nimgen xuvcsyg nevt üleex salxi (nomen futuri) 
(45) nimgen xuvcsyg nevt üleesen salxi (nomen perfecti) 
(46) nimgen xuvcsyg nevt üleedeg salxi (nomen usus) 
(47) nimgen xuvcsyg nevt üleegc salxi (nomen actoris) 

Érdekes tény, hogy ugyanakkor 
(48) *nimgen xuvcsyg nevt üleegee salxi 

nem lehetséges. Az ún. nomen imperfecti -AA képzőjének használata tehát 
szemantikailag korlátozott. 

6.2 Ugyanakkor (11) VP-ja határozói igeneves szintagmává is átalakít
ható. Pl. 

(49) nimgen xuvcsyg nevt üleez 'a vékony ruhát átfújva'. 
6.3 A mongol mondat szubordinátor morfémákkal elárendelt mondattá, 

is átalakítható. Pl. (11) lehet 
(50) salxi nimgen xuvcsyg nevt üleebel 'ha a szél a vékony ruhát átfújta, . . . ' 
(51) salxi nimgen xuvcsyg nevt üleetel 'mialatt a szél a vékony ruhát átfújja,. ./ 

Ilyenformán az igekötő-f igető típusú összetétel lehet a mondat állítmányi 
részének feje, alárendelt mondat fő tagja, melléknévi igenév, határozói igenév, 
illetőleg melléknévi és határozós szintagma feje. Mindebből önként következik, 
hogy az igekötő -f- igető típusú összetételekben formálisan az igető a domináns 
elem. 

7. A mongolban valamely névszó, anélkül, hogy szótári homonima-
lenne, többféle szófajként szerepelhet a mondatban. Például 

(52) xurdan morï xurdan javlaa 'a gyors ló gyorsan ment ' (vö. (l)-gyel). 
I t t a xurdan 'gyors, -an' névszó bármiféle alaki kitevő nélkül az alanyi 

részben melléknév, az állítmányi részben határozószó. 
Ez a körülmény azért fontos, mert egyes igekötők különféle szófaji 

pozíciókban is felléphetnek. Az alábbi kombinációk ismeretesek: 
7.1 Az igekötő melléknév: 
coo eine 'vadonatúj ' (coo 'át, keresztül' -j- sine 'új'), tes öör 'tökéletesen 

más' (tes 'szét' -f- öör 'más'), tes buruu 'teljesen hamis' (buruu 'hamis'). 
Ezek a kapcsolatok idiomatikus jellegűek. 

7.2 Az igekötő főnév: 
bi cömijg ojlgov 'mindent megértettem' (cöm 'át, keresztül'), cömijg ustga-
'mindent likvidál'. 

7.3 Az igekötő névutó: 
(53) tajga nebte nuur xaragdana 'a tajgán á t tó látszik5 (burját) 

E mondatban a nebte 'át, keresztül' igekötő jellegzetesen névutói pozí
cióban lép fel. Ugyanakkor pl. a burját soo 'át ' (halha coo 'id.') igekötő mellett 
egy soo 'mentében, folyamán valaminek' névutó szintúgy előfordul. A gyakori
ságot nézve a nebte 'át ' , illetőleg soo 'át ' névutói felhasználása mindenesetre 
két szélső póluson áll: utóbbi már legalább annyiszor nóvutó, mint igekötő. 

Ezek a különböző névszókra jellemző szintaktikai pozíciók speciális 
határesetek csupán, és csak néhány gyök igekötőre korlátozódnak. Említettük 
viszont (4.11), hogy a gyök igekötőkkel csak denominális jellegű kötött mor
fémák (képzők) társulhatnak. Ezekből a tényekből tehát a mongol igekötőnek 
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egy részleges nominális disztribúciója tűnik elénk. Ilyenformán a mongol ige
kötők q u a s i-n é v s z ó k, vagy f é l n o m i n á l i s o k . 

8. A formális szabályok egy absztrakt vázat alkotnak, amelyen belül 
a, mongolban elvben bármelyik igekötő és bármelyik ige kapcsolata létre
jöhet. A valóságban azonban e társulás lehetőségei igen korlátozottak. Aligha 
kétséges, hogy ezek a korlátozások szemantikai természetűek. Ezekkel a kérdé
sekkel külön dolgozatban szándékszom foglalkozni, a teljesség kedvéért azon
ban néhány problémára már most is utalni kell. 

8.1 Említés történt már arról (2.2), hogy a mongol igekötő a vele társult 
ige tárgyával szemben nem közömbös. Ez jellegzetesen mutatkozik meg pl. 
a coxi- 'üt, ver vmit ' ige, illetőleg a bulga coxi- 'kiüt, kiver vmit ' igekötős ige 
viszonylatában. 

A coxi- 'üt, ver' ige sokféle tárgyra vonatkozhat. Például cag coxi- 'az óra 
jár ' (tkp. 'az óra üt ') , tömör coxi- 'kovácsol' (tkp. 'vasat üt ') , bömbög coxi-
'röplabdázik' (tkp. ' labdát üt ') , utas coxi- 'táviratozik' (tkp. 'vezetéket üt ') , 
xundaga coxi- 'koccint' (tkp. 'pálinkáspoharat üt ') , samar coxi- 'diót tör', 
tujpuu coxi- 'téglát vet', salxi coxi- 'léghuzat van' (tkp. 'szelet üt ') , mod coxi-
'fát üt ' , toxoj coxi- 'könyököt [meg]üt\ sagaj coxi- 'ugrócsontot [meg]üf, 
xuruu coxi- 'ujjat üt ' , stb. 

Ezzel szemben a bulga coxi- 'kiüt, kiver vmit ' igekötős igéhez csak a 
következő tárgyak rendelhetők: mod bulga coxi- 'fát kicsavar [tövestől]', 
toxoj bulga coxi- 'könyököt kificamít', xuruu bulga coxi- 'ujjat kificamít', 
sagaj bulga coxi- 'ugrócsontot kicsavar' (pl. leölt állat bontásakor). Ezt a módo
sulást a bulga 'ki' igekötőnek kell tulajdonítanunk, amely a coxi- 'üt, ver' igét 
saját jelentési szférájába vonta, saját jelentésének rendelte alá. 

Ugyanez a módosulás figyelhető meg egyébként a bulga musgi- 'kiteker 
vmit' : musgi- 'forgat, csavar', bulga tat- 'kitép gyökerestől vmit ' : tat- 'húz, 
von', bulga üser- 'kiránt vmit ' : üser- 'ugrik', stb. esetében is. Mindezek az 
igekötős igék 'kéz, láb, nyak, ízületek általában, fák, növények gyökerestől, 
stb. ' tárgyakra vonatkozhatnak csupán. 

Ez a tárgyi szféra tulajdonképpen a bulga 'ki' gyök igekötőből képezhető 
(vö. 4.11) bulga.la- 'kificamít' és bulga.ra- 'kificamodik' igék tárgyi szférájával 
megegyező. Ez arra mutat , hogy bár az igekötő + igető összetételben formá
lisan az ige a domináns elem (7.), a kompatibilitást illetően az igekötő az ural
kodó. 

8.2 A halhából a coxi- 'üt, ver' igetőnek mintegy harmincnégy, a tat-
'húz, von' igének pedig mintegy huszonöt igekötővel való társulását mutat
hatjuk ki. E két ige külön-külön igen sokféle tárgyra vonatkozhat. Arra lehetne 
tehát gondolni, hogy a kompatibilitás mértéke befolyásolja az igekötőkkel 
való társulás lehetőségeit. Mégsem következtethetünk azonban ilyen messzire. 
A bari- 'fog vmit ' ige ugyanis az előbbi kettőnél sokkal több tárgyra vonatkoz
hat, igekötőkkel való társulásaira még sincs adatunk. Az igekötő és igető tár
sulási szabálya tehát elegendő adatok híján egyelőre nyitott kérdésként 
kezelendő. 

8.3 Burját szépprózai szövegekben minden ezredik szóra jut egy-egy 
igekötő, illetőleg igekötős ige. A halha szépprózában viszont már csak minden 
háromezredik szóra. Következésképpen az igekötős igék a mongolban ritkán 
előforduló, tehát nagy informatív értékű elemek. Ennélfogva sajátos affekti-
vitást is kifejeznek. Olyan affektivitásról van i t t szó, amilyent pl. a líra, vagy 
mondjuk az értekező próza nem, vagy csak igen kivételes esetekben képes el-
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viselni. Az igekötős igéknek az egyes nyelvi rétegekben való felhasználása 
tehát meglehetősen korlátozott. 

A mongolra egy erősen kifejlett agglutináció a jellemző. Azonban ebben 
a mongol agglutinációs rendszerben másfajta tipológiai szerkezetek is jelen 
vannak. Mivel az igekötők egyfajta félnominálisok, az igekötő + igető kap
csolata a mongolban egy sajátos inkorporációnak is felfogható. 

B E S E L A J O S 

Préverbes dans la langue mongole 

Le travail de l'auteur „A Study in Buriat Preverbs" est déjà parue en langue 
anglaise (Acta Orientalia, XIX (1966) p . 217 — ) et il continuera de paraître dans la même 
revue. 
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