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A melléknévi és a határozói igenév a magyar mondatban

1. Bevezetés

A  magyar  nyelv  változatos  toldalékolási  rendszere  igen  gazdag  és  sokszínű tő-  és 

toldalékkészletet  jelent,  ami  mind  a  naiv  beszélők,  mind  a  nyelvészek  számára  gyakran 

rejteget talányokat, kétértelműségeket, esetleges következetlenségeket. Biztos, hogy képző a 

képző? Nem lehet, hogy rag? Hány képző állhat egymás után? Mindig érvényes a képző, jel, 

rag sorrend? Akkor mi van a városombeli, könyvekbeli szavakkal?

Jó  néhány  kérdésre  csupán  annyi  a  válasz,  hogy  a  kivétel  erősíti  a  szabályt.  A 

következőkben megpróbálom rendszerezni, összefoglalni a magyar igenevekről, elsősorban a 

melléknévi és a határozói igenevekről és képzőikről rendelkezésünkre álló alapvető tudást, 

koncentrálva azok jelentésére, használatuk korlátaira, a bemeneti igéhez képest esetlegesen 

módosuló  vonzatkeretükre,  információs  szerkezetükre.  Ehhez  a  Kiefer  Ferenc  által 

szerkesztett Strukturális magyar nyelvtan Morfológia és Mondattan köteteire, a Kiefer Ferenc 

szerkesztette A magyar nyelv kézikönyve című műre, az É. Kiss-Kiefer-Siptár-féle Új magyar 

nyelvtanra, a Magyar Nemzeti Szövegtár korpuszára és annak anyaga alapján készült Magyar 

igei szerkezetek szótárra, valamint saját megfigyeléseimre támaszkodom.

2. A szóképzés

A szóképzés egy olyan szóalkotási mód, amikor morfológiai művelet során hozunk létre 

egy szóból egy újat.  A magyarban ez egy toldalékkal, szuffixummal történik, amelyet egy 

tőhöz illesztünk. A képzők kötött morfémák, tehát önmagukban nem állhatnak, a jelentéshez 

szükségük van a tőre. Ez a tő nyelvünkben a legtöbb esetben szó is, ez alól csak néhány 

kivétel van (v-vel bővülő tövek, sz-es és v-s változatú tövek).

Képzőt csak a főnevek, melléknevek és igék szemantikailag körülhatárolt csoportja kaphat 

(Kiefer,  2000).  A képzés  során  a  szó  szemantikai  változásokon  is  keresztülmegy,  tehát 

amellett,  hogy  változhat  a  szófaja,  a  vonzatkerete,  az  argumentumszerkezete,  módosul  a 

jelentése is.

2.1. A képzők

Gyakran  nehézséget  okoz  a  képzők  a  ragoktól,  a  szóképzést  a  szóösszetételtől  való 

elkülönítése.  A Kiefer  szerkesztette  Morfológia  kötet  (Kiefer,  2000)  olyan  kapaszkodókat 
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nyújt,  amelyek  segítenek  nekünk  a  döntésben,  de  általános  érvényű szabály  nincs.  Ilyen 

például az, hogy a képző szófajváltást idéz elő. Csakhogy ez nem mindig van így. A képzett 

szavak  azon  tulajdonsága,  hogy  hajlamosak  a  lexikalizálódásra  (mosogat,  járóka),  nem 

minden esetben igaz az igenevekre. Arra is akad példa, hogy összetett szót látunk el képzővel 

(kormánybiztosság), pedig általánosan nem jellemző. Arra, hogy a képzők mindig megelőzik 

az infelxiós toldalékokat,  a  -beli képző az ellenpélda (városombeli,  könyvekbeli), bár az a 

kérdés is felmerülhet, hogy képző-e a -beli.

3. Az igenevek

Az  igeneveket  hagyományosan  átmeneti  kategóriának  tartjuk.  Az  igenevek  „igéből  

szóképzés  útján  létrehozott  és  megfelelő (főnévi,  melléknévi,  illetve  határozószói)  

alaptulajdonságokkal bíró, de bizonyos igei jellegzetességekkel is rendelkező szavak” (Kiefer, 

2000,  116.).  Az igenevek a bemeneti  ige minden vonzatát  megtartják,  még ha nem is ölt 

mindegyik  hangalakot.  Az  alany  például  soha  nem  jelenhet  meg  „hangosan”.  Az  igéből 

képzett főnév vagy melléknév azonban elveszíti a bemeneti ige vonzatszerkezetét. A tranzitív 

igéből képzett igenév vonzata tárgyesetet kap, míg a főnév, melléknév vagy határozószó erre 

nem  képes.  Ezek  jelentik  az  igenevek  igei  tulajdonságát.  A továbbiakban  elsősorban  a 

melléknévi  igenevekkel  foglalkozom,  de  a  melléknévivel  (leginkább a  folyamatossal)  sok 

közös vonása miatt kitekintést teszek a határozói igenévre is.

Az  igenevek  vizsgálatánál  a  Strukturális  magyar  nyelvtan  Morfológia  kötete  alapján 

(Kiefer,  2000)  három  alapvető igetípust  fogok  vizsgálni  igenévvé  való  képezhetőségük 

szempontjából. Ezen három igetípus elkülöníti az igéket kötelező vonzatai száma és az alanyi 

argumentumuk jellege alapján. Eszerint a három típus:

1. ágens alanyú intranzitív igék (ÁAI)

2. patiens alanyú intranzitív igék (PAI)

3. tranzitív igék

Az, hogy az ige ágens alanyú, azt jelenti, hogy az alanyának a thematikus szerepe ágens, 

tehát  cselekvő.  Ha  az  ige  alanya  patiensi  szerepben  áll,  akkor  nem  cselekvője,  hanem 

elszenvedője az ige által kifejezett eseménynek. A tranzitív igének mindkettő vonzata, tehát 

van egy ágense és egy patiense is.
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A thematikus szerepekről bővebben Alberti Gábor és Medve Anna Generatív grammatikai 

gyakorlókönyvében  olvashatunk (Alberti-Medve,  2002),  a  későbbiekben  világossá  válnak 

majd a thematikus szerepek.

A morfológia és a szintaxis összefüggése az igei argumentumszerkezetben nyilvánul meg, 

hiszen az határozza meg a mondat szerkezetét. Az igenevek (és általában a képzett alakok) 

vizsgálatánál  tehát  fontos  megfigyelni  azt,  hogy  a  bemeneti  ige  vonzatkerete  és 

argumentumszerkezete  milyen  mértékben  módosul  a  szóképzés  során.  A példák  alapján 

világossá válik majd, hogy az igenevek képzésekor az igei vonzatkeret nem sokat változik, de 

felcserélődhetnek  az  argumentumok  funkciói,  és  lesz  olyan  elem  is,  amely  nem  ölthet 

hangalakot.

Az  igenevek  jellemzésénél  a  Strukturális  magyar  nyelvtan  Morfológia  kötetét  (Kiefer, 

2000) követem.

3.1. A melléknévi igenevek

A  melléknévi  igeneves  kifejezéseket  jelzőként  használjuk  a  magyar  mondatban.  A 

folyamatos  és  a  befejezett  melléknévi  igeneveknek  vannak  alaki  egyezéseik  más  szófajú 

szavakkal,  de  használatban  ez  nem  okoz  gondot,  a  legtöbb  esetben  a  szófaj  könnyen 

megállapítható.  A melléknévi  igenév  hiányzó  alanyát  az  általa  módosított  főnévi  fejjel 

azonosítjuk, az alany nem ölt hangalakot.

3.1.1. A folyamatos melléknévi igenév

A folyamatos  melléknévi  igenevet  az  -Ó képzővel  képezzük.  Ez  a  képző korlátlanul 

termékeny, a vele képzett igenév megtartja a bemeneti ige vonzatkeretét és felveheti az ige 

szabad határozóit. A folyamatos melléknévi igenévből képezhetünk melléknevet, de ennek az 

a feltétele,  hogy a bemeneti  ige vonzatkerete egy tárgyi experienst tartalmaz, és az alanyi 

funkciójú vonzat nem ágens, hanem kezdőpont. Ezt a képzési fajtát konverziónak nevezzük, 

ilyenkor a szó semmilyen morfológiai  változáson nem megy keresztül.  Ilyenek például az 

elkeserítő, kiborító, meglepő, megható, undorító, buzdító melléknevek.

Nem olyan egyszerű megkülönböztetni  az  ugyanolyan formában megjelenő melléknévi 

igenevet a melléknévtől. A meghatározást segíti az, hogy a szó fokozható-e, módosítható-e 

vagy szerepelhet-e állítmányként (Kiefer, 2000). Ezen tulajdonságok ugyanis a melléknévre 

jellemzőek, a melléknévi igenévre azonban nem.
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(1) a, Lehangoló filmet néztem tegnap.

b, Bálint viselkedése kiábrándító.

c, Miklós haja feltűnőbb, mint Péteré.

d, Miklós volt a legfeltűnőbb férfi.

Az igenevek képzésének azon feltétele, hogy a tő végén nem szerepelhet a -hAt toldalék, a 

melléknévvé képzés esetén nem érvényes.

(2) a, Ez a gombafaj ehető.

b, Az iratkapocs mindenféle dologra használható.

A folyamatos melléknévi igenevet meg kell különböztetnünk az -Ó képzős főnévtől is. Ez 

egyszerűbb feladat,  mint  a  melléknév esetében.  A melléknévi  igenevek és  a  melléknevek 

ugyanis „teljesen produktívan használhatók olyan főnévi csoportokban, amelyekből hiányzik  

a  főnévi  (kategóriájú)  fej,  és  ilyenkor  ezek  a  szavak  veszik  át  formálisan a  fej  szerepét:  

például hozzájuk kapcsolódik a többes szám jele és a főnévi csoport esetvégződése.” (Kiefer, 

2000, 372.).

Az -Ó képzős főnév jelölheti a cselekvőt  (szurkoló, író, a karambol előidézője, a divat  

követői), a cselekvés eszközét (törölköző, fúró, daráló), a cselekvés helyét (vizsgáló, vetkőző,  

lottózó, borozó) vagy egy egyszerű eseményt (esküvő, szalagavató, vetélkedő).

(3) a, Jenő volt az egyetlen jelentkező.

b, Holnap lesz az esküvőnk.

c, A beteg már a vizsgálóban van.

d, Elromlott az új kávédarálónk.

e, Ezek a kedves emberek mind az én látogatóim.

3.1.1.1. A folyamatos melléknévi igenév egyidejűsége

A folyamatos melléknévi igenevet egyidejűnek is nevezzük, mert az általa jelölt esemény 

egybeesik a beszéd időpontjával, egy bizonyos időponttal vagy időintervallummal. Azonban 

vannak bizonyos helyzetek,  amikor  a folyamatos melléknévi igenév már lezárt  eseményre 

utal. Ez esetben a befejezett melléknévi igenév használata agrammatikus mondathoz vezet, 
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mivel a befejezett melléknévi igenév használata egy a bemeneti igéhez képest megváltozott, 

és a folyamatos melléknévi igenévétől eltérő alany-tárgy-határozó szerepkiosztást alkalmaz.

(4) a, Az autót a leggyorsabban összeszerelő munkás kapott prémiumot.

a', *Az autót a leggyorsabban összeszerelt munkás kapott prémiumot.

b, A feleségemet elgázoló ittas sofőrre hosszú börtönévek várnak.

b', *A feleségemet elgázolt sofőrre hosszú börtönévek várnak.

Megfigyelésem  szerint  ezt  a  relatív  időviszonyoknak  kissé  ellentmondó  formát  akkor 

alkalmazzuk,  amikor  az  általunk  említett  esemény  bekövetkezte  valamilyen  előre 

megjósolható  következményt  von  maga  után.  A  gyorsan  dolgozó  munkás  (egy  ideális 

világban)  magas  prémiumra  számíthat  a  hónap  végén,  a  halált  okozó  ittas  gázolót  pedig 

súlyosan megbüntetik tettéért.

Ezekben a mondatokban a munkásról és a gázolóról és az ő további sorsukról teszünk 

állítást, és ha mindenképpen az időviszonyoknak megfelelően szeretnénk ezt megtenni, akkor 

furcsa, szóismétléses mondatok keletkeznének (5a,b).

(5) a, ?A leggyorsabban összeszerelt autó összeszerelője prémiumot kapott.

b, ?Az elgázolt feleségemet elgázoló ittas sofőrjére hosszú börtönévek várnak.

A vendégek bemutatása a műsorvezető által (6a,b,b',b'') nem von maga után semmilyen a 

jövőre ható következményt azon kívül, hogy a vendégek be lesznek mutatva, vagy a közönség 

ezután tudni fogja, hogy ki kicsoda. Azt, hogy az a műsorvezető, aki tegnap este vendégeket 

mutatott be egy műsorban, ma rózsaszín zakót visel, már nem tudjuk kifejezni a folyamatos 

melléknévi  igenév egyidejű jellege miatt.  A befejezett  melléknévi  igenevet  a  fent  említett 

okok miatt  nem alkalmazhatjuk,  a  folyamatos  melléknévi  igenév jelentésének ideje  pedig 

mindenképpen egybeesik a mondat igéjének idejével. 

(6) a, *A vendégeket bemutatott műsorvezető rózsaszín zakót viselt.

b, A vendégeket bemutató műsorvezető rózsaszín zakót viselt.

b', A vendégeket bemutató műsorvezető rózsaszín zakót visel.

b'', A vendégeket bemutató műsorvezető rózsaszín zakót fog viselni.
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3.1.1.2. A folyamatos melléknévi igenév bemeneti igetípusai

Mindhárom igetípushoz kapcsolhatunk folyamatos melléknévi igenevet, így állhat ágens 

alanyú intranzitív (ÁAI), patiens alanyú intranzitív (PAI) és tranzitív ige után is. Mint már 

fentebb említettem, ezen igetípusok közül az első kettőnek egy vonzata van, az ÁAI igének 

egy cselekvő, a PAI igének pedig egy a cselekvést megélő szerepű vonzata, a tranzitív igének 

pedig kettő, egy ágens és egy patiens vonzata van.

(7) ÁAI: a, A kutya hangosan ugat.

b, a hangosan ugató kutya

PAI: c, Hullanak a falevelek.

d, a hulló falevelek

tranzitív: e, A műsorvezető bemutatja a vendégeket.

f, a vendégeket bemutató műsorvezető

A folyamatos  melléknévi  igenév  a  bemeneti  igétől  minden  lényeges  szemantikai  és 

szintaktikai  tulajdonságot  örököl,  így  a  fogalmi  keretét,  az  argumentumszerkezetét  és  a 

vonzatkeretét is.

3.1.2. A befejezett melléknévi igenév

A befejetett melléknévi igenév képzője a -(V)(t)t. Szintén jelzőként használjuk. A bemeneti 

ige patiense lesz az igenév alanya. A befejezett melléknévi igenév – mint a neve sugallja – 

befejezettséget, lezártságot fejez ki.

A befejezett  melléknévi  igeévből  is  képezhetünk konverzióval  melléknevet,  és gyakran 

találkozhatunk a befejezett melléknévi igenevekből főnévként lexikalizálódott szavakkal is, 

amelyek sima tőként és nem képzett szóként viselkednek. A felvágott és a  vádlott például a 

felvágott  hús és  a  vádlott  ember szókapcsolatokból származnak, de ma már csak ebben a 

rövidebb, főnévi formában használjuk őket.

3.1.2.1. A befejezett melléknévi igenév előidejűsége

A befejezett melléknévi igenév előidejűsége azt jelenti, hogy az igenév által jelölt esemény 

a  beszéd  időpontja,  egy  bizonyos  időpont  vagy  időintervallum  előtt  zajlott  le,  tehát  az 

eseményt lezártnak tekintjük.
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(8) a, a feladott levél/feladat/küzdelem

b, a megszeretett osztálytárs/főzelék/helyzet

Tehát a mondat további részében egy olyan levélről/feladatról/küzdelemről teszünk állítást, 

amelyet már feladtunk; egy olyan osztálytársról/főzelékről/helyzetről, amelyet megszerettünk. 

A feladás/megszeretés megtörtént, lezárt.

Azonban vannak bizonyos helyzetek, amikor előidejűséget fejez ki a befejezett melléknévi 

igenév.

(9) a, Hallgasd a motor által kiadott zajt!

a', Hallgasd a zajt kiadó motort!

b, Nézzük meg az égre vetített fénypászmákat!

A hallgatónak a folyamatos melléknévi igenév használata esetén (9a') is pontosan ugyanazt 

kell hallgatnia, mint a befejezett melléknévi igenév használatakor (9a), mégpedig azt, hogy a 

motor elromlásának hallható jelei vannak, de a befejezett melléknévi igenév alkalmazásával a 

hangsúlyt arra tesszük, hogy a hanggal nem stimmel valami, a zaj az, amire figyelni kell. A 

fénypászmák esetén (9b) pedig a fény sebességéből kifolyólag a nézés és a vetítés csakis 

egyszerre történhet, még akkor is, ha a befejezett melléknévi igenév relatív időviszonyából 

nem erre következtetnénk.

3.1.2.2. A befejezett melléknévi igenév bemeneti igetípusai

A befejezett melléknévi igenév jelentése passzivitást hordoz, alanyával mintha csak úgy 

„történnének” a  dolgok.  Ebből  kifolyólag nem járulhat  az  összes  igetípushoz ez a  képző. 

Képezhetünk vele igeneveket tranzitív és PAI igékből.

(10) ÁAI: a, A kutya hangosan ugatott.

b, *a hangosan ugatott kutya

PAI: c, A levelek lehullanak.

d, a lehullott levelek

tranzitív: e, A műsorvezető bemutatta a vendégeket.

f, A (műsorvezető által) bemutatott vendégek
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A példákból jól látszik a képző passziváló jellege.  A bemeneti  ige tárgyából az igenév 

alanya lesz, a bemeneti ige alanya pedig határozóként megjelenhet a kimeneti szerkezetben. 

3.1.2.3. A befejezett melléknévi igenév egyéb használatai

A befejezett melléknévi igenév egyik különleges és új keletű megjelenése az újságnyelvi 

használat. Ezzel a képzési formával elsősorban tehát a sajtóban, a médiában találkozhatunk. 

Ez esetben a képző ÁAI igékhez is járulhat.

(11) a, A sikátorba menekült betörőt szem elől tévesztették a rendőrök.

b, A sínekre hajtott autó utasai nem élték túl az ütközést.

Még egy érdekes használata van a képzőnek, amikor a tárgyas igéhez kapcsolódva nem 

passziválja azt, tehát a bemeneti ige tárgya a kimenetben is tárgyi szerepben tűnik fel.

(12) a, a sokat tapasztalt utazó

b, a sokat olvasott bölcsek

c, a sok nélkülözést megélt/átélt/látott család

Ezzel a képzéssel valódi igeneveket kapunk, nem konverzióval keletkezett mellékneveket 

(tapasztalt,  olvasott,  megélt,  tanult).  A képző ezen használatával  azt  fejezzük ki,  hogy az 

igenév  által  jelölt  esemény,  helyzet  hatására  az  experiens  szerepben  álló  „átélő”  egy 

állapotváltozáson ment  át.  Tehát  ezt  a  képzési  formát  csak olyan igéknél  alkalmazhatjuk, 

amelyeknek a jelentése magába foglalja az állapotváltozás valószínűségét (13).

(13) a, *a klasszikusokat elolvasott bölcs

b, *a Csendes-óceánt látott matróz

A befejezett melléknévi igenevekből is képezhetők melléknevek konverzióval. Mivel ÁAI 

igékből nem képezhetők melléknévi igenevek, így természetesen melléknevek sem. De a PAI 

igékből képzett igenevek közül sem lehet mindegyikből melléknév, például az olyan igékből, 

melyeknek csak folyamatos használata van (*az esett eső).
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3.1.3. A beálló melléknévi igenév

Az -AndÓ képzővel létrehozott beálló melléknévi igenév a mondatban szintén csak jelzői 

funkcióban szerepelhet. A befejezetthez hasonlóan ez is passzív értelmű igenevet hoz létre. A 

beálló melléknévi igenév jelentése magában hordozza a szükségesség szemantikai  jegyeit, 

tehát olyasvalamire utal, amit valakinek el kell végeznie, meg kell csinálnia stb. Tehát ezt a 

képzőt az olyan tranzitív igékhez kapcsolhatjuk termékenyen, amelyeknek az alanya ágensi 

szerepben áll (bár ez az alany a képzés után nem ölt hangalakot).

Ebből a melléknévi igenévtípusból is képezhetünk konverzióval mellékneveket, amelyek 

gyakran lexikalizálódnak is. Így gyakran már nem is érzékeljük a szóképzést a  romlandó,  

állandó, kelendő, maradandó jelzőknél. Ezekkel a szavakkal azonban gyakran találkozhatunk 

főnévként lexikalizálódott formájukban is.

(14) beadandó dolgozat → beadandó

romlandó áru → romlandó

3.1.3.1. A beálló melléknévi igenév utóidejűsége

A beálló  melléknévi  igenév  utóidejűséget  fejez  ki  a  mondatban  szereplő ragozott  ige 

idejéhez, vagy a beszéd időpontjához viszonyítva.

(15) feladandó levél, befizetendő csekk, megoldandó problémák

Tehát  a  levél/csekk/probléma  még  nincs  feladva/befizetve/megoldva,  de  (várhatóan)  a 

jövőben mindez megtörténik (illetve valaki feladja/befizeti/megoldja).

3.1.3.2. A beálló melléknévi igenév bemeneti igetípusai

Az  -AndÓ csak  tranzitív  igéhez  kapcsolódhat,  bár  az  anyanyelvi  beszélők  egy  része 

elfogadja  a  PAI  igékből  képzett  beálló  melléknévi  igenevek  helyességét  is.  ÁAI  igékhez 

viszont semmilyen esetben nem járulhat a képző. A képzés feltétele,  hogy a bemeneti  ige 

alanya ágensi szerepben álljon.

(16) tranzitív: a, a megjavítandó mosógép

PAI: b, ?a megjavulandó mosógép
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ÁAI: c, *a menekülendő mosógép

Néhány  beálló  melléknévi  igenév  vonzatainak  száma  alapján  történő felsorakoztatása 

közben észrevettem,  hogy a szükségesség  szemantikai  jegye  és  a  bemeneti  ige  alanyának 

ágensi szerepe nem minden esetben kötelező feltétel. A Magyar Nemzeti Szövegtár korpuszát 

vizsgálva az egyvonzatos bemeneti igetípusok esetében csak olyan beálló melléknévi igenevet 

találtam, ahol a bemeneti ige PAI típusú, tehát az ige egyetlen vonzata, az alanya patiensként 

szerepel.

(17) elkövetkezendő, születendő, leendő, állandó, esendő, mulandó, elegendő,

jövendő, maradandó, halandó, romlandó

Megállapíthatjuk tehát, hogy az  -AndÓ képző igenis kapcsolódhat PAI típusú intranzitív 

igékhez. Ebben az esetben a bemeneti ige alanya nem ágensként szerepel, hanem patiensként. 

Itt a szükségesség szemantikai feltételéről sem beszélhetünk, hiszen semmi nem sugallja azt, 

hogy  azért  beszélünk  például  a húsról,  egy  károsodásról  vagy  egy  emberről,  mert 

szükségesnek tartjuk, hogy az megromoljon, maradandó legyen, vagy halandó (18a).

(18) a, romlandó hús, maradandó károsodás, halandó ember, elegendő liszt, 

születendő gyermek

b, megírandó házi feladat, elpostázandó levél

Semmilyen feladatot  nem ró senkire  senki,  ha az elegendő mennyiségű lisztről  vagy a 

születendő gyermekéről  beszél,  de  ha  a  megírandó  házi  feladatról  vagy  az  elpostázandó 

levélről, akkor tudjuk, hogy a feladatot meg kell írni, a levelet fel kell adni a közeljövőben 

(18b).

A két- és háromvonzatos bemeneti igék vizsgálatakor látható, hogy náluk már érvényes a 

tranzitív  bemeneti  igére  való  korlátozás  és  a  szükségesség  jegyei  is  kivétel  nélkül 

megjelennek. Ez alól lehet csalóka kivételeket is találni. Nagy fejtörést okozott a  hajlandó 

szó, amelynek kétségtelenül két vonzata van: valaki hajlandó valamire, vagy hajlandó valamit 

megtenni (19a,b). A hajlandó azonban nem állhat önmagában, mindkét vonzata kötelezően 

körülötte marad. Ebből következően inkább melléknévvé képzett igenévről lehet szó.
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(19) a, A mindenre hajlandó Péter megette a gilisztát.

b, Péter még egy gilisztát megenni is hajlandó.

c, *Péter hajlandó.

A kettőnél  több  vonzattal  rendelkező bemeneti  igetípusoknál  (amelyek  szintén  csakis 

tranzitív  igék  lehetnek)  megfigyelhetjük,  hogy  a  legtöbb  igekötős  kifejezés.  Ezzel  még 

nagyobb  hangsúlyt  kap  a  megtárgyalandó/megakadályozandó/felhasználandó  dolog 

befejezettségének  szükségessége,  nem  elég  csak  egy  kicsit  tárgyalgatni,  akadályozgatni, 

használgatni azt. Persze vannak igekötő nélküli változatok is, eszerint módosuló jelentéssel, 

de  a  beálló  melléknévi  igenevet  leggyakrabban  akkor  használjuk,  ha  olyan  dologról 

beszélünk, amit befejezettnek, késznek szeretnénk tudni.

3.1.3.3. A beálló melléknévi igenév egyéb használatai

A Strukturális  magyar  nyelvtan  Morfológia  kötete  az  -AndÓ képzők  határozói  igenévi 

használatát  terméketlen,  archaikus  jelenségnek  tartja.  Szerintem  azonban  –  ha  nem  is  a 

leghétköznapibb beszédhelyzetekben – de azért még élő, többször előforduló jelenség.

(20) a, A problémát megoldandó, utalok neked húszezer forintot.

b, Az igazgatót megviccelendő, a kölykök kiszúrták az autója kerekeit.

Arra, hogy az -AndÓ képzőnek él ez a fajta használata, bizonyítékot ad a Magyar Nemzeti 

Szövegtár is. Ha a korpuszban való keresésnél a füleket megfelelően állítjuk be, akkor kevés, 

de bizonyíték értékű adatot nyerhetünk. Ebben az esetben a megfelelő beállítás azt jelenti, 

hogy a névszói jellegű alapfokú, egyes számú, birtokos nélküli és alanyesetben álló beálló 

melléknévi igenevet egy minden tekintetben tetszőleges ige követ közvetlenül (lásd 1. ábra). 

Ez a beállítás kissé túlgenerál, hiszen így az eredmények között szerepelhetnek olyan esetek 

is, amikor nem melléknévi igenévként, hanem valódi melléknévként szerepel a szó (csak mint  

elvetendő jelent meg), vagy az olyan alakok, amikor a beálló melléknévi igenevet egy létige 

követi (csak azért is hajlandó lenne ismét kocogni), amely esetben pedig nem erről a bizonyos 

archaikus használatról van szó.

Ugyanakkor  nagyobbrészt  az  általunk  keresett  formákat  tartalmazza  a  lista.  A Magyar 

Nemzeti Szövegtár 187.644.886 szót tartalmazó korpuszából 886 esetet talált a kereső, ebből 
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még le kell vonni a fent említett nem helyes találatokat, így körülbelül 600-650 alkalommal 

fordulhat elő az  -AndÓ képző ezen használata. Ez kevésnek tűnhet, de amellett,  hogy egy 

archaikusnak  vélt  formáról  van  szó,  a  hétköznapi  beszédhelyzetekben  is  ritkán  lehet  rá 

szükség.

Ha megvizsgáljuk a különböző nyelvi szintekre való eloszlását láthatjuk, hogy 886 esetből 

432 a  sajtóban fordult  elő,  a szépirodalmi,  tudományos,  hivatalos  szövegekben körülbelül 

100-120 alkalommal,  és  a  személyes  helyzetekben a  vártnak megfelelően 76 esetben.  Ne 

felejtsük el, hogy ezek mind tartalmazzák a fent említett hibás találatokat is!

Az így képzett igenévnek a nem archaikusnak vélt, „normál” beálló melléknévi igenévivel 

szemben nem passzív, hanem aktív funkciókiosztási mintája van. Megfigyelésem szerint tehát 

az -AndÓ képzőnek két, teljesen eltérő jelentésű használata létezik.

A kérdés  az,  hogy  ezt  a  bizonyos  határozói  igenévi  használatú  képződményt  hogyan 

ábrázoljuk a mondatban. Szerintem ebben leginkább a -vA határozói igenévképzős szerkezetre 

hasonlít, így hozzá hasonló módon kell a mondat ágrajzában feltüntetnünk eltérően az -AndÓ 

hagyományosabb,  gyakoribb  használatától.  Tehát  ez  esetben  az  ágrajzban  feltüntetett 

kategória nem AP, hanem AdvP.

(21) a, Géza a dolgozatát leadva, túl volt a félév nehezén

b, Géza a dolgozatát leadandó, beutazott a fővárosba.

3.2. A határozói igenév

A melléknévi és a határozói igeneveket együtt szokták tárgyalni, mert közös tulajdonságuk, 

hogy „bennük az igenévi predikátum alanya soha nincs kifejezve, és azt egy külső elemmel  

azonosítjuk” (Kiefer,  2000,  409.).  A melléknévi  és határozói  igenévképzők közül  a  -vA a 

legproduktívabb,  hiszen  mindhárom  igetípushoz  kapcsolódhat;  a  tranzitív  bemeneti 

igetípussal  szenvedő és  cselekvő jelentése  is  lehet  a  szerkezetnek;  és  egyidejűséget  vagy 

előidejűséget is ki tud fejezni.

(22) a, Marci futva tette meg az utat hazafelé.

b, Hazaérve, Károly kikapcsolta a riasztót.

c, Károly zenét hallgatva ment hazafelé.

d, Kedvenc számát meghallgatva, Károly kikapcsolta a rádiót.
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e, A fazékban rotyogva, a leves mindenki gyomrát korgásra készteti.

f, A fokhagyma jól átsütve édes ízt kap.

g, Az intőtől fenyegetve Pali és Peti eltitkolták a csínytevésüket.

h, Az igazgató által megfenyítve Pali és Peti szomorúan kullogtak haza.

A határozói  igenevek  tehát  kifejezhetnek  egyidejűséget  (22a,c,e,g)  vagy  előidejűséget 

(22b,d,f,h); kapcsolódhatnak ÁAI (22a,b), PAI (22e,f) és tranzitív (22c,d,g,h) igetípusokhoz; 

tranzitív igéhez kapcsolva pedig lehet cselekvő (22c,d) vagy szenvedő (22g,h) jelentésük.

A határozói  igenevek  vonzatkerete  sem  változik  meg  a  bemeneti  igééhez  képest.  A 

bemeneti ige alanya lesz a képzett szó alanya is (ez alól csak a szenvedő jelentésben használt 

tranzitív  ige  a  kivétel,  ebben  az  esetben  ugyanis  a  bemeneti  ige  vonzatai  között  ágensi 

szerepben álló argumentum az igenévnél patiens lesz), és minden esetben el kell hangozzon.

A határozói  igenév  lehet  mód-  vagy  állapothatározó.  Ezek  mind  funkciójukban,  mind 

felépítésükben eltérnek egymástól (É. Kiss, 1998). A ragozatlan alapú módhatározói szerepű 

igenév alanya is PRO, melynek megnevezettje a mondatban szereplő főige alanyával azonos.

Az állapothatározói szerepű határozói igenév alanya, a PRO a mondat főigéjének akár a 

tárgyával,  akár  az  alanyával  azonosítható  (hogy éppen melyikkel,  az  a  mondat  egészének 

jelentéséből, a kontextusból vagy a beszédhelyzetből derül ki  (Koktélt iszogatva szeretem a  

társaságot, nem sört vedelve.).

Sárik Pál cikkében (Sárik,  1998) a  határozói  igenév kétféle  képzője (a -vA  és a -vÁn) 

közötti  különbségeket  tárgyalja.  A  -vA alakot  hétköznapibbnak,  míg  a  -vÁn alakot 

választékosabbnak  tartja;  míg  az  előbbi  mód-  vagy  állapothatározó  lehet,  az  utóbbi 

mondatbéli szerepét nehezebb megállapítani; a  -vA leggyakrabban egyidejűséget fejez ki és 

folyamatos aspektusú, a  -vÁn inkább előidejűséget és befejezettséget sugall. A legfontosabb 

különbség azonban az, hogy a -vA azon tulajdonsága, hogy a vele képzett igenév alanyának 

meg  kell  egyeznie  a  mondat  főigéjének  alanyával  vagy  tárgyával,  a  -vÁn formára  nem 

vonatkozik, annak lehet saját alanya.

3.2.1. A határozói igenév bemeneti igetípusai

az egyféle  határozói  igenévképző valójában kétféle  jelentést  takar,  tehát  két  különböző 

képző  jelenik  meg  egyazon  formában,  egy  passzív  és  egy  aktív  jelentésű.  Ez  a 

megkülönböztetés  leginkább  a  bemeneti  igétől  átvett  argumentumszerkezet  thematikus 
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szerepeinek kiosztásában különbözteti meg a két képzőt. Az aktív képző csak olyan igetőhöz 

járulhat, amelynek argumentumszerkezetében van ágens, tehát ÁAI vagy tranzitív igeéhez. A 

passzív  határozói  igenévképző  pont  olyan  bemeneti  igéhez  járulhat,  mint  a  befejezett 

melléknévi igenév, csak PAI és tranzitív igékhez (Kiefer, 2000).

3.2.2. A határozói igenév relatív időviszonyai

Fentebb már részleteztem a melléknévi igenevek által kifejezett időviszonyokat. 

Megállapítottuk, hogy a folyamatos melléknévi igenév elsősorban egyidejűséget, a befejezett 

pedig előidejűséget fejez ki. A Strukturális magyar nyelvtan Morfológia kötete szerint kétféle 

előidejűségről beszélhetünk. Az egyik, amikor az igenév által jelölt cselekvés egy, a beszéd 

pillanatát megelőző időponthoz viszonyítva előidejű (E1), a másik, amikor a cselekvés egy, a 

beszéd pillanatát követő időponthoz viszonyítva fejez ki előidejűséget (E2). A befejezett 

melléknévi igenév mellett a folyamatos is használható előidejűség kifejezésére, míg az  E1 

előidejűséget csak befejezett melléknévi igenévvel fejezhetjük ki, az E2 előidejűséget csak 

folyamatos melléknévi igenévvel. Tehát a befejezett melléknévi igenév elsődleges relatív 

időviszonyítási jegye az E1 előidejűség, másodlagos az egyidejűség; a folyamatos melléknévi 

igenév elsődleges relatív időviszonyítási jegye az egyidejűség, másodlagos pedig az E1 és z E2 

előidejűség (Kiefer, 2000). A beálló melléknévi igenévről azt mondtuk, hogy utóidejűséget 

fejez ki, emellett másodlagosan E2 előidejűséget is kifejezhet.

A három, preferáltan különböző időviszonyítást kifejező melléknévi igenévképző mellett a 

határozói igenévképzőnknek egyedül kell felvenni a más-más relatív időviszonyítást kifejező 

jegyeket. A 3.2. fejezet példáin szemléltetve, a határozói igenév kifejezhet egyidejűséget 

(22a,c,e,g) vagy E1 előidejűséget (22b,d,f,h). Utóidejű és E2 előidejű határozói igenévre nincs 

példa.

4. Az igenevek a mondatban

A  szavak  mondatokban  betöltött  szerepéről,  vonzatkeretükről  és 

argumentumszerkezetükről  bővebben  a  Strukturális  magyar  nyelvtan  Mondattan  kötetében 

olvashatunk (Kiefer, 1992).

,,Az igenévi kifejezések belső szerkezetüket tekintve egyszerű vagy operátorral kiterjesztett  

(azaz  fókuszos,  kvantoros,  illetve  tagadott)  igei  kifejezések.  A  mondatban  azonban  nem 

predikátum, hanem bővítmény vagy módosító szerepét játsszák, s erre egy, az igei kifejezés  
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egészéhez  járuló,  de az igei  kifejezés alaptagján megjelenő képző teszi  őket  alkalmassá.” 

(Kiefer, 2003, 233.)

A melléknévi igenevek a főnevet módosító jelzők, a határozói igenevek pedig az igéhez 

járuló mód- vagy állapothatározó kifejezések.

Az igeneveknek a hangzó alanyt engedélyező személyrag hiányának következtében nincs 

hangzó alanyuk, ezért azt PRO-val jelöljük.

A bemeneti  igék  vonzatkeretéről  már  volt  szó.  Az  ige  vonzatkerete  határozza  meg  a 

mondat  egészének szerkezetét,  hiszen  maga köré  rendezi  a  szokásos  vonzatait.  Az igéből 

képzett  igenevek  is  hasonló  módon  viselkednek,  magukon  viselik  a  bemeneti  ige 

tulajdonságait,  és  meghatározzák  az  általuk  létrehozott  (mondaton  belüli)  mellékmondat 

szerkezetét.

Ehhez  ismernünk  kell  a  szavak  a  szintaxis  szempontjából  fontos,  a  szótárban  tárolt 

tulajdonságait.  Vizsgálatunk szempontjai  szerint  a szintaktikai kategórián és a  szemantikai 

jellemzőkön túl a legfontosabb tulajdonságait a szónak a vonzatai és azok thematikus szerepei 

jelentik.  A  szintaktikai  kategória  megadja  a  szó  szófaját,  a  mondatbeli  kategóriáját.  A 

szemantikai jellemzők nem túl részletes jelentésmagyarázatot adnak a szóról, ám ez éppen 

elég  ahhoz,  hogy  megállapítsuk  a  szó  vonzatkeretét.  A szó  vonzatai  azt  jelentik,  hogy 

nélkülük  nem  teljes  a  szó  jelentése.  Ezen  kívül  a  mondatban  (a  szándékolt  jelentéstől 

függően) járulhatnak a szóhoz további, nem kötelező vonzatok, azaz szabad határozók.

Alberti  cikkében  a  melléknévi  és  a  határozói  igenévképzők  használatát  vonzatkeret 

megőrző képzéseknek tartja, mivel a bemeneti ige vonzatkerete itt vagy csak kis mértékben, 

vagy  egyáltalán  nem  módosul  (Alberti,  2006).  A  folyamatos  melléknévi  igenév  és  az 

újságnyelvi  befejezett  melléknévi  igenév  képzésekor  nem  változik  a  bemeneti  ige 

vonzatkerete, a többi igenévképző esetében pedig apró módosulások mennek végbe. Ezeket a 

változásokat a különböző igenevek jellemzésekor tárgyalom.

Az igenevek közös tulajdonsága, hogy „az igeneves kifejezésen belül az alaptagnak jobb  

szélen  kell  elhelyezkednie.  Más  szóval,  az  igeneves  kifejezés  alaptagjának  és  az  általa  

módosított főnévnek … szomszédosnak kell lennie.” (É. Kiss, 1998). Az igeneves kifejezések 

sajátossága, hogy a fókusz vagy a tagadószó és az igenév közé igemódosító ékelődhet (Kiefer, 

2003).
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5. A bemeneti ige

Az igenevek vizsgálatakor figyelembe kell venni a bemeneti ige tulajdonságait. Az igéket 

többféleképpen osztályozhatjuk, ebben a fejezetben igyekszem minden igényt kielégítve 

bemutatni a lehetséges bemeneti igék típusait.

5.1. A táblázat

A mellékletben található táblázatban megpróbáltam az összes, igenévvé képezhetőségük 

szempontjából érdekes, hagyományos osztályozás szerinti igefajtát megvizsgálni, belefoglalva 

a már eddig is áttekintett ÁAI, PAI és tranzitív igéket. A vonzatok számának és thematikus 

szerepének  megállapítására  segítségül  hívtam a  Magyar  igei  szerkezetek  című,  a  Magyar 

Nemzeti  Szövegtár  korpuszának  igéit  feldolgozó  szótárt  (Sass-Váradi-Pajzs-Kiss,  2010), 

amely  példákon  keresztül  mutatja  meg  az  igék  lehetséges  és  kötelező vonzatait  és  azok 

gyakoriságát.

A  hagyományos  osztályozás  szerint  jelentéstani  szempontból  kifejezhetnek  az  igék 

cselekvést, történést, létezést és állapotot, valamint mozgást, érzékelést vagy állapotváltozást. 

Egy igéről könnyen megállapítható, hogy egy valaki által végzett cselekvést; egy valaki által 

átélt,  elszenvedett  történést,  valaminek  a  létét  vagy  egy  ideig  tartó  állapot  ír  le.  Ezen 

kategóriák között természetesen lehetnek átfedések, és természetesen egy ige jelentése lehet 

többféle  is,  szövegkörnyezettől  függően.  A  táblázatban  –  amennyire  lehetséges  – 

megpróbáltam egyértelmű igéket vizsgálni.

Az ige aktivitása, medialitása vagy passzivitása elsősorban a morfológiai felépítéséről, a 

mondatbeli  viszonyairól,  a  lehetséges  vonzatairól  árulkodik.  Ennél  a  felosztásnál  az 

akaratlagosság szerint osztályozunk. Az aktív ige az alany akaratlagos, tudatos cselekvését 

fejezi ki, a mediális pedig egy az alany akaratától független eseményt. A passzív ige alanya 

egy más által kiváltott esemény elszenvedője, passzív igét csak a -(t)Atik képzővel hozhatunk 

létre (adatik, íratik, őriztetik, kerestetik). A táblázatban látszik, hogy nincs passzív PAI, ÁAI 

vagy tranzitív  ige,  sem melléknévi  igeneveket,  sem határozói  igenevet  nem képezhetünk 

belőle.

Az aktív igéken belül beszélünk cselekvő, műveltető, kölcsönös vagy visszaható igéről. Itt 

a cselekvés irányultsága alapján osztályozunk. A cselekvő ige lehet tranzitív és intranzitív is, 

tehát tárgyatlan és tárgyas. Itt az ige alanya a cselekvő. A műveltető ige alanya a cselekvést 

mással végezteti, amit a -tAt képzővel jelzünk. A kölcsönös ige alanyának cselekvése másra is 
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irányul, a visszahatóé pedig önmagára.

A cselekvés,  történés  lehetőségét  kifejező ható igét  azért  vettem fel  a  táblázatba,  hogy 

megmutassam az egyetlen igefajtát, amely egy igenévképzőt sem vehet maga mögé.

A táblázat  legalján  pedig  a  cselekvés  lefolyása  szerinti  felosztás  áll,  amely  szerint  a 

cselekvés (történés, állapot...) tarthat huzamos ideig, vagy egyetlen időpillanatig.

Ezen  többféle  felosztás  kategóriái  természetesen  nem egymást  kizárva,  hanem egymás 

mellett állnak fenn. Tehát léteznek átfedések, de nincs egy, minden szempontra kidolgozott 

osztályozási rendszer.

A táblázat három fő oszlopra, a már fentebb vizsgált igetípusokra oszlik. Az ÁAI, PAI és 

tranzitív  igéket  igekötő nélküli  és  igekötős  változatban  is  megvizsgáltam.  Az  igekötők 

szempontját  azért  találtam fontosnak, mert úgy gondoltam, hogy az igekötő megléte vagy 

hiánya megváltoztatja egy ige igenévvé való képezhetőségét.

„Az igekötős  igék  olyan lexikai  egységek,  amelyekben az  igekötő és  az  alapige  között  

szoros  szerkezeti  kapcsolat  áll  fenn.”  (Kenesei,  2000,).  Léteznek  olyan  igekötős  igék, 

amelyeknek nincs alapigéjük (23), tehát az igekötő nélküli változatuk nem része a lexikonnak. 

Ám ezeket az igekötős igéket is továbbképezhetjük igenevekké.

(23) meghonosodó, megözvegyült, megskalpolva, meginterjúvolandó

Igéhez kapcsolva az igekötő gyakran megváltoztatja annak jelentését vagy vonzatkeretét. A 

későbbiekben megvizsgálom, hogy minden esetben igenévvé képezhető-e egy ige igekötős 

változata, valamint változik-e a bemeneti ige vonzatkerete és argumentumszerkezete.

Bár  a magyarban léteznek alanytalan igék (ilyenek az úgynevezett  időjárás-igék),  ezek 

jelentése nem utal egy alanyként értelmezhető szereplőre. Ezeknek az igéknek a többsége más 

vonzatot sem képes felvenni, ezért nem is régens (bár előfordulnak régens szerepű alanytalan 

igék is).

(24) a, Virrad.

b, Ránk esteledett.

c, Villámlik.
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Kérdés,  hogy  lehet-e  ezekből  igeneveket  képezni.  Beálló  melléknévi  igenevet 

egyértelműen  nem  (virradandó,  estelendő,  *villám(o)landó),  ennek  oka  pedig  a  patiensi 

szerepű  vonzat  hiánya.  A  befejezett  és  a  melléknévi  igenév  esetében  szerintem  csak 

melléknévvé  továbbképezve  használjuk  ezeket  a  szavakat,  mivel  igenévként  ők  is 

megkövetelnék maguknak a bemeneti ige fentebb tárgyalt vonzatait (a ránk esteledett erdő, a  

megvirradó  égbolt,  a  villámló  viharfelhők).  Határozói  igenévvé  képezve  csak 

állapothatározóként használhatjuk őket, de ekkor az igenév PRO-val jelölt hangalakot nem 

öltő  alanya  sem  a  főige  tárgyára,  sem  az  alanyára  nem  utal.  Így  az  alany  helyére  egy 

indexeletlen PRO kerül.1

5.2. Az ÁAI igék

Vizsgáljuk meg először az ÁAI igéket, amelyeknek egyetlen vonzata van, amely ágensi 

szerepben áll.  Az ágensi vonzatból következik, hogy az ÁAI ige nem fejezhet ki történést 

vagy  létezést,  tárgy  hiányában  pedig  érzékelést.  Felmerült  bennem  a  kérdés,  hogy 

lehetséges-e, hogy az ágensi alanyú, állapotváltozást kifejező ige csak igekötős lehet. Talán 

egyetlen  igekötő nélküli  ilyen  ige  a  változik. Még egy kérdés,  hogy lehet-e  az  állapotot, 

állapotváltozást kifejező ige alanya ágens.

(25) a, Levetkőztem, betakaróztam, lekapcsoltam a villanyt, majd elaludtam.

a', Tegnap matekon megint elaludtam.

b, Berci a kutyája halála óta egészen megváltozott.

b', Berci egészen megváltozott, leszokott a dohányzásról, és nem iszik sört.

Az  ágens  egy  cselekvő jellegű argumentum,  kérdés,  hogy  az  alszik ige  alanya 

akaratlagosan,  tevőlegesen elalszik,  tehát  lefekszik,  betakarózik,  hogy aludjon (25a),  vagy 

csak elszundít, elnyomja az álom (25a'), és ekkor ő inkább patiense, mint ágense. Hasonló a 

helyzet  a  változik igével  is.  Inkább elfogadom az állapotot  és  az állapotváltozást  kifejező 

igéket ÁAI igéknek vállalva a kockázatot, hogy esetlegesen ide nem illő igékbe is belefutok. 

Ugyancsak az ágensi vonzat miatt az ige csak aktív lehet (bár ha az elalszik, megváltozik 

igéket patiensi alanyúnak értelmezzük, akkor inkább sugallnak passzivitást, mint aktivitást). 

1 Az időjárás-igékhez kapcsolt határozói igenévképző azonban inkább a -vÁn formájában használatos. A -vA 
és a -vÁn használata közötti különbségekre most nem térnék ki, elég annyi, hogy a -vÁn képző a -vA társával 
ellentétben befejezettsége utal, és a mondat főigéjéhez képest előidejűséget fejez ki (Sárik, 1998).
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Az ÁAI vonzatainak száma alapján csak cselekvő vagy visszaható lehet, ugyanis a műveltető 

és a kölcsönös ige is megkíván még egy vonzatot. Azon kategóriákban szereplő igék, amelyek 

nem lehetnek ÁAI igék, természetesen nem is képezhetők tovább ÁAI bemeneti igetípusú 

melléknévi és határozói  igenevekké. Mindhárom igetípusra igaz,  hogy lehetnek ható igék, 

időtartamukat tekintve pedig tartósak is és mozzanatosak is.

5.2.1. ÁAI igéből képzett folyamatos melléknévi igenév

Az  ÁAI  igék  közül  a  folyamatos  melléknévi  igenév  képzője  mindegyikhez  képes 

kapcsolódni. Ez alól csak a ható ige kivétel,  de mivel ez minden igetípus és igenévképző 

esetében így lesz, a továbbiakban nem említem. Az ebben az oszlopban vizsgált igéknél az 

igekötő szerepe (a fent említett állapotváltozáson kívül) nem okozott különösebb változást. Az 

igéknél mindig a befejezettséget hivatott jelezni. Ez alól kivétel az elmélázgat ige, amelynél 

az igekötő nem a befejezettséget, hanem valami mást, megfoghatatlant fejez ki. Egyszerre a 

mélázás irányát,  és egyfajta folytonosságot  (el-elméláz),  de azt semmiképpen sem, hogy a 

mélázgatás befejeződött.

A folyamatos melléknévi igenevek alanya megegyezik a bemeneti ige alanyával. Ezen az 

igekötő sem változtat semmit, és az osztályozás minden egyes kategóriájára igaz.

5.2.2. ÁAI igéből képzett befejezett melléknévi igenév

Az ÁAI igékből nem képezhetők befejezett melléknévi igenevek (csak a fentebb említett 

újságnyelvi  használatban),  én  mégis  megpróbáltam  beleerőltetni  néhány  ritkán  hallható 

alakot.  Elég rugalmasnak kell  lenni,  hogy elfogadjuk (az újságnyelvi használaton kívül)  a 

hétköznapokban  a  megmosdott  kisfiú  alakot.  Ugyanez  vonatkozik  az  elmélázgat szóra, 

amelynek szerintem már nem helyes a befejezett melléknévi igenévvé képzett változata, de 

elképzelhetőnek tartom az előfordulását (annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Szövegtár 

korpuszában sincs rá példa). Az viszont biztos, hogy ágensi alanyú, mozzanatos igéből soha 

nem lesz befejezett melléknévi igenév. 

5.2.3. ÁAI igéből képzett beálló melléknévi igenév

Beálló  melléknévi  igenév  nem  képezhető ÁAI  igéből,  így  ez  az  oszlop  teljesen  üres 

maradt.
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5.2.4. ÁAI igéből képzett határozói igenév

Ezzel  ellentétben  a  határozói  igenév  ugyanolyan  termékeny  volt,  mint  a  folyamatos 

melléknévi  igenév.  Ő is  járulhat  mindegyik  ÁAI  igéhez,  lehet  cselekvő vagy  szenvedő 

értelmű is (bár fentebb már megállapítottuk, hogy passzív határozói igenévképző nem járulhat 

ÁAI igéhez, néhány esetben mégis elfogadott lehet a képzés) ami főleg a szövegkörnyezetből 

derül ki.

(26) a, A gyerek megmosakodva jó gyerek.

a', A gyerek megmosakodva várja a vacsorát.

5.3. A PAI igék

A PAI igék, tehát a patiensi alanyú igék vizsgálatakor már tarkább képet kapunk. Itt már 

mindegyik  képző képviselteti  magát.  A patiensi  jelleg  miatt  a  cselekvő ige,  az  érzékelést 

kifejező ige pedig ismét a vonzatainak száma miatt marad ki. Szintén a patiensi szerepű alany 

miatt  nem lehet  a  PAI  ige  aktív,  így  cselekvő,  műveltető,  kölcsönös  és  visszaható.  Csak 

mediális ige lehet, hiszen az aktív egy ágenst, a passzív pedig még egy vonzatot igényelne.

5.3.1. PAI igéből képzett folyamatos melléknévi igenév

A folyamatos melléknévi igenév itt is ugyanolyan termékeny, mint az ÁAI igék esetében, 

mindegyik igéhez kapcsolódhat.  A képzés során itt  sem következik be változás,  az igenév 

alanya  megegyezik  a  bemeneti  ige  alanyával.  Furcsának  tűnhet,  hogy a  van  létigének  a 

meglévő a  folyamatos  melléknévi  igenévvé  képzett  alakja.  Érdekes,  hogy itt  (és  majd  a 

befejezett melléknévi igenévnél is) csak igekötős alakban használjuk (*lévő, *lett),  a beálló 

melléknévi  igenévnél  pedig  nem  létezik  igekötős,  csak  igekötő nélküli  változtat 

(*megleendő).

5.3.2. PAI igéből képzett befejezett melléknévi igenév

A PAI igékből már képezhetünk befejezett melléknévi igeneveket. Ám ez csak a történést 

vagy  állapotváltozást  kifejező igéknél  egyértelmű.  A  megvan  igéből  képzett  meglett  szó 

igenévi jellege számomra ugyanis eléggé megkérdőjelezett.

(27) A múlt héten elveszett, majd tegnap meglett kesztyű valódi bőrből van.
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Ennél az egyetlen értelemnél, hogy valami elveszett, majd megkerült, szerintem másra nem 

is használjuk a szót, a jelentése erősen beszűkült, én inkább melléknévként tartanám számon.

Az, hogy a táblázat szerint sem tartós, sem mozzanatos PAI igéből nem lehet befejezett 

(sem  beálló)  melléknévi  igenevet  képezni,  valószínűleg  az  osztályozási  rendszer 

hiányosságából fakad, hiszen teljesen egyértelmű, hogy nem lehet az összes igét eszerint a két 

időtartam  szerint  kettéválogatni.  Az  oszlopban  fentebb  szereplő lehullott,  megfagyott,  

megszületett  igenevek mind a mozzanatostól és a tartóstól különböző, talán a kettő között 

elhelyezkedő időtartamúak. Egyik sem egy pillanatig tart, de nem is tartósak. Ez éppolyan 

megfoghatatlan, mint a víz fagyása; ki tudja, melyik az a pillanat, amitől már nem jeges víz, 

hanem vizes jég? Ez okozza tehát a táblázat ellentmondásosságát. Valószínűsítem tehát, hogy 

befejezett  melléknévi  igenév  csak  olyan  PAI  igéből  képezhető,  amelynek  időtartama 

hosszabb, mint egy pillanat, de rövidebb, mint az örökkévalóság, így elég nagy intervallumot 

hagyok az összes lehetőségnek.

5.3.3. PAI igéből képzett beálló melléknévi igenév

Áttérve  tehát  az  időtartam  alapján  hasonló  cipőben  járó  beálló  melléknévi  igenévre, 

láthatjuk, hogy ez a képző már kevésbé szeret PAI igékhez kapcsolódni. Amint fentebb már 

részleteztem,  nem  egyértelműen  elfogadott  ez  a  szóképzés.  A  táblázatomban  szereplő 

születendő szó  pedig  azon kevés  kivétel  egyike,  amikor  a  beálló  melléknévi  igenév nem 

hordozza magán a szükségesség szemantikai jegyeit. Ez egy rögzült, lexikalizálódott alak, a 

születendő gyermek esetében a kifejezésben nem a megszülés szükségességén van a hangsúly 

(bár  kétségkívül  vár  valakire  a  hálás  feladat).  Tehát  bár  szerepel  a  táblázatban,  nem  a 

hagyományos értelemben vett -AndÓ képzős igenévről van szó, de itt is utóidejűséget fejez ki.

A beálló melléknévi igenévnél is problémás a létige továbbképzett alakja. A leendő (többi 

igenév társával ellentétben) csak igekötő nélkül szerepelhet (*megleendő).Itt is szűkül a létige 

jelentése,  ráadásul  ez  sem az  a  hagyományos,  a  szükségesség  szemantikai  jegyét  magán 

hordozó beálló melléknévi igenév. Bár a többi melléknévvé képzett igenévvel ellentétben ez 

nem lehet állítmány (hiszen van helyette a jövendőbeli), a leendő mégis inkább melléknév a 

számomra, hiszen csak egy állandó, rögzült formában használjuk.

(28) a, Erzsébet, a leendő feleségem nem eszik halat.

a', * Az a szőke lány, Erzsébet (a) leendő.

24



5.3.4. PAI igenévből képzett határozói igenév

A határozói igenév ugyanazokhoz a PAI igékhez járulhat, mint a folyamatos melléknévi 

igenév. PAI igéhez csak passzív határozói igenévképző járulhat.

5.4. A tranzitív igék

A tranzitív igék körében a képzők még több különböző igéhez kapcsolódhatnak. Ebben az 

oszlopban a történést, létezést, állapotot és állapotváltozást kifejező igék az egyvonzatosságuk 

miatt nem szerepelhetnek. Ugyanezen okból kifolyólag nem beszélhetünk mediális tranzitív 

és visszaható tranzitív igékről sem.

Ezeknél  az  igéknél  az  igekötő a  befejezettség  jelentésén  kívül  még  másféleképpen  is 

változtat  az  igék  jelentésén.  Az  ígér szó  esetében  az  odaígér változat  nem  sugall 

befejezettséget, hanem az ígéret irányát fejezi ki. A vonzatkeret itt annyiban módosulhat, hogy 

az ígér igét többféle vonzatkerettel is használjuk, az odaígér viszont csak az ígér ige egyfajta 

vonzatkeretével azonos vonzatkeretű ((oda)ígér valaki valamit valakinek).

Ebből a példából is látszik, hogy a tranzitív igékhez soroltam néhány olyan igét is (odaad,  

odaígér,  (meg)főzet),  amelyeknek  nem  csupán  egy  ágensi  és  egy  patiensi  argumentum 

szerepel  a  vonzatkeretében,  hanem  még  egy  összetevő,  de  ez  a  vizsgálat  szempontjából 

(ebben az oszlopban legalábbis) nem okoz problémát. Ezeket az igéket szürkével szedtem. Az 

ad és az  ígér igekötő nélküli változatát egyébként használhatjuk tranzitív igeként is  (Péter  

ígérte a támogatását. Mari a szavát adta.), de az igekötős változatuk mindenképpen kíván 

még  egy  vonzatot  (akinek  odaadunk,  odaígérünk valamit. A  (meg)főzet esetében  nem  is 

találhattam volna más példát, hiszen a műveltető igének kötelező hozzátartozója az, akivel 

műveltet valamit.

A szürkével szedett (meg)barátkozik ige is egy kicsit kilóg a sorból, mivel nem tranzitív 

ige. Az ágensi szerepű vonzatán kívül a másik vonzata nem patiensi, hanem inkább experiens. 

Mindenesetre  a  vonzatai  száma  alapján  mégis  érdemes  volt  felvenni  egy  kölcsönös  igét 

(amely nem is szerepelhet más thematikus szerepekkel bíró argumentumszerkezettel), hiszen 

vele teljes az igék altípusainak osztályozása.

5.4.1. Tranzitív igéből képzett folyamatos melléknévi igenév

Folyamatos  melléknévi  igenév  a  tranzitív  igék  közül  is  bármelyik  típusból  képezhető, 

hasonló változásokat előidézve, mint a fentebb tárgyalt két másik igetípus esetében.
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A befejezett melléknévi igenév képezhetősége ebben az igetípusban teljesedik ki, hiszen ez 

a  képző is  minden  típushoz  kapcsolódhat.  A képző használatával  itt  is  a  bemeneti  ige 

patienséről  teszünk  állítást,  és  a  bemeneti  ige  ágense  az  által szóval  együtt  szabad 

határozóként  jelenhet  meg  az  igenév  környezetében.  A szürkével  szedett,  korábban  már 

említett problémás megbarátkozott ige esetében a bemeneti ige két vonzata az igenévnek két 

egyenértékű patienseként jelenik majd meg, itt nincs olyan argumentum, amely az által szóval 

együtt alanyként megjelenhetne.

5.4.2. Tranzitív igéből képzett befejezett melléknévi igenév

A befejezett melléknévi igenév befejezettségére, azaz előidejűségére rásegít az igekötő. Így 

például  a sokat hordott nadrágból  elhordott nadrág lesz, amelyet többé már nem vesz fel 

tulajdonosa;  a  gyakran  javított  tévénél  sokkal  jobb  egy  megjavított  tévé,  ami  most  már 

biztosan működik.

5.4.3. Tranzitív igéből képzett beálló melléknévi igenév

A  beálló  melléknévi  igenév  képzője  is  hasonlóan  produktív  ebben  az  igetípusban. 

Mindegyik altípushoz kapcsolódhat, ez alól (a bemeneti ige patiensi szerepű argumentumának 

hiányában) csak a kölcsönös ige a kivétel, nincs olyan, hogy *megbarátkozandó ellenfelek.

Néhány ember fülének furcsa lehet a  meghallandó hang kifejezés, én azonban el tudom 

képzelni  azt  a  helyzetet,  hogy  várakozom egy  bankban  a  gép  által  kiadott  sorszámomat 

szorongatva és várom, hogy odahívjanak a pulthoz. A várakozás elején még nem tudom, hogy 

milyen lesz a később meghallandó hangjelzés, ami felhívja a várakozók figyelmét arra, hogy a 

következő sorszámú  ügyfél  mehet  a  pulthoz.  Itt  tehát  van  szükségességi  feltétel  is  és  a 

bemeneti  ige  patienséből  származó  ágens,  hiszen  ezt  a  hangot  a  várakozónak  bizonyos 

okokból  kifolyólag  meg  kell  hallania  (és  ezért  például  leveszi  a  fejhallgatóját,  vagy 

folyamatosan odafülel).

5.4.4. Tranzitív igéből képzett határozói igenév

A határozói igenév ennél az igetípusnál is pont úgy viselkedik, ahogy eddig, minden egyes 

típushoz kapcsolódhat, itt is ugyanolyan körülmények között, mint fentebb.
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6. Összegzés

A  dolgozat  a  magyar  igenevekről  létező  legfontosabb  tudnivalókat  és  a  bemeneti 

igetípusok vizsgálatát tartalmazza. Bemutattam a melléknévi igenevek használatát, az általuk 

kifejezett relatív időviszonyokat, a mondatban elfoglalt helyüket. Kiderült, hogy a melléknévi 

igeneveket konverzióval melléknévvé képezhetjük, amelyek főnévként lexikalizálódhatnak. A 

bemeneti igetípusok vizsgálatánál láthattuk, hogy a folyamatos melléknévi igenévképző és a 

határozói igenévképző szinte bármelyik igéhez kapcsolódhat, használatuk igen termékeny. A 

befejezett  és  a  beálló  melléknévi  igenevek  képzői  pedig  sokféle  korlátba  ütközhetnek.  A 

magyar toldalékolási rendszer változatosságának és gazdagságának köszönhetően árnyalanyi 

jelentéskülönbségeket is ki tudunk fejezni, és ez a melléknévi- és határozói igenévképzőkre is 

vonatkozik.
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Mellékletek

1. ábra
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ÁAI igenevek PAI igenevek tranzitív igenevek

tő igekötővel folyamatos befejezett beálló határozói tő igekötővel folyamatos befejezett beálló határozói tő igekötővel folyamatos befejezett beálló határozói

jelentés

cselekvés kiált felkiált (fel)kiáltó NEM NEM (fel)kiáltva - - - - - - javít megjavít (meg)javító (meg)javí-
tott

(meg)javí-
tandó

(meg)javít-
va

történés - - - - - - hullik lehullik (le)hulló (le)hullott NEM (le)hullva - - - - - -

létezés - - - - - - van megvan meglévő meglett? leendő? - - - - - - -

állapot alszik elalszik? (el)alvó NEM NEM (el)aludva él elél (el)élő - - (el)élve - - - - - -

érzékelés - - - - - - - - - - - - hall meghall (meg)halló (meg)hal-
lott

(meg)-
hallandó? (meg)hallva

állapotvál-
tozás változik (meg)vál-

tozik
(meg)vál-
tozó

(meg)vál-
tozott? NEM (meg)vál-

tozva fagy megfagy (meg)fagyó (meg)fa-
gyott - (meg)fagy-

va - - - - - -

aktivitás

aktív fut elfut (el)futó NEM NEM (el)futva - - - - - - ad odaad (oda)adó (oda)adott (oda)adan-
dó (oda)adva

mediális - - - - - - születik megszüle-
tik

(meg)szü-
lető

(meg)szü-
letett

(meg)szü-
letendő

(meg)szü-
letve - - - - - -

passzív - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 
cselekvés 
irányultsá-

ga

cselekvő fut elfut (el)futó NEM NEM (el)futva - - - - - - ígér odaígér (oda)ígérő (oda)ígért (oda)ígé-
rendő (oda)ígérve

műveltető - - - - - - - - - - - - főzet megfőzet (meg)főze-
tő

(meg)főze-
tett

(meg)főze-
tendő

(meg)fő-
zetve

kölcsönös - - - - - - - - - - - - barátkozik megbarát-
kozik

(meg)ba-
rátkozó

(meg)ba-
rátkozott NEM (meg)barát-

kozva

visszaható mosakodik megmosa-
kodik

(meg)mo-
sakodó

(meg)mo-
sakodott? NEM (meg)mo-

sakodva - - - - - - - - - - - -

ható ható sírhat felsírhat NEM NEM NEM NEM születhet megszü-
lethet NEM NEM NEM NEM javíthat megjavítha

t NEM NEM NEM NEM

időtartam
tartós mélázgat elmélázgat (el)méláz-

gató
(el)méláz-
gatott? NEM (el)méláz-

gatva zúg felzúg (fel)zúgó NEM NEM (fel)zúgva hord elhord (el)hordó (el)hordott (el)hordan-
dó (el)hordva

mozzana-
tos kel felkel (fel)kelő NEM NEM (fel)kelve villan felvillan (fel)villanó NEM NEM (fel)villan-

va sokszoroz megsok-
szoroz

(meg)sok-
szorozó

(meg)sok-
szorozott

(meg)sok-
szorozandó

(meg)sok-
szorozva

2. ábra


