
Hegedűs Rita 

Az igerendszer összefüggései a magyar mint 
idegen nyelv szempontjából 

(a deverbális verbumképzők tanításának tapasztalatai alapján) 

1.0. A nyelvtanítás során kettős feladat áll a tanár előtt: tanítsa meg az 
egyes elemek funkcióját, s ugyanakkor helyüket is a rendszer egészében. 
Mivel a nyelvi elemek szinte kivétel nélkül polifunkcionálisak, tehát rendkí-
vül fontos, hogy minden oldalról, mindenféle lehetséges összefüggésében, 
többféle szövegkörnyezetben mutassuk be őket. Ugyanakkor legalább olyan 
fontos, hogy a rendszerben elfoglalt helyüket pontosan meghatározzuk. Lötz 
János nyelvtanának előszavában szigorúan figyelmeztet: "Az anyag feldolgo-
zásában a legszigorúbb következetességre törekedtünk. Egyetlen tény sem 
fordulhat elő kétszer, s minden egyes ténynek csak egyetlen helye lehet a 
rendszerben." (113) Bár Lötz nyelvtanának nagy tisztelője vagyok, ezzel nem 
érthetek egyet: éppen polifunkcionalitásuknál fogva az egyes elemek több 
részrendszernek is tagjai, s ezért törvényszerű, hogy a tanítás folyamán több-
ször is előkerüljenek, más és más megvilágításban. 

1.1. Fokozottan ez a helyzet a képzők esetében. A magyar nyelv képzőrend-
szere rendkívül gazdag, különösen más indoeurópai nyelvekkel való 
összehasonlításban. A képzők egyrészt rendkívül logikusak, másrészt - hol 
a nyelv ökonómiájából, hol épp ellenkezőleg, redundanciájából fakadóan -
esetlegesen gyakoriak vagy éppen már nem termékenyek. A képzők tagla-
lásánál szembe kell néznünk egy "kényelmetlen" kérdéssel. A képzők 
rendszert, nagyon is jól áttekinthet rendszert alkotnak - használatukat még-
sem lehet egzakt szabályokba foglalni. Ahhoz, hogy a képzők és a tövek 
ismeretében száz százalékos biztonsággal generáljunk képzett szavakat, a 
képzők túlságosan is redundánsak, polifunkcionálisak. Nem is beszélve az 
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aktív és passzív töveknek leíró szempontból teljesen szabálytalan viselkedé-
séről! Fabó Kinga (1989) ezt a problémát következőképp fogalmazza meg: 
"a képzett szavak többsége nem művelet, hanem kész lexikai egység"(31.); 
"Mivel maga a képzés nem egy bármikor ismételhető, működő eljárás, a 
leírók sem "előrefelé" generálnak, hanem hátrafelé, azaz a kész, meglévő, 
képzőkkel ellátott formákhoz utólag rendelnek hozzá valamilyen strukturális 
eljárást"(32.). Tehát a tanításnál is ezt figyelembe véve kell megválasztani a 
megfelelő időpontot, azaz: a képzőket nem a hagyományos "új anyag tár-
gyalása" módszerrel kell bevezetni, hanem az összegzésre, a "hátrafelé" 
történő kategorizálásra kell a hangsúlyt tenni. A tanárnak ezért nehéz a 
feladata: mindig pontosan meg kell magyaráznia az éppen sorrakerült képző 
rendszerbeli helyét, funkcióit, s egyúttal nagy szerepet kap az automatizálás 
is. Tanítási tapasztalatom alapján a képzők tanítását négy lépcsőben építet-
tem fel: I. Már az első órákon azonnal tisztázni kell a magyar toldalékfajták 
közötti különbséget. Erre szükség van akkor is, ha a nyelvtanuló diák mé-
lyebb érdeklődéssel fordul a magyar nyelv felé, de akkor is mindenképpen 
meg kell tenni, ha csak a mindennapi beszédet kívánja elsajátítani, azaz a 
magyart csak eszköznek tekinti. Mindkét esetben ügyelnünk kell arra, hogy 
csak olyan fogalmakat használjunk, amelyeket a tanuló kötni tud az általa 
ismert nyelvhez ill. nyelvekhez, tehát a saját nyelvi-nyelvtani tudatosságára 
kell építeni. Ha nincs mire építeni - sajnos, ez elég gyakran előfordul - nem 
szabad visszariadni az esetleges leegyszerűsítésektől sem. Az oly sokszor és 
sok helyen idézett Brassai Sámuel hosszan taglalja A magyar mondat (Bras-
sai 1860.) c. tanulmányában, hogy miben rejlik az egyes nyelvek közötti 
különbség. A megoldás, amit ad, ma is érvényes: a nyelvek abban külön-
böznek egymástól, hogy hogyan, milyen eszközökkel alkotnak a szóból 
mondatot. Tehát ezzel az első toldalékfajta, a rag szerepe fő vonalaiban 
tisztázva is van: a rag funkciója az, hogy a szóból mondatrészt csináljon. A 
jelek ugyan már az első órákon előkerülnek, de pontos funkciójukat elég 
akkor meghatározni, amikor már a képzők is ott vannak. Ha a magyart 
valóban funkcionálisan tanítjuk, a tananyagot valóban a hasznosság és a 
gyakoriság elve szerint építjük fel, ez a kérdés már meglehetősen hamar 
felmerül. 

1.2. A képző funkcióját a MMNyR ill. az iskolai tankönyvek meglehetősen 
leegyszerűsítik, kizárólag anyanyelvi szempontból taglalják: a képző feladata 
a szó szófajának megváltoztatása. Ez a szabály az esetek egy részében meg 
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is állja a helyét - pl. a németek magyarnyelv-tanításánál ezt meg lehet 
erősíteni német példákkal. Ide-odafordítgatásokkal gyakoroltathatjuk is, így a 
hallgatóknak bizonyosfokú biztonságérzetet is adunk. De ezzel a probléma 
még korántsincs elintézve. A rag magyarázatánál sem szabad elfelejtkeznünk 
arról, hogy a mondatrésszé alakításon kívül személyjelölő funkciója is van, 
s ugyanígy a képzőknél sem hanyagolhatjuk el, hogy nagyon sok esetben 
nem változtatják meg a szófajt. Ha a kategorizálásnál egységes szempontra 
törekszem - s ezt kell tenni-, így fogalmazhatok: a rag funkciója elsősor-
ban grammatikai, a képzőé lexikai. A jelé valahol a kettő között van, 
ennek alapos kifejtésére most nem térnék ki. Tehát elérkeztünk a II. lépcső-
fokhoz : már nagyon hamar, mindenféle más nyelvtani anyaggal 
párhuzamosan, fokozatosan kell a diákokat rávezetni a képzők felismerésére, 
funkciójuk meghatározására. Legjobb módszer erre az, hogy a füzetük hátsó 
lapjain kitöltendő táblázatot nyissanak igéből ige, igéből névszó, névszóból 
névszó és névszóból ige fejlécekkel. Ezeket a táblázatokat a tanulás során 
maguk töltik ki; s idővel, ha egy-egy kategóriában már elegendő szó ösz-
szegyűlt, tovább lehet bontani: pl. melléknévből ige, főnévből melléknév stb. 
A III. lépcsőfokhoz, a rendszer tisztázásához mindenképpen csak akkor sza-
bad hozzákezdeni, ha már elegendő szóanyag áll a rendelkezésünkre, s 
valamiféle készség már kialakult a diákokban. 

2.0. így érkeztünk el tulajdonképpeni témánkhoz, a deverbális verbumképzők 
közelebbi vizsgálatához. Itt rögtön utalnék az 1.0. pontban tett megállapítá-
somra: egy-egy elem többféle részrendszerbe is beletartozik. A deverbális 
verbumképzők egyrészt formailag, funkciójukban részei a képzők nagy rend-
szerének, de egyúttal elválaszthatatlanul alkotói, meghatározói az 
igerendszemek, melyről a mai nyelvkönyvek egyszerűen megfeledkeznek. 
Itt előrebocsájtom, hogy a lexikai funkció bár elsődleges, de nem kizáróla-
gos. Az egyes képzőfajtáknál különösen lényeges a képző grammatikai 
szerepe, hatása, de ezt a modernebb nyelvtanok gyakran említésre se mél-
tatják. A rendelkezésünkre álló leíró nyelvtan - a MMNyR. ill. annak 
egyetemi tankönyvi változata - látszólag rendkívül átláthatóan osztja fel az 
igéből képzett igéket. A következőképpen fogalmaz: "A képzők rendszerének 
áttekintésekor a funkció szerinti négy főcsoportból indulunk ki: igéből igét 
képezők, névszóból igét képezők, igéből névszót képezők, névszóból névszót 
képezők." (MMNy.114.) A deverbális verbumképzők további öt alcsoportra 
oszthatók: a cselekvő, a műveltető, a visszaható, a szenvedő és a ható 
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igeképzőkre. A "funkció szerinti felosztás" megtévesztően jól hangzik. Kö-
zelebbről vizsgálva már nem ilyen egyértelmű ez a kategorizálás. Nézzük 
talán a ~hat/-het-zt. Akár német, akár angol nyelvi megfelelését hívjuk 
segítségül, rögtön kitetszik: modális elemmel bővült az ige. (Ezt a funkciót 
az említett nyelvekben nem is képző tölti be.) De nézzünk egy másikat: mi 
a szerepe az -atikl-etik képzőnek? A hagyományos felosztás szerint szenvedő 
képző. Vajon mi az a közös funkció, amelybe besorolható mindkettő? A 
modalitás csak a -hatf-het-ben van meg, a szenvedő ige valami egészen más 
szempontból különbözik aktív párjától. Vizsgálhatjuk akár a -kodik l-ködikl-
kedik-et is - ezt hagyományosan visszahatónak nevezzük -, kiderül, hogy 
korántsincs egyetlen megnevezéssel megvilágítva a funkciója. S még nem is 
említettem a cselekvő igék további hagyományos felosztását, ahol a gyako-
rító és mozzanatos skatulyákba van beleerőltetve nagyon sok, egymástól igen 
távoleső funkció (ld. Fabó: 1978,1989). 

A MMNyR-ének felosztása öröknek és megváltoztathatatlannak tűnik, a 
magyart idegen nyelvként és anyanyelvként tanulóknak számtalan generáci-
ója nőtt ezen fel. Nem kell tűi sok fáradság annak bizonyítására, hogy ez 
nem volt mindig így. A régebbi tankönyveket, nyelvtanokat lapozva láthat-
juk: eredetileg nyoma sem volt ennek a formális kategorizálásnak, a régi 
szerzők sokkal inkább funkcionális szempontok szerint osztályoztak. "Régi 
nyelvtaníróink ... a nyelvet sokkal inkább generatív értelemben fogták fel, 
mint a későbbi nyelvtanírók, amennyiben nemcsak azt nézték, hogy mi van 
a nyelvben, hanem azt is, hogy mi lehet"- írja Károly Sándor (Károly 193). 
S amit a régi szerzők felismertek: a képzők ill. képzőrendszer segítségével 
az igeosztályok/igenemek - ki hogy nevezi - egymásba generálhatók, egy-
mással szervesen összefüggenek, a lexikai különbségeken kívül fontos 
grammatikai sajátosságokkal rendelkeznek. Egyszóval: rendszert alkotnak, s 
e rendszer ismerete, világos megértése elengedhetetlen a magyar nyelv elsa-
játításához. Ez - tehát a képzőrendszer - nem szakítható ki az igék egységes 
csoportjából, hiszen annak részrendszere. Ismét Károlyit idézem, aki a múlt 
tapasztalata alapján fogalmazza meg a jelen feladatát: "Helyesebb az igéket 
nem képzők szerint osztályozni, mert a képzett igék ez esetekben olyan 
részosztályokat alkotnak, amelyek együttvéve nem ölelik fel az egész igetar-
tományt. ... A nyelvi összefüggések helyes feltárása megkívánja, hogy a 
képző nélküli és a képzett igék közös osztályba kerüljenek, ha azonos je-
lentésosztályba tartoznak. Az azonos jelentésosztályt itt egyébként a 
szintaktikai viselkedés egységessége is jellemzi."(Károly 189-90) 
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2.1.1. Az érdekesség kedvéért tekintsük át röviden, nagy lépésekben, a tel-
jesség igénye nélkül, néhány régi szerzőnk igeszemléletét - s természetesen 
okuljunk belőle! - Sylvester János (Grammatica Hungaro Latina. 1539) 5 
igefajtát sorol fel: activum, passivum, neutrum, deponens, commune; - Szen-
ei Molnár Albert (Novae Grammaticae Ungaricae. 1610) 4 igenemet 
különböztet meg: activum, passivum, neutrum és deponens, amelyből a de-
ponensnek többnyire nincs passzívuma. Bél Mátyás első, 1729-es 
Sprachmeisterében (Der ungarische Sprachmeister) két fő csoportba - Acti-
vum és Passivum - osztja az igét, majd az Activumot még tovább bontja: 
Indirectum, Directum, Activum secundum (a mai értelemben vett műveltető) 
és Potentiale alcsoportokra. Ez a felosztás - a Nyelvmester más részeivel 
együtt - feltételezhetően Kövesdire mint forrásra megy vissza (Elementa 
Linguae Hungaricae 1686). Az 1774-es kiadás lényegesen eltér az eddigi-
ektől: az átdolgozás feltehetően Korabinszky Mátyás műve. A két nagy 
kategória a "thaetige" (Activum) és a "leidende" (Passivum) - a cselekvő 
csoporton belül megkülönböztetünk határozatlan, határozott, "befehlshalti-
ge"(parancsot tartalmazó, azaz műveltető) és ható alcsoportokat. Az 1787-es 
kiadás a fő kategóriák közé beveszi a "mittlere Gattung" - középigét- is. 
"Alle Zeitwörter deuten entweder ein Thun, ein Leiden oder ein Daseyn, 
und einen gewissen Zustand der Sache an; daher sind sie füglich in die 
thtige, leidende und mittlere Gattung eingebleibet werden, als Tanítok, ich 
lehre, bedeutet ein Thun: Verettetem ich werde geschlagen, schlieszt ein 
Leiden in sich; fekszem ich liege, Vagyok ich bin, gehören zu der mittleren 
Gattung, weil hier die Handlung auf keinen Gegenstand auszer mir gerichtet 
ist." (51.) (id. Abaffy 282) Ugyanez a kategorizálás él tovább a későbbi 
kiadásokban is, és feltehetően több más későbbi nyelvtan is merít ebből a 
gondolatból. 

2.1.2. Mielőtt átlépnénk a 19. századba, semmiesetre sem szabad figyelmen 
kívül hagyni Beregszászi Pál Versuch einer magyarischen Sprachlehre (1797) 
c. művét, mely a maga nemében páratlan, önálló, s egészen modern szem-
lélettel bír. Minden egyes nyelvtani jelenséget több szempontból -funkció, 
forma, a rendszerben elfoglalt hely szerint - osztályoz. Az igéket csoporto-
sítja: 1) jelentés szempontjából: eszerint lehetnek intranzitívak ill. 
neutrálisak, tranzitívak ill. aktívak és félszenvedők; 2) az alany szempontjá-
ból: a) attól függően, hogy a cselekvő vagy szenvedő mondatrész (Ding) 
lesz-e alany, az ige lehet aktív vagy passzív, ha mindkettő, akkor reciprok; 
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b) az alany személye lehet meghatározott vagy határozatlan, eszerint az ige 
személyes vagy személytelen; 3) használatát tekintve az ige lehet teljes vagy 
hiányos; 4) ragozását tekintve pedig szabályos vagy rendhagyó. Beregszászi 
forradalmi újításának egyrészt a vizsgálati szempontok pontos el- ill. beha-
tárolását tekintem az ige fajtáinak elkülönítésénél, valamint a képzők 
rendkívül alapos és részletező taglalását. Ez már nem mondható el teljes 
egészében sem az 1788-as Magyar Grammatikáról, sem Földi János Magyar 
(1790) grammatikájáról. Mindkettőben a szokásos cselekvő- szenvedő- kö-
zépige felosztást találjuk; a középige meghatározásánál döntő a formai 
szempont (a ragozás), míg a másik kettőnél a jelentés az irányadó. 

2.1.3. A XIX. század nagyszámú, jelentős újításokat tartalmazó nyelvtanai 
közül nehéz kiválasztani a legfontosabbakat - itt is inkább csak véletlen-
szerűen válogattam a rendelkezésre álló hatalmas anyagban. Abaffy 
Erzsébet kiemeli Révai művét: (Elaboratior Grammatica Hungarica. 1806.) 
"Prima verborum genera" cím alatt az aktív és passzív igék 
mellett a következőképp határozza meg a semleges igéket: "Verba ne-
utra: Verba quae purum statum significant, vei agentem etiam, sed qui pro 
puro habetur, vocantur neutra, immanentia, intransitiva" (II, 542.) Majd a 
"Secunda verborum genera" cím fejezetben elsőként használja a reflexív 
elnevezést, a következőkép- pen: "Verba reflexa ... quae assumpto pe-
culiari formatiuo, indicantue ali- quid agere, vel etiam pati, versus se 
ipsa, sui intuitu, et respectu ad se. a.) R e f 1 e x a a c t i v a , quae 
actionem ad rem eandem, tanquam ad subiectum, simulque obiectum sum 
referunt ex. gr. emelkedik a gőz, vapor se eleuat; fényesedik a csillag, 
stella se se splendidam exhibit, b) R e f l e x a p a s s i v a , quae no-
tant passionem subiecti, in statu quasi puro, intra se sui intuitu; c) R e f -
l e x a n e u t r a , quae monstrant actionem subiecti, in statu quasi puri, 
intra se sui intuitu; gondolkodik, cogitai intra se, apud se, meditatur"(543.) 
(282.) Szintén Abaffy Erzsébet hívja fel a figyelmet Verseghy Magyar gram-
matikájára (1818) A középrendű ige, avagy neutrum, melly l é t e t , mint 
van, vagy 1 e v é s t, mint lessz, vagy ollyan s z e n v e d é s t , melly 
külső okbúl nem ered, mint betegszik, aggódik, alszik, vagy ollyan c s e l 
e k e d e t e t jelent, melly sem külső okbúl nem támad, sem külső tárgyat 
nem illet, mint jár, vigyáz. A középrendű igéknek legnagyobb részét művel 
igékre (tárgyas igék; AE) lehet változtatni, és ezek változható középrend 
eknek neveztetnek. Illyen középrend ige: mozog, mellybül a művelő ige 
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mozgat ered. A többiek változhatatlan középrendűek, mint álmodik, hízelke-
dik, amelyekből művelő igét formálni nem lehet." (200.) Itt a kategóriák 
elkülönítése nem olyan világos, de fontos, hogy a szerző külön utal az egyes 
igefajok egymásba transzformálhatóságára. A példák közül nem szabad ki-
hagyni Nagy János 1834-es akadémiai pályamunkájának érdekes, a mai 
szemlélethez képest forradalminak tűnő szófaji felosztását (A magyar nyelv 
szóalkotó, módosító ragjainak nyelvtudományi viszgálata. 1833.) E szerint a 
két legnagyobb osztály a névszóké és az igéké. A névszókat főnevekre és 
melléknevekre, a mellékneveket számnévre és társnévre; az igéket cselekvő 
(másra kiható), szenvedő (rá hat valami) és középrendű (másra ki nem ható, 
magában megmaradó) csoportra bontja. Itt témánkon, az igék csoportosításán 
túl érdemes felfigyelni arra a törekvésre, hogy a szófajokat is egységes 
szempontok szerint definiálja. A Magyar Tudós Társaság nyelvtana, A Ma-
gyar Nyelv Rendszere (1846) a hármas felosztásba sokkal több képzőt vesz 
fel - lehet mondani, teljességre törekszik. Itt a "középigéről" nem találunk 
semmiféle közelebbi meghatározást, csak a példákat - feltehetően ezt, s ál-
talában a középige körül uralkodó bizonytalanságot bírálja Fogarasi János. 
"Művelt magyar nyelvtan"-a (1843). Az igéknek három csoportját különíti 
el: "1. A léteit jelentő igék valamely alanynak (önnönnek - subjectumnak) 
létét vagy léte változását jelentik, anélkül, hogy ezen változás mással, azaz 
valamely tárggyal közöltetnék: innét ezeket alanyi vagy ki nem ható igéknek 
mondjuk, p.o. megyek, állok, a madár repül. 2. A munkásságot jelentő igék 
oly változást jelentenek, mely az alanyon (mint okon) kívül még máson, 
valamely tárgyon is véghez megyen: s ezért azon igéket tárgyi, ki- vagy 
átható igéknek nevezzük, p.o. én könyvet olvasok, a kertész fát ültet. De 
vannak olyan esetek, melyekben a létei és a munkásság (alanyiság és tár-
gyiság) együtt, összevegyülten mutatkozik a midőn az alany bizonyos létele 
szükségből vagyis idegen munkásságbul eredettnek látszik, az alany tehát 
maga tárgy is egyszersmind, p.o. ha csak ezen leteli képleteket mondom is: 
alszom, álmodom, már ezekben is van valami szükségbeliség, mert nem 
szabad akaratomtul függ, "aludni, s álmodni"; de ezen szükségbeliséget még 
világosabban érezzük ezekben: melegszem (p.o. tűznél), összerogyom (p.o. 
testi gyengeség miatt), a ház leomlik valamely munkáló ok által); tehát mind 
ezekben az esetekben, bár nem világosan, az alany lételei és változásai 
idegen munkásság és szükség által föltételezvék, tehát nem tiszta az ily létei, 
nem az alanytól ered, hanem szükségbeli, kénytelen, szenvedő. Ezért van a 
magyarban még magok az át nem ható ugyanazon igék között is lényeges 
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különbség, ha ik (szükségbeliséget vagy szenvedést mutató rag) járul hozzá 
p.o. omol és omlik (magában) fölmelegül, és a (tűznél) fölmelegszik, az 
ember hajol és az ág hajlik, barátunk elvál és a gally héja elválik; ámbár 
más nyelvekben a mondottakat többnyire azonegy szó fejezi ki. Sokszor 
pedig az alany bizonyos létele s változása világosan idegen munkásság-, 
tehát szükségesség- és szenvedésbül ered, p.o. én (másoktól) gyaláztatom, 
a csalárdság (a törvény által) tilalmaztatik. Mind ezek után az igeszóknál 
három fő osztályt különböztetünk meg: 1. tiszta állapoti (vagy tiszta alanyi, 
vagy ki nem ható) igék, midőn az alany létele és változása belső szabad-
sággal látszik egybeköttetve lenni, p.o. az ember örül, kél, me gyen. 2. 
Tárgyra ható (tárgyilagos) igék, midőn valamely alany munkássága tárgyra 
terjed ki, p.o. az ember megszelídíti az állatokat, a természeti erőket hasz-
nára fordítja... 3. Szükséget jelent (alanyi-tárgyilagos vagyis szenvedő) igék, 
midőn az alany létele s változása idegen munkássággal, szükségességgel, 
szenvedéssel jár együtt. Még pedig vagy csak homályos az idegen munkás-
ság s a létei fogalma erősebbnek látszik, és az ilyen igék szenvedő-létei 
igéknek, szenved át nem hatóknak nevezhetők, p.o. alszik, álmodik; vagy az 
idegen munkásság egészen szembetűnő, világos és a léteit túlnyomó, ezeket 
szenved áthatóknak mondhatjuk, p.o. veretik, olvastatik."(id. Abaffy 197-9.) 
Harminc évvel később Szvorényi (1876) ugyanezeket a csoportokat a saját 
nyelvtanába is felveszi, s így magyarázza: "Az ige jelentményére nézve I. 
cselekvő, II. szenvedő, III. középige (médium). ... II: mely azt jelenti, hogy 
szenved valamit, vagy szenvedő állapotban létezik az alany. pl. A gonosz 
megbüntettetik;, a hiszékeny elámíttatik; a meddő fa kivágatik; a beteg kín-
lódik; a bűnös gyötrődik. III. Középige ..., mely azt jelenti, hogy az alany 
némileg cselekvő , némileg szenvedő állapotban van, azaz hogy részint tesz 
valamit, részint történik vele valami pl. a megcsalt ember bosszankodik; a 
bor vízzel összekeveredik; a gyermek gyakran csuklik, a fa szétágazik." 
(Magyar nyelvtan tanodai s magánhasználatra. 1876. 121) 

2.1.4. A fenti példák alapján leszögezhetjük, hogy a század utolsó harmadára 
kialakult egy általános szemlélet, mely szerint az igéket alapvetően három 
csoportra oszthatjuk (cselekvő-szenvedő-középige). Károly Sándor szerint 
Budenz finn nyelvtanainak, valamint Simonyi Tüzetes magyar nyelvtanának 
hatására (Károly 2Q1.) kerültek az igenem kategóriájába a ható, gyakorító és 
mozzanatos képzők. Láthattuk, hogy ez a "keveredés" időnként már koráb-

84 



ban is előfordult, de kétségtelen, hogy a mai nyelvtanírásra igazán ezek a 
szerzők nyomták rá a bélyegüket. Szinnyei Rendszeres magyar nyelvtana, 
mely 1885-től 1914-ig 13 kiadást ért meg, 4 fő csoportot - cselekvő, szen-
vedő, visszaható és ható - különböztet meg. A cselekvőn belül kapnak 
helyet a gyakorító, mozzanatos, kezdő és - ki tudja miért?- a műveltető 
képzők is. 1912-es Ungarische Schprachlehre-jében a "Deverbale Ableitun-
gen" címszó alatt semmiféle csoportosítást nem találunk, csak felsorolást: a 
képző lehet frequentativ és konünuativ, a frequentativ pedig momentan, kau-
sativ, reflexiv és potential. Magyar nyelvhasonlítása, melyet 1896-tól 
1927-ig hétszer adtak ki, lényegesen részletezőbb. A deverbális és a 
denominális igeképzést ugyan külön veszi, de felhívja a figyelmet azokra 
a deverbális képzőkre, amelyek nomenhez is járulhatnak, és lényege-
sen részletezőbben tárgyalja a deverbális verbumképzőket. Több alcsoportra 
osztja a műveltető és a visszaható igéket: ez a felosztás számos érdekes 
kérdést is felvet. Ennek ellenére a csoportok egymáshoz való viszonyáról, 
egymásba transzformálhatóságáról nem ejt szót. 

3.1. A rendelkezésünkre álló szakirodalomra támaszkodva - itt főleg Károly 
Sándor (Károly 1967), valamint Abaffy Erzsébet és Fabó Kinga előbb em-
lített tanulmányaira gondolok - megkíséreltem azonos szempontok szerint, 
valóban funkcionálisan magyarázni és kategorizálni a deverbális és az ezzel 
megegyező denominális verbumképzőket, s ezen keresztül magukat az igéket 
is. Tapasztalataim szerint sikerült a nyelvtanulók számára legalábbis meg-
könnyíteni, hozzáférhetőbbé tenni a magyar igék idegenek számára rendkívül 
bonyolultnak tűnő rendszerét. 

3.2. Első összegző szempontnak a következőt választottam: I. nagyon sok 
igeképző megváltoztatja az igét a cselekvő, a cselekvés lefolyása és a cse-
lekvés irányulása tekintetében. Meggyőződésem szerint e szempont 
vizsgálata a kulcs a magyar igék és igeképzők rendszerének megértéséhez; 
ebből az osztályozásból nem maradnak ki oly fontos csoportok, mint pl. az 
igét tárgyassá tevő képzők sem. II. a képzők másik csoportja megváltoztatja 
az igét a cselekvés lefolyása és történéstartama szempontjából ; s végül 
III. a képző modális elemmel bővíti az igét (mint pl. a -hatl-het képző). 
Az I. csoport leírását megkísérelve rögtön komoly nehézségbe ütköztem: a 
kezdet, a kiindulópont kitűzése nem egyértelmű! A legegyszerűbb termé-
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szetesen az lenne, ha a töveket egységesnek tekintve figyelmen kívül hagy-
hatnánk, s csak a képzőket kellene a fenti (I.) szempontok szerint vizsgálni. 
De a tövek sem egységesek - vannak aktív és passzív tövek, lehetnek tár-
gyasak és tárgyatlanok. így bővült az eredetileg csak a képzők vizsgálatával 
induló kísérlet általában az igék meghatározott szempontú (I.) vizsgálatává s 
ezzel egyidejű csoportosításává; a kezdőpontot pedig önkényesen, szinte vé-
letlenszerűen valahol megjelöltem. Amennyiben a gondolatmenetem helyes, 
világossá kell, hogy váljék: kezdőpontra nincs is szükség, a rendszer egy 
önmagába visszatérő egész. 

Vizsgáljuk meg az alábbi mondatokban a cselekvő, a cselekvés, és a 
cselekvés irányulásának (tárgyának) viszonyát! 

1. A levél megíratik. 
A közlemény felolvastatik. 

2. Az ajtó becsukódik. 
A beteg meggyógyul. 
A gyerek megbetegszik. 
Az ernyő kifordul. 
A disznó hízik. 
A víz áramlik. 

3. Az eső esik. 
Pista ül, áll, alszik. 

4.a. A fiú mosakszik/mosdik. 
Aztán megtörölközik. 
Végül felöltözködik. 

b. Az óvodások verekszenek. 
Az iskolások csókolóznak. 

7. 

A tanár verset 
olvastat. 
A tanár olvastatja 
a diákot. 
A tanár a diákkal 
olvastatja a verset. 

Altatja a gyereket. 
Növeszti a haját. 
Disznót hizlal. 

6.b. Fát ültet 
Házat épít. 

a. Ruhát mos. 
Edényt töröl. 

5. Ránéz Máriára. 
Érdeklődik a történelem iránt. 
Résztvesz a közös munkában. 
Telefonál a barátjának. 
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1. A cselekvő (logikai) alany nincs jelölve, nem fontos. A mondat 
alanya (grammatikai alany) logikailag a cselekvés tárgya - a cselekvés rá 
irányul, ő a cselekvés eredménye. A mondatban a szándékosság nincs 
jelen, a grammatikai alany elszenvedi a cselekvést. 

2. A cselekvés nem szándékos, vagy magától megy végbe, vagy az 
oka (kiváltója, előidézője) ismert. (Pl.: A beteg meggyógyul az orvosságtól. 

Ilyenkor a mondatot könnyen transzformálhatom szándékos cselekvést ki-
fejező mondattá - az orvosság meggyógyítja a beteget. (Az eredeti mondat 
alanya itt nyilvánvalóan a cselekvés tárgya lett.) A cselekvés nem irá-
nyul semmire, alanya többé-kevésbe csak elszenvedője az igével kifejezett 
történésnek. 

3. A cselekvés vagy szándékos, vagy nem. A cselekvés logikai ala-
nya - szándékos cselekvés esetén - megegyezik a grammatikai alannyal; nem 
szándékos cselekvés esetén sem lehet odaérteni egy másik logikai alanyt. 
A cselekvés nem irányul semmire. 

4. A cselekvés szándékos, a logikai és grammatikai alany megegye-
zik; a. esetben a cselekvés visszahat önmagára, a cselekvés tárgya és ala-
nya azonos; b. esetben a cselekvés alanya és tárgya kölcsönösen hat egy-
másra, azaz a cselekvés oda-vissza hat. 

5. A cselekvés szándékos, irányul valamire; amire irányul, az valami-
lyen határozóval van kifejezve - azaz, az ige VONZATA. 

6. a. Ebbe a csoportba tartoznak a tisztán tárgyas igék - amire a szán-
dékos cselekvés hat, az tárggyal van kifejezve, b. A cselekvés szándékos. 
Amire a cselekvés irányul, az tárggyal van kifejezve. A tárgyas ige mindig 
képzett - ebbe a kategóriába tartoznak a tranzitív képzővel ellátott igék. 

7. A tranzitív képzővel ellátott ige okozója, előidézője valamilyen, a 
mondat tárgyán végbemenő változásnak (a hagyományos kategorizálás "ál-
műveltető" igéi). 
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8. Faktitív igék: A mondat alanya a cselekvést mással végezteti el. A 
cselekvést ténylegesen végző alanyt kifejezhetem tárggyal ill. -vall-vei 
határozóragos főnévvel. 

A csoportok között szemmel látható a szoros összefüggés, a vizsgált 
szempontok változásai. A passzív igéknél kezdve a vonzatos igékig egyre 
nő a cselekvés szándékosságának intenzitása, s ugyanilyen növekvő erősség-
gel konkretizálódik a cselekvést ténylegesen végrehajtó alany és a cselekvést 
elszenvedő - Az 5. csoportban még határozóval, a 6-ban már tárggyal kife-
jezett - mondatrész. A vonzatos igék csoportjában s cselekvés a határzóragos 
főnév irányába hat, a tisztán tárgyas ill. a képzett tárgyas igék esetében a 
tárgyra közvetlenül; a kauzatív igéknél ismét kezd elmosódni a határ azok 
között a mondatrészek között, amelyekre cselekvés irányul, hat: A tanár a 
diákkal olvastatja a verset típusú mondatokban a cselekvés közvetlenül va-
lójában a -vall-vel ragos határozóra hat, mégsem az a grammatikai tárgy. Ha 
az egyes csoportokat grafikusan ábrázolom, az összefüggés, az egymásra-
egymásból épülés még szemmelláthatóbbá válik: 

3. 3. A rendszer használata során előtérbe kerül több olyan összefüggés, 
amely a tanításban eddig nem kapott helyet. Hiába hangoztatjuk folyton, 
hogy a magyarban a tárgyas-tárgyatlan oppozíció döntő jelentőséggel bír, 
amíg a deverbális verbumképzők rendszeréből egyszerűen kimaradnak! Ha 
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összefüggésükben, rendszerükben nézzük a képzőket, nem okoz nehézséget 
polifunkcionalitásuk. Amíg pusztán formai szempontból osztályozzuk őket, 
zavaró ugyanannak az alaknak több, egymástól távoleső jelentését felsorolni. 
Ha még hozzájárul ehhez, hogy ezek a gyakran már csak nyelvtörténetileg 
azonos képzők ugyanazt a nevet viselik, a káosz teljes. Példaként álljon itt 
akár a műveltető kategóriába sorolt -tatl-tet - mitől ugyanaz a fürdet vagy 
az irat -atl-et-je? De említhetném akár a megbetegszik és a mosakszik vagy 
a törölközik és a vágyakozik igealakokat, amelyek a MMNY szerint egyaránt 
a visszaható csoportban kaptak helyet. 

A formális besorolás helyett fontosabbnak tartom a rendszer összefüggé-
seinek megértését. Megtanulni elég az egyes képzőelemek lehetséges 
funkcióit, ha a diák a rendszerben otthon van, a képző (képzőbokor) aktuális 
funkcióját ki tudja következtetni. 

Ebbe a rendszerbe beletartoznak a képzetlen igék valamint az igéből és 
névszóból képezhetők is. Ha a képzetlen ige történéstartama valamint a kép-
ző modális funkciója szempontjából is megvizsgálom (Id. 3. 2.) akkor teljes 
képet kapok. 

3. 3. 1. Különösen a tanításban nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a 
nyelvi rendszer részrendszerekből áll, amelyek egymással szorosan össze-
függnek. így az igék illetve az igeképzők nem választhatók el a szintaxistól 
sem. A fenti rendszer mutatja, hogy az egyes mondatrészek hogyan transz-
formáihatók egymásba - a mély és a felszíni szerkezet összefüggései így a 
deverbális verbumképzők viszgálatán keresztül is megmutatkoznak. A tár-
gyasság valamint a vonzatok kategóriája végeredményben egy és ugyanaz -
egyszerűen az eszköz más, amivel a cselekvés irányulásának vég- illetve 
célpontját kifejezem. Ebben a kérdésben egyértelműen H. Molnár Ilona vé-
leményéhez csatlakozom, aki a tranzitivitás fogalmába a határozói 
vonzatokat is beleérti. (H. Molnár: 1969) 

A hagyományos leíró szemlélet szerint a képzők és az igekötők egymás-
tól elég messze kerülnek. Elég egy pillantást vetni az 5. (vonzatos) 
csoportra, s látjuk: hogy igekötő teszi szükségessé a vonzatot: Rá néz Mári-
ára; hol a képző: ÉrátYiödik a történelem iránt (Ezért hangsúlyoztam, hogy 
a képző lexikai funkciója mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni gram-
matikai vetületét sem!) Ha igazán pontos akarok lenni, az 5. csoportot is fel 
lehet osztani "tisztán vonzatos" és "képzőtől/képző által vonzatos" alosztá-
lyokra; s a 6. b. (képzett tárgyas) példái között felsorolhatnám a Megélt 
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ötven esztendőt, Megúszta a vizsgát-ié\c mondatok is, ahol az igekötő hatá-
sára vált az ige tárgyassá. 

A fent vázolt rendszer egy korábbi változata gyakorlatokkal együtt meg-
található a Magyar nyelv II. c. (Hegedűs: 1990.) jegyzetben, amelyet 
elsőként a berlini magyar diákok magyaroktatásánál próbáltam ki. 
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