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1. A szóképzési morfológia tematikáján belül az egyik legközpontibb kérdés a pro-

duktivitás meghatározása, hiszen a produktív mintákba, ill. szabályokba foglalható 

szóképzési eljárások jelentik a szóképzési morfológia magját. Ugyanakkor – bár 

napjaink morfológiaelméleteiben a produktivitás témája nagyon időszerűnek 

mondható – vitatott mind magának a produktivitásnak a meghatározása, mind a 

kreativitáshoz, ill. az (általában a kreativitással együtt említett) analógiához való 

viszonya. Ezért fűztem fel a szóképzési morfológiához kapcsolódó kutatásaim 

eredményeit a produktivitás és az analógia viszonyának vezérfonalára. 

A produktivitás kapcsán önként adódott, hogy a funkcionális szemléletű termé-

szetes morfológia elméleti keretét válasszam, hiszen ez volt az a keret, amelyben 

ezt a témát a szóképzési morfológiával összefüggésben W. U. Dressler professzor-

ral, a Bécsi Egyetem Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Intézete vezetőjével 

közösen vizsgáltuk. Nem ez az egyetlen elméleti keret azonban, amelyre munkám 

további részeiben támaszkodtam, mivel nehéz olyan nyelvelméleti modellt találni, 

amely minden kutatási téma feldolgozására teljes mértékben és kizárólagosan meg-

felelne. Pályám során az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy minden, a nem-

zetközi és a magyar tudományosságban jelen lévő nyelvészeti irányzat eredmé-

nyeiből lehet tanulni valamit. Ezért a felmerülő kérdések kapcsán igyekszem be-

mutatni az egyes irányzatok elképzeléseit, és ezekből hasznosítani mindazt, ami a 

számomra a legelfogadhatóbbnak tűnt – inkább vállalva az eklekticizmus vádját, 

mintsem egyetlen választott elméleti keret (esetleg a szükségesnél szűkebbre sza-

bott) korlátait.  

Ebben a tekintetben szerencsés dolognak tartom, hogy kutatási témáimat és 

személyes kötődéseimet tekintve is sokfelé kapcsolódom. Az ún. hagyományos 

magyar nyelvészet keretében nevelkedtem, és – még egyetemistaként – a G. Varga 

Györgyi tanárnő által vezetett regionális köznyelvi kutatócsoportban tettem meg az 

első kutatói lépéseket, majd középiskolai tanárként ugyanebben a témában folytat-

tam önálló kutatásaimat Benkő Loránd professzor támogatásával. A későbbiekben, 

már egyetemi kutatóként, a Zsilka János professzor által vezetett „Nyelvi mozgás-

formák dialektikája” kutatócsoportban pályámból több mint 10 évet a Zsilka pro-

fesszor által kidolgozott szerves–dialektikus nyelvelmélet kerete és az igeszeman-

tika témája határozta meg. A morfológia révén, amely egyetemista korom óta fog-

lalkoztat, a magyar grammatikai hagyományokon túl megismertem mind a formá-

lis, mind a funkcionális nyelvelméletek (különösen az európai természetes nyelv-

elmélet) nézőpontját. A lexikális szemantika iránti érdeklődésem és a Zsilka-

iskolában tanult dialektikus szemlélet közel vitt a holista kognitív nyelvészethez, 
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valamint a változási folyamatok, különösen a grammatikalizáció témájához. 

Ugyanakkor a nyelvelméleti kutatások közben (többek között a Kontra Miklóstól 

rendszeresen kapott újabb szakirodalomnak is köszönhetően) sohasem szakadtam 

el a nyelvészpályámat elindító szociolingvisztikai tematikától és általában a nyelv-

használat kérdéseitől sem. A funkcionális nyelvelméletek többek között éppen 

azért vonzóak a számomra, mert a nyelvi struktúrák vizsgálatát nyelvhasználati 

magyarázati modellekbe illesztik.  

2. Reményeim szerint ennek a munkának a témái nemcsak ezt a sokirányú tájé-

kozódást tükrözik, hanem a könyv szerkezete azt is megmutatja, hogy ezek a témák 

nem véletlenszerűen kerültek egymás mellé: szervesen összefüggnek egymással. 

A könyv három nagy részből áll; ezek közül az első (A) elméleti kérdésekkel 

foglalkozik, a második (B) és a harmadik (C) rész pedig esettanulmányokat tartal-

maz a szóképzési rendszer egyes részeivel, ill. a nyelvhasználattal kapcsolatban. 

Az elméleti fejezetekben áttekintem a morfológiai struktúrákkal és funkciókkal 

kapcsolatos kérdéseket (A/I.), és azoknak az elméleti modelleknek a sajátosságait 

(A/II.), amelyek a morfológiai elméletekben is szerepet játszanak. Kiemelt szerepet 

kap ebben a részben a természetes morfológia bemutatása (A/III.), hiszen mind a 

produktivitás kérdésének tárgyalásában, mind az ezzel kapcsolatos esettanulmá-

nyokban elsősorban ennek az elméleti keretnek az elképzeléseit használtam fel. A 

produktivitást (A/IV.) nem önmagában, hanem más fogalmakkal való viszonyában 

tárgyalom, és részletesen körüljárom a produktivitásdefiníciók különböző vonatko-

zásait. A szóalkotás és a szóképzés elméleti kérdései külön fejezetben (A/V.) kap-

tak helyet. Ezen a fejezeten belül hangsúlyos a szóképzés szemantikai vonatkozá-

sainak vizsgálata, hiszen a morfológiailag komplex szerkezetű szavaknak és az 

ezeket létrehozó folyamatoknak, ill. elemeknek a jelentésével kapcsolatos kérdések 

a modern morfológiai kutatásokon belül évtizedekig háttérbe szorultak, és csak a 

legutóbbi időkben kerültek az érdeklődés homlokterébe, így mind külföldön, mind 

Magyarországon kevés a rendszeres morfoszemantikai vizsgálat (és az erre épülő 

kiadvány). Részben nyelvelméleti, részben szemantikai kérdésekkel függ össze a 

„Poliszémia, jelentésváltozás, grammatikalizáció” c. fejezet is (A/VI.), amelyben a 

grammatikalizációs folyamatok szemantikai vetületén kívül a modernkori gramma-

tikalizációs kutatások nyelvelméleti hátteréről is szó esik. 

Az esettanulmányok első csoportja (B) négy nagy fejezetet tartalmaz, amelyek 

közül az első három a szorosabb értelemben vett szóképzéshez kötődik, a negyedik 

pedig az igekötőzéssel kapcsolatos néhány morfoszemantikai kérdést tárgyal. 

Részben ezekben a fejezetekben is (az ige- és a főnévképzéssel, valamint az igekö-

tőzéssel kapcsolatos) produktivitás kérdése áll a középpontban (B/I., B/III., 

B/IV./2). A B/II. fejezet is érinti ezt a témát, de egy morfoszemantikai kérdésbe 

ágyazva (funkciómegoszlás és szinonímia a melléknévképzésben), míg a B/IV./1. 

fejezet két konkrét példán keresztül azt mutatja be, hogy az újabb magyar igekötők 

kialakulásának grammatikalizációs folyamata a produktivitás növekedésével jár 
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együtt. A B/III. fejezet újdonsága, hogy a tárgyalt főnévképzők produktivitásának 

kérdését korpuszanyagok segítségével vizsgálja. 

Az esettanulmányok második csoportja (C) két nagyobb fejezetben a szóképzés 

nyelvhasználatbeli vetületeit vizsgálja meg, ismét a produktivitás és az analógia 

témájához kapcsolódva. A C/I. fejezet köznyelvi és költői neologizmusokat vizsgál 

az új szavak két típusából, az ún. potenciális, ill. az ún. egyedi szavakból kiindulva, 

és a neologizmusok szabálykövető és szabályszegő formáit keresve kívánja alátá-

masztani, hogy egyrészt a produktivitás maga is szabály irányította kreativitás, 

másrészt hogy a beszélők morfológiai tudása nem korlátozódik a produktív szabá-

lyok ismeretére, bár ezek kétségkívül nagy szerepet játszanak a képzett szavak lét-

rehozásában és megértésében. A C/II. fejezet szintén korpuszanyagot dolgoz fel: a 

be igekötős neologizmusokat vizsgálja a nyelvi rendszer, a nyelvi norma és a 

nyelvhasználat szempontjából. Ez a fejezet bemutatja, hogy a vizsgált igekötős 

neologizmusok a nyelvi rendszer összefüggéseibe illeszkednek, rendszerszerű ösz-

szefüggésekkel magyarázhatók, ill. azt is, hogy az új formák analógiás úton történő 

felhalmozódása hozzájárul a nyelvi rendszer egy-egy új szabályának kiépüléséhez. 

(Ez utóbbi gondolatot támasztja alá a főnévi neologizmusokkal kapcsolatban a 

B./III. fejezet is.) Ezért ezeknek az új igekötős alakulatoknak (amelyek először sti-

lisztikai, ill. nyelvváltozatokhoz kötődnek) a megbélyegzése a rendszer szempont-

jából értelmetlen, csak a rögzített norma nyelvhelyességi elvárásait tükrözi.  

3. Ez a könyv habilitációs disszertációm átdolgozott és kibővített változata, 

amelyben a kandidátusi fokozat megszerzése utáni csaknem másfél évtizedes mor-

fológiai témájú kutatásaim eredményeit foglaltam össze.  

Kutatómunkámat ebben a hosszú időszakban több ösztöndíj és együttműködés 

segítette, így az 1997/1998-as tanévben a Telegdi Zsigmond Ösztöndíj, 2000–2003 

között a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, az OTKA T042687. számú pályázata, a 

2003/2004-es tanév tavaszi félévében pedig az MTA Nyelvtudományi Intézetének 

Hajdú Péter Kutatóösztöndíja. Bár ez a könyv egy hosszabb szakasz munkásságát 

foglalja egybe, a felsorolt ösztöndíjak közül főként ennek a legutóbbi, tanításmen-

tes ösztöndíjas időszaknak a munkája járult hozzá ahhoz, hogy a felhalmozott kuta-

tási anyag, ill. a kutatási eredmények szerves egésszé álljanak össze. A könyv ki-

adását szintén az OTKA T042687. számú pályázatának támogatása tette lehetővé. 

A fenti ösztöndíjak mellett köszönettel tartozom W. U. Dressler és Kiefer Fe-

renc professzornak, akiktől ebben az időszakban (különböző morfológiai témákban 

folytatott közös munkák révén) nagyon sokat tanultam. A közös munkák általam 

elvégzett részei és a közösen elért eredmények be is épültek ebbe a könyvbe. (Ezt 

mindenhol hivatkozások jelzik, különösen azokban az esetekben, ahol nem a saját 

hozzájárulásomról van szó). Természetesen vannak olyan kérdések, amelyeknek a 

megítélésében a közös publikációkban kifejtettekhez képest az eltelt időszakban 

módosult az álláspontom (ezeket a módosításokat a megfelelő helyeken szintén 

jelzem). 
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A fentiek mellett hálás vagyok az együttgondolkodás lehetőségéért a – Tolcs-

vai Nagy Gábor vezetésével az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén 2005 

óta működő – Funkcionális Műhely tagjainak, valamint jelenlegi és volt ELTE-s 

tanítványaimnak (különösen azoknak, akiket az elmúlt évek során általá-

nos/elméleti nyelvészetre és/vagy morfológiára tanítottam, és akikkel speciális kol-

légiumokon foglalkoztunk a modern funkcionális nyelvészet irányzataival és kuta-

tási témáival).  

Ezúton mondok köszönetet lektoraimnak, D. Mátai Máriának és Kiefer Fe-

rencnek részletekbe menő, hasznos megjegyzéseikért, ill. jótanácsaikért a könyv 

szövegének korábbi változatával kapcsolatban. A könyv egyes fejezeteinek meg-

írásával kapcsolatban hálás vagyok továbbá a forrásul szolgáló egyes korábbi ta-

nulmányok elolvasásáért és részletes véleményezéséért Elekfi Lászlónak és Morav-

csik Editnek (melléknévképzés, igekötők kapcsolódási mintái), Nádasdy Ádámnak 

(be igekötős neologizmusok), valamint Havas Ferencnek, Kugler Nórának és Ta-

nos Bálintnak (a főnévképzés vitatott produktivitású esetei).  

Itt szeretnék köszönetet mondani Nagy Viktornak is, aki nagy segítségemre 

volt a vizsgálataimban felhasznált korpuszanyagok előállításában, ill. vizsgálatra 

való előkészítésében (a főnévképzés vitatott produktivitású esetei, be igekötős neo-

logizmusok). Az ő segítsége nélkül nem lett volna lehetséges, hogy ilyen nagy 

számban találjak neologizmusokat, és szisztematikus összefüggéseket állapítsak 

meg velük kapcsolatban. (Sajnos a Nagy Viktor által összeállított, egyébként na-

gyon tanulságos konkordancialistáknak a közlésére – terjedelmi okokból – ebben a 

könyvben nincs lehetőség.)  

És legvégül (de valóban nem utolsósorban) köszönet Barnának és Dalmának 

sok mindenért – legfőképpen a türelem erényéért, amelyet az utóbbi időben kény-

szerűen túl sokat kellett gyakorolniuk.  

 

Budapest, 2007 decembere 
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A. Elméleti kérdések 

 

 
I. Morfológiai struktúrák és morfológiai funkciók 
 

1. A morfológiai struktúrák típusai: szavak és szóalakok 
 

A nyelv hangzások és jelentések kapcsolata, a hangzás és a jelentés közötti kapcso-

lat azonban – ha nem egyszerű szótári egységekről van szó – többnyire közvetíté-

seken, meghatározott szerkezeti megoldásokon keresztül valósul meg. Szerkezeti 

szabályok a magyarban nemcsak a mondat, hanem a szavak szintjén is érvényesül-

nek: a *Te péntek melyik mozi néz meg a film? szósor a mondat szintjén, a szavak-

nak a (hanglejtéssel is összefüggő) sorrendjét tekintve igen, de a szavak szintjén 

nincs jól megszerkesztve. A szavak és a mondat szintjén is jól szerkesztett monda-

tokat (pl. Te pénteken melyik moziban nézed/nézted/néznéd/nézted volna meg a fil-

met? vagy A mozifilmek látványosabbak, ezért megnézésük szórakoztatóbb mozi-

ban, mint videón), létrehozásukat és értelmezésüket a szűkebb értelemben vett 

nyelvtanban (a grammatikában) szokás leírni, a belső szerkezettel rendelkező sza-

vak és szóalakok leírásával pedig a grammatikán belül a morfológia (szóalaktan) 

foglalkozik.  

A leíró morfológia legszűkebb értelmű felfogása szerint a morfológia tárgya 

kizárólag a szóalakok (pl. péntek-en, mozi-ban, film-et) belső szerkezetének leírá-

sa.
1
 Azonban ha egy nyelv a mondattani viszonyokat nem a szó szintjén fejezi ki, 

az még nem jelenti azt, hogy új szavakat sem hoz létre morfológiai eszközökkel, 

így ha a morfológiát kissé tágabban úgy határozzuk meg, mint ami a szóalakok 

mellett a szavaknak mint lexikai egységeknek a belső szerkezetét is vizsgálja) az 

inflexió
2
 nélküli nyelvek között is lesznek morfológiai komponenssel rendelkező 

nyelvek. A leíró grammatikák ma zömmel ez utóbbi felfogást fogadják el. 

                                                 
1 E szerint az elképzelés szerint a morfológiailag belső szerkesztettséget mutató, azaz különböző 

szóalkotási módokkal létrehozott szótári szavak (a magyarban a képzett és az összetett szavak (pl. 

mozi-film, lát-vány-os, meg-néz-és) felépítésének tárgyalása nem a morfológia, hanem a lexikológia (a 

nyelv szókincsére vonatkozó szótárelmélet, ill. a szókincsleírás) körébe tartozik. (Így jár el például az 

orosz nyelvleírási hagyomány.) Eszerint azokban az ún. izoláló nyelvekben, amelyekben a szavak 

alakja nem módosul a mondatban betöltött szerepük/funkciójuk, ill. különböző morfoszintaktikai ka-

tegóriák szerint, vagyis a szavaknak csak egy állandó szóalakjuk van, sem szóalakokról, sem a szó-

alakok belső szerkezetéről nem beszélhetünk, így a legszűkebb értelemben felfogott morfológiai le-

írás (a szóalakok belső szerkezetének a leírása) ezekre a nyelvekre nem alkalmazható, ebben a leg-

szűkebb értelemben véve ezeknek a nyelveknek nincs morfológiájuk. 
2 A magyarban ide tartozik nemcsak a ragozás, hanem a jelezés is, vö. KIEFER 2000c, 573–577. 
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A mai grammatikaelméletekben – a leíró morfológia fentebb említett legszű-

kebb felfogásától eltérően – éppen a szóalkotási morfológia státusa egyértelműbb, 

hiszen annak viszonylagos önállóságát (a lexikon részeként vagy attól függetlenül) 

inkább elismerik, mint az inflexiós morfológiáét, amelyet a szóalkotási morfológiá-

ról leválasztva (Split Morphology) gyakran vagy a szintaxis, vagy a fonológia kere-

tében, vagy a kettő között szétosztva (Distributed Morphology) modellálnak (vö. 

KIEFER 2000b, 63–66, BARTOS 2000, 666–669). 

Megközelítésünkben a morfológia egységes: alapvetően a szó belső szerkeze-

tével foglalkozik, amelybe a szóalakok felépítésének leírása (a szóalak-létrehozási 

vagy inflexiós morfológia) mellett a szavak (lexémák) belső szerkezetének a leírá-

sa (a szóalkotási morfológia) is beletartozik, sőt, ennek a munkának éppen a szó-

alkotási – azon belül pedig a szóképzési – morfológia egyes kérdései jelentik a tár-

gyát. Témánk azonban nem teszi szükségessé, hogy részletezzük vagy eldöntsük 

azt a vitát, hogy a nyelvelmélet szempontjából a morfológiai komponenst a lexikon 

részének vagy azon kívül álló, önálló komponensnek kell-e tekinteni.  

A mai morfológiaelméletek morfológiai tudásunk modellálását célozzák meg. 

Kérdés azonban, hogy milyen természetű ez a tudás, milyen szinte(ke)n ragadható 

meg, és mi tartozik bele. A továbbiakban (elsősorban a produktivitás, a kreativitás 

és az analógia fogalmával kapcsolatban) ezeket a kérdéseket is tárgyalni fogjuk. 

 

2. A nyelvi funkciók és a morfológia funkciói  
 
A nyelvi funkcióknak két típusát különböztetjük meg: a nyelven belüli (intraling-

visztikai) és a nyelven kívüli (extralingvisztikai) funkciókat.  

A morfológia legfontosabb nyelven belüli funkciója, hogy számot adjon a mor-

fológiailag belső felépítettséget mutató szavak és szóalakok szerkezetéről. Ennek 

az alapfunkciónak megfelelően a nyelvi rendszeren belül kettős szerepet tölt be, 

mind a nyelv szótárához, mind a nyelv mondattanához kötődik: egyrészt az új 

szavak, másrészt a mondatban szereplő szóalakok létrehozásának és elemzésé-

nek az eszköze. A fenti funkciók működése tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 

morfológia motiválja ezeket a morfológiailag belső felépítettséget mutató szavakat 

és szóalakokat – mind morfotaktikailag, azaz a szavakat és szóalakokat felépítő 

morfológiai egységek azonosítását
3
 és elrendezését tekintve, mind 

                                                 
3 A nyelvi egységek azonosítása egy, a nyelvi rendszeren belüli olyan általános funkcióval függ 

össze, amely nem a nyelv általános vagy a morfológia speciális funkciója, de amely a nyelvi rendszer 

és ezen belül a morfológia struktúrája szempontjából is lényeges – ez pedig a nyelvi elemek megkü-

lönböztető (disztinktív) funkciója. Ez a funkció, amelyet Saussure, ill. a strukturalista iskolák dol-

goztak ki, a nyelvi rendszer strukturális szerveződése, valamint a rendszer elemeinek és ezek értéké-

nek meghatározása szempontjából döntő jelentőségű. A disztinktív funkció megléte vagy hiánya a 

morfológia szempontjából azért lényeges, mert a morfológiai egységeknek, ill. ezek variánsainak 

(változatainak) meghatározása – a fonológiai egységek és variánsaik meghatározásához hasonlóan – 
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morfoszemantikailag, azaz ezen egységek és a belőlük felépülő nagyobb egysé-

gek jelentését tekintve. A morfológia tehát nemcsak szavak és szóalakok létrehozá-

sára szolgál, hanem ezek megértéséhez is hozzájárul (vö. DRESSLER 1995). 

A nyelv két legáltalánosabb nyelven kívüli funkciója a kommunikatív (az in-

formációcserében betöltött) és a kognitív (a megismerésben betöltött) funkció (vö. 

DRESSLER 1995). Bár a szóalaktannak jellegéből fakadóan nem ezek az elsőrendű 

funkciói, azért a morfológia (az egységek morfológiai tagoltságán keresztül) köz-

vetetten hozzájárul a nyelv nyelven kívüli funkcióinak betöltéséhez is. 

A kommunikatív funkció működésében a morfológia mindkét területe szere-

pet játszik. Egyrészt a kommunikatív funkció betöltéséhez a mondatok jólformált-

sága is hozzájárul, ennek egyik oldala pedig az inflexiós morfológiával rendelkező 

nyelvekben az, hogy a mondatok megformálásához a megfelelő szóalakokat morfo-

lógiai műveletekkel hozzuk létre (vö. a fentebb már felhasznált nem elfogadható 

*te péntek melyik mozi néz meg a film szósort, ill. a jólformált Te pénteken melyik 

moziban nézed (nézted/néznéd/nézted volna) meg a filmet? mondatot. Másrészt a 

morfológiailag komplex szavak felépítettsége hozzájárulhat a szöveg szerveződé-

séhez is. Például nem konvencionális -Ás
4
 képzős szavak gyakran állnak a tömörí-

tés és ezáltal a szövegkohézió szolgálatában (pl. Ne feledd, hogy a táborba ő in-

kább hobbiűzés céljából jött, ezért ne légy túl rámenős..., ahol a hobbiűzés céljából 

jött ~ ’azért jött, hogy a hobbiját űzze’; ill. [A Creutzfeldt–Jakob-szindróma] eddigi 

halálos áldozatait, illetve agonizáló betegeit rendszeres burgerfogyasztás köti ösz-

sze, ahol a rendszeres burgerfogyasztás köti össze ~ ’az köti össze, hogy rendszere-

sen fogyasztanak hamburgert’.
5
 

A morfológiának a megnyilatkozások szintjével, és így a kommunikatív funk-

cióval kapcsolatos vetületét jelenti az ún. morfopragmatikai nézőpont is. A mor-

fológiai egységek szemantikája ugyanis kiegészülhet a szituáció tényezőihez kötő-

dő kontextuális jelentéssel. Pl. a Nem volt ékszer rajta, csak egy aranyórácskát 

viselt a kezén példamondatban az aranyórácska a -cskA képző rögzített szemanti-

kájának megfelelően ’kis N’ jelentésű, míg a Várnál rám egy órácskát? mondatban 

a -cskA képző nem ezt a rendszertanilag rögzített jelentést mutatja, hanem az a 

funkciója, hogy a szituáció résztvevői közötti viszonyra utaljon – adott esetben a 

beszélő ezzel enyhíti a várakoztatás keltette feszültséget. (A morfopragmatikáról 

részletesen l. DRESSLER–BARBARESI 1994, DRESSLER–KIEFER 1990, ill. KIEFER 

2003 és 2004).  

                                                                                                                            
az oppozíciókban megállapítható disztinktív funkció és az eloszlás (vagy disztribúció, azaz az ele-

meknek a különböző környezetekben való megjelenése) alapján történik.  
4
 A továbbiakban a több alakú toldalékokat (a történeti alakok és a puszta végződések kivételé-

vel) fonológiailag egyszerűsített módon jelöljük. A két alakú toldalékok magánhangzóját szokás sze-

rint a megfelelő mély magánhangzó nagybetűs alakjával (-an/-en = -An; -ul/-ül = -Ul stb.), a három 

vagy több alakúakét pedig V-vel jelöljük (pl. -hoz/-hez/-höz = -hVz). Ha a toldalék magánhangzó 

nélkül is előfordulhat, a V-t zárójelbe tesszük (pl. -z/-az/-ez/-oz/-öz = -(V)z).   
5 A példák forrása: KISS–PUSZTAI 1999. 
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A nyelv kognitív funkciójának működéséhez a morfológiának ugyancsak 

mindkét területe (mind a szóalkotási, mind az inflexiós morfológia) hozzájárul. A 

megértés szempontjából ugyanis lényeges az összetett (komplex) nyelvi egységek 

motiváltsága. Ennek megfelelően a morfológiailag komplex nyelvi egységek eseté-

ben is szerepe van az alaki felépítettségnek a szavak és szóalakok jelentésének mo-

tiválásában, azaz a szójelentés és – a szóalakoknak a mondatszerkezetben betöltött 

szerepe alapján – másodlagosan a mondatjelentés „kiszámításában”. A morfológiá-

nak ez a motiváló szerepe segíti a megértést (a fentiekkel kapcsolatban l. még a 

morfotaktikai és morfoszemantikai transzparencia vagy áttetszőség, azaz az átlát-

ható alaki és jelentésbeli felépítés és a szerkezeti ikonicitás fogalmát az A/III./2. 

fejezetben).  

 

3. Morfológiai alak, morfológiai funkció – és a morfológia tárgya 
 
A morfológia tárgyát (a szavak belső szerkezetének modellálását, ill. leírását) két 

irányban is kibővíthetjük. A morfológiai leírás egyrészt – a szó határain belül ma-

radva – kiterjeszthető a szó formájának leírásán túl a szóelemek, ill. a szóalak 

által betöltött funkciók leírására is. Másrészt (az alakokra koncentrálva, de túl-

lépve a szó határain) a morfológiai leírás kiszélesíthető úgy is, hogy magába foglal-

ja a szavak által alkotott szerkezetek alakjainak leírását is. 

Álláspontunk szerint a szóelemek, ill. a szóalaktípusok alakján kívül ezek 

funkcióinak általános meghatározása a morfológia feladatkörébe tartozik, a 

szavak által alkotott szerkezetek és ezek funkciói azonban nem tartoznak a morfo-

lógia illetékességi körébe. 

Felvetődik ugyanakkor, hogy a morfológia (mint a szavak és szóalakok belső 

szerkezetének, ill. a szóelemek funkcióinak leírása) kiterjeszthető-e az ún. peri-

frasztikus vagy másképpen morfológiai természetű szerkezetekre is (pl. a ma-

gyar igeragozásban a jövő időt kifejező segédigés szerkezetekre: menni fog-ok, 

menni fog-sz, menni fog), amelyeket szintén morfológiai szavaknak kell tekinteni.
6
 

Ezek a kifejezésformák – szerkezetek lévén – alakilag nem tartozhatnak a szóala-

kok közé. Ennek ellenére itt azt a nézetet fogadjuk el, hogy a morfológiai leírásnak 

– funkcionális szempontból – foglalkoznia kell ezekkel a szerkezetekkel is, mi-

vel ezeknek a funkciói a ragozási sorba (paradigmába) tartozó szóalakok funkciói-

nak felelnek meg, és ezáltal rendszerszerű (paradigmatikus) összefüggésben van-

nak a megfelelő szóalakokkal. Ezért a morfológia tárgyát nem egyszerűen a szó, 

hanem a morfológiai szó belső szerkezetének leírásában határozzuk meg. 

 

                                                 
6 A morfológiai szónak az a jellemzője, hogy alaktani szabállyal hozzuk létre. Így például morfo-

lógiai szónak tekinthetjük az igékre jellemző morfoszintaktikai kategóriák (szám, személy, idő, mód 

stb.) megvalósulásait: men-j-en, siet-t-etek, ír-t-ak volna, fut-ni fog (vö. KENESEI 2000, 76–79). 



 

 
II. Elméleti modellek: nézőpontok és elvek  

 

 
1. A nyelv strukturális és funkcionális szemléletű megközelítése 

 
A nyelvi leírás (így a morfológiai leírás) egységességét (is) az biztosítja, ha kidol-

gozott nyelvelmélet áll mögötte. Napjainkban azonban sem a nyelv egészét, sem a 

morfológiát tekintve nem beszélhetünk egyetlen érvényes nyelvelméletről, csak 

különböző, egymással versengő nyelvelméleti modellekről (vö. KIEFER 2000b).  

Az egyes nyelvelméleti modellek lényegében annak a két kérdésnek a mentén 

válnak el egymástól, hogy mit és hogyan kell modellálni a nyelvelméletben (és eb-

ből következőleg mit és hogyan kell leírni a nyelvi leírásban). Ezzel a két alapkér-

déssel kapcsolatban – kissé leegyszerűsítve – két nagy, átfogó, több irányzatra 

bomló megközelítésmódra hivatkozhatunk, mégpedig a strukturális szemléletű 

(vagy formális)
7
 és a funkcionális szemléletű irányzatokra (vö. pl. NEWMEYER 

1998, 2003, GIVÓN 1995, DRESSLER 1995, HASPELMATH 2000, DELANCEY 2001). 

A mai strukturális szemléletű/formális irányzatok annyiban a saussure-i felfogást, 

ill. a strukturalista iskolák hagyományait követik, hogy a nyelvi formák, ill. a 

nyelvrendszer struktúrájának autonóm leírására törekszenek (de ma már a 

strukturalisták felfogásától és módszereitől több szempontból is eltérő módon; 

ezekre a különbségekre itt és most nem térünk ki). A strukturális szemléle-

tű/formális nyelvelméletek közül a modern nyelvészetben évtizedeken keresztül 

(máig is) a legmeghatározóbbak a Chomsky nevével fémjelzett generatív gramma-

tika különböző változatai.  

A mai funkcionális szemléletű irányzatok előképét megtaláljuk az antropoló-

giai nyelvészeti törekvésekben (Malinowski, Sapir) és a két világháború közötti 

strukturalista irányzatok egyes vonulataiban, elsősorban a prágai strukturalisták 

(köztük Jakobson) és a londoni iskola (főként Firth) munkásságában is. A funkcio-

nális szemlélet tehát nem jelenti a nyelv strukturáltságának a tagadását.
8
 Ezek a 

                                                 
7 A strukturális szemléletű és a strukturalista műszó nem cserélhető fel, mivel az utóbbi a két vi-

lágháború közötti, Saussure-t követő nyelvészeti irányzatok neveként foglalódott le. A ’formális’ 

terminus nem a nyelvleírási technikára, a formalizálás mértékére vonatkozik, hanem arra, hogy a 

vizsgálatok középpontjában az extralingvisztikai, azaz nyelven kívüli funkciójától független nyelvi 

forma áll. 
8 L. pl. a John Benjamins Kiadó „Studies in Functional and Structural Linguistics” c. sorozatá-

nak bevezetőjét: „Taking the broadest and most general definitions of the terms functional and 

structural, this series aims to present linguistic and interdisciplinary research that relates language 
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modellek nem abban különböznek a strukturális szemléletűektől, hogy nem akarják 

leírni a nyelvi formákat, ill. a nyelvi rendszer struktúráját. A funkcionális irányza-

tok is a nyelvi struktúra feltárását célozzák meg, de a strukturális szemléletű irány-

zatoktól eltérően a nyelvi struktúrát nem tekintik autonómnak, hanem a nyelv 

nyelven kívüli funkcióival szoros összefüggésben látják, és így szélesebb, 

nyelvhasználati összefüggésekben, ill. műveleti alapon vizsgálják (vö. 

DRESSLER 1995, TOMASELLO 1998, 2000, BARLOW–KEMMER (eds.) 1999, BYBEE 

2006; bírálólag: NEWMEYER 1998, 2003). A különböző funkcionális irányzatoknak 

ezért közös jellemzőjük, hogy magyarázati modelljeikben a nyelvi rendszer össze-

függésein kívüli, ún. külső magyarázatokra hivatkoznak. Jellemző ezekre az 

irányzatokra a tipológiai érdeklődés is, hiszen a motivált forma–funkció kapcso-

latok tipológiailag jelölhetők ki. A forma–funkció kapcsolatokat általában nem 

tekintik egy-egyértelmű megfeleléseknek, ezeknek az összefüggéseknek a bonyo-

lultsága a versengő funkciókkal, valamint történetileg az elhomályosuló motiváci-

ókkal függ össze, ezért a funkcionális megközelítésekben a történeti szemlélet és 

különösen a grammatikalizációs folyamatok vizsgálata fontos szerepet játszik. A 

funkcionális nyelvelméletek elismerik, hogy a forma–funkció párok egy része 

önkényes, nem átlátható (opak), nem motivált. Mégsem az önkényességet tartják 

az emberi nyelv alapvető jellemzőjének; ezeket az önkényes kapcsolatokat törté-

neti változásokkal, elhomályosuló motivációval magyarázzák, ill. a funkcionáli-

san nem magyarázható „maradék” viszonyok közé sorolják őket.  

Az egyes funkcionális szemléletű irányzatok alapelveikben nagyrészt egyetér-

tenek, de számos tekintetben el is térnek egymástól, így például abban is, hogy a 

nyelven kívüli funkciók tekintetében milyen összefüggéseket tekintenek lényege-

seknek, ill. hogy a nyelvnek melyik funkciójára teszik a hangsúlyt (vö. pl. 

HASPELMATH 2000, DELANCEY 2001). A funkcionális nyelvelméletek részlete-

sebb jellemzésére l. még TOLCSVAI NAGY–LADÁNYI (szerk.) megjelenés alatti kö-

tetét, különösen a szerkesztők által írt bevezetőt, ill. TANOS Bybee nyelvelméleté-

ről szóló ismertetését.  

A funkcionális irányzatok modernkori jelentkezése részben összefügg a 20. 

század második felének nyelvtudományában lezajló két nagy fordulattal, az ún. 

kognitív és az ún. pragmatikai fordulattal is.  
 

1.1. A nyelvtudomány kognitív fordulata 

 
A kognitív fordulat az ötvenes évek végén zajlott le, és Chomsky generatív gram-

matikai modelljéhez kötődik. A chomskyánus modellben – sok egyéb mellett – 

megváltozott a nyelv mibenlétéről alkotott saussure-i felfogás. Chomsky a nyelvet 

többé nem társadalmi jelenségként kezeli, hanem az egyén nyelvtudásaként: a 

                                                                                                                            
structure – at any level of analysis from phonology to discourse – to broader functional 

considerations, whether cognitive, communicative, pragmatic or sociocultural.”  
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nyelv szerinte nem más, mint az ideális beszélő–hallgató nyelvi tudása, kompe-

tenciája, azaz (nem társadalmi, hanem) mentális természetű, kognitív jelenség.
9
 

A nyelvi modell feladata ennek a belső nyelvnek (internalized language = I-

language) a modellálása; a nyelv tényleges használata során megnyilvánuló ún. 

külső nyelv (externalized language = E-language) nem tárgya a modellnek. 

Chomsky jelentkezésétől kezdve a nyelvtudomány (a pszichológiával, a neuro-

biológiával, az elme filozófiájával és a mesterséges intelligencia kutatásával 

együtt) a megismeréstudomány (Cognitive Science) részévé vált (vö. KERTÉSZ 

2000a,b).
10

 (A chomskyánus modell részletes bemutatását ezúttal mellőzzük, mivel 

elemzéseinkben ezt a modellt nem használjuk fel.) 

A nyelv kognitív szemlélete jellemzi az ún. holista kognitív nyelvészetet is, 

amely azonban a funkcionális szemléletű nyelvelméletek közé tartozik, és több vo-

natkozásban is szakított a chomskyánus felfogással.  

A ’holista’ jelző arra utal, hogy a generatív grammatika moduláris, autonóm 

részelméletekből építkező elképzelésével szemben ez a modell tagadja mind a 

nyelv függetlenségét a különböző tudásfajtáktól, mind a nyelven belüli önálló, 

egymástól függetlenül leírható komponenseket, vagyis a nyelv (és az azt modelláló 

nyelvelmélet) moduláris felépülését – így például nem fogadja el a chomskyánus 

modellben kiemelt szerepű nyelvtan, ill. a szintaxis autonómiáját sem. A ’kognitív’ 

jelző pedig egyrészt azt jelzi, hogy ebben a megközelítésben a nyelv tudásfajta 

(ennyiben ennek a modellnek a felfogása megegyezik a chomskyánusokéval, de 

egyéb alapvetéseit tekintve ugyanakkor gyökeresen különbözik is tőle), ill. hogy ez 

az irányzat a nyelv funkciói közül a kognitív (a megismerésben betöltött) funkciót 

emeli ki.  

A holista kognitív nyelvészetben a jelentés, amelyet a konceptualizációhoz (a 

fogalomalkotáshoz, a tapasztalás fogalmivá tételéhez) kötnek, központi szerepet 

kap. A modell a nyelvben kifejezett összefüggésekkel kapcsolatban ezek tapaszta-

lati alapjaira és a bennük megnyilvánuló szemléletmódra teszi a hangsúlyt.
11

  

                                                 
9 Chomsky mentalizmusa (és racionalizmusa) természetesen reakció is az amerikai strukturaliz-

musnak, nevezetesen a bloomfieldiánus deskriptivistáknak a behaviorizmusra épülő empiricista felfo-

gására. 
10 Ennek ellenére a ’kognitív nyelvészet’ kifejezést címkeként, azaz az irányzat megnevezése-

ként általában nem használjuk a chomskyánus nyelvészetre – erre a ’(transzformációs) generatív 

grammatika’ címke használatos. A ’kognitív nyelvészet’ kifejezés egy későbbi, a generatív nyelv-

elmélettel több lényeges ponton szakító, de a nyelvet szintén tudásfajtának tekintő újabb irányzat, az 

ún. holista kognitív nyelvészet neveként vált ismertté a nyelvtudományban (l. a továbbiakat). 
11 Ilyen értelemben rokonítható ezzel az irányzattal két magyar kutató, Zsilka János és Szilágyi 

N. Sándor nyelvfelfogása, vö. ZSILKA 1971, 1973, 1975, 1978, 1982, SZILÁGYI N. 1996, 1978/2000. A 

mai magyar holista kognitív nyelvészek azonban (azoknak a fiatal kolozsvári kutatóknak a kivételé-

vel, akik Szilágyi N. Sándor irányításával dolgoznak, vö. http://mnytud.arts.klte.hu/szilagyi) jórészt 

az amerikai iskola különböző vonulatait követik (pl. KÖVECSES 1998, 2002, 2005a,b, PELYVÁS 1997, 

2002, TOLCSVAI NAGY 1998, 1999, 2001, 2005a,b,c, megjelenés alatt (a,b)). 
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A holista kognitív modell (vö. pl. Langacker átfogó munkáival: LANGACKER 

1987, 1990, ill. az irányzat jellemzőit ismertető könyvek közül l. UNGERER–

SCHMID 1996, CROFT–CRUSE 2004, EVANS–GREEN 2006) a nyelvi kifejezések 

által megjelenített tartalmakat mint (konkrét vagy elvont) entitások térbeli viszo-

nyait ragadja meg egy kognitív tartományon belül, amely lehet a kétdimenziós 

vagy a háromdimenziós tér, de lehet mentális tér is. A nyelvi kifejezés szemantikai 

értéke tükrözi a felfogott szituáció tartalmát, ill. azt, hogy hogyan strukturálódik 

és konstruálódik meg ez a tartalom – az egyes nyelvek ebben különböznek egy-

mástól. Ez a modell hangsúlyozza a nyelv és a világismeret (vagy másképpen: a 

nyelvi tudás és az enciklopédikus tudás), valamint ennek megfelelően a szemantika 

és a pragmatika összefüggését, ill. elválaszthatatlanságát és a nyelv kultúrába 

ágyazottságát is.  

A formalizálás eszközével ebben a keretben nem élnek, ezt a leírandó tárgy 

komplexitása miatt nem is tartják lehetségesnek, viszont a konceptualizálódást 

kognitív modelleken, képi sémákon keresztül próbálják feltárni. Mögöttes szerke-

zetekkel sem operálnak, mivel a nyelvi szerkezetek különbségében szemléleti kü-

lönbségek megjelenését látják: az egyes nyelveknek az adott kultúrába való be-

ágyazottsága határozza meg azt, hogy a különböző nyelvekben milyen konvencio-

nalizálódott kognitív sémák segítségével történik a jelentések kifejezése.  

A szemléletmód szerepét a konceptuális tartalom nyelvi kifejezésében az alak-

lélektanból (Gestalt Psychologie) átvett alak–háttér (figure–ground, más szem-

pontból: profile–base, ill. trajector–landmark) viszonyok, a kognitív tartományon 

belüli szembeötlőség (szaliencia), a kognitív tartományon belüli kiemelés (profil) 

stb. fogalmán keresztül mutatják meg. Szintén a szemléletmód és a konceptualizá-

ció játszik szerepet a jelentéselmélet középpontjában álló konceptuális metafora 

(vö. LAKOFF–JOHNSON 1980, LAKOFF 1987, KÖVECSES 1998, 2000, 2005a,b) és a 

mentális tereken működő blend elméletében is (vö. FAUCONNIER–TURNER 1996, 

2002, FAUCONNIER 1997, GRADY–OAKLEY–COULSON 1999).  

A holista kognitív irányzathoz tartozók elvetik a klasszikus – szükséges és 

elégséges feltételek alapján történő – arisztotelészi alapú kategorizáció elvét. Kü-

lönválasztják a tudományos kategorizációt (expert categories) a hétköznapitól (folk 

categories), és a hétköznapi kategorizációra a prototípuselv és a családi hason-

lóság elvének érvényesülését tartják jellemzőnek.  

A kognitív pszichológiában (pl. ROSCH–LLOYD 1978) majd később a holista 

kognitív nyelvészetben és más irányzatokban is (vö. TAYLOR 1989) már az 1960- 

as évektől felmerült, hogy vannak olyan jelenségek, amelyeknek az elhatárolása, 

ill. a velük kapcsolatos osztályok (kategóriák) kijelölése nehézségeket okoz. A szí-

nekkel és az alakokkal kezdődő vizsgálatok új fogalomhoz, a prototípus fogalmá-

hoz vezettek el, amelyet a hétköznapi kategorizáció leírásába (pl. gyümölcs, bútor, 

jármű, madár stb.) is átvittek. A kognitivisták elképzelése szerint a kategóriáknak 

vannak központi tagjai, amelyek az adott kategóriára nézve a legjellemzőbb tulaj-

donságokat mutatják fel: ezek az illető kategória prototípusai (ilyen pl. a gyümölcs 
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kategóriában az alma vagy a narancs). Ugyanakkor vannak kevésbé tipikus tagok 

(pl. a madár kategóriában a prototipikus verébhez vagy galambhoz képest a tyúk 

vagy a strucc), és lehetnek olyanok is, amelyek már csak kevés közös tulajdonságot 

mutatnak a csoport többi tagjával: ezek a kategória perifériáján helyezkednek el, és 

számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek más kategóriákkal rokonítják 

őket (pl. a bútor kategóriában a prototipikus asztalhoz vagy székhez képest a zon-

gora, amelyet már nem is feltétlenül (csak) bútorként fogunk fel). A kategória a 

családi hasonlóság elve alapján szerveződik, ami azt jelenti, hogy a kategória-

tagsághoz nem feltétlenül szükséges, hogy bizonyos közös tulajdonságokkal min-

den tag rendelkezzen, elegendő, ha egy tagnak legalább egy másik taggal van(nak) 

közös tulajdonsága(i). A prototípuskategóriák felépítéséről l. KIEFER 2000a.) 

A nyelvi kategóriák a hétköznapi kategóriákhoz hasonlóan a családi hasonló-

ság elve alapján épülnek fel, vannak prototipikus és kevésbé prototipikus tagjaik, 

és a kategóriahatárok elmosódottak, csak önkényesen húzhatók meg (vö. 

TAYLOR 1989; a prototípusfogalom morfológiai vonatkozásairól l. az A/III./5. feje-

zetet). 

A holista kognitív felfogásról szót ejtünk még a grammatikalizációval kapcso-

latban, az A/VI. (ezen belül főként az 1.2.1.) fejezetben. 

 

1.2. A nyelvhasználat vizsgálatának előtérbe kerülése és a nyelvtudo-

mány pragmatikai fordulata  

 
A funkcionális szemlélet előretörésének egyik vonatkozásaként több alternatív 

irányzatban a nyelvhasználat (és az ezzel kapcsolatos kérdések) vizsgálata került 

előtérbe. Ez részben a saussure-i, ill. a chomskyánus elméleti modell hiányosságai-

ra való reagálásként is értelmezhető.
12

 Ez a tendencia részben a nyelvészeti prag-

matikának a jelentkezésével és kibontakozásával, a nyelvtudomány ún. pragmatikai 

fordulatával függ össze,
13

 részben azonban már ezt megelőzően is jelentkezett. 

Így például a nyelvváltozatok és a nyelvi variációk vizsgálata, ami a saussure-i 

és a chomskyánus nyelvi modellből is kimaradt, már az 1960-as évektől kezdődően 

jelen van a szociolingvisztika labovi ágában, az ún. variációs szociolingvisz-

tikában, amely társadalmi (szekuláris) nyelvészetként eredetileg az ún. rendszer-

nyelvészet alternatívája kívánt lenni (vö. LABOV 1963, 1972), és a hymesi, ill. 

                                                 
12 A chomskyánus generatív nyelvészet nem az egyetlen, de mindenesetre az egyik legmeghatá-

rozóbb strukturális szemléletű/formális nyelvészeti irányzat, hiszen a huszadik század utolsó harma-

dában minden más irányzat lényegében ehhez képest határozta meg magát. Maga a generatív nyelv-

elmélet is sokat változott az 1965-ös standard változat óta a legújabb változatokig, a kormányzás- és 

kötéselméleti modellig és a minimalista programig (vö. pl. WEBELHUTH (ed.) 1995), és a strukturális 

szemléletű/formális irányzaton belül is több alternatív nyelvelmélet született. 
13 Itt és most nem érezzük  feladatunknak a pragmatika, ill. a nyelvészeti pragmatika (még vi-

szonylag rövid) történetének és jellemző fogalmainak bemutatását sem. A téma összefoglalását l. 

többek között: VERSCHUEREN 1999, RENKEMA 2004, NÉMETH T. 2006.  
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gumperzi antropológiai megközelítésben is (vö. HYMES 1972). A variáció vizsgá-

lata mára már a nyelvi változás elméletében is szerepet játszik: a történeti nyelvé-

szet beépítette a nyelvi változás elméletébe Labov tételét, amely szerint a változás 

mindig feltételezi a variációt (l. BYNON 1997).  

A nyelvhasználat vizsgálatához kötődik a verbális interakciónak és (részben) a 

mondatnál nagyobb egységeknek a vizsgálata is, ami a szociolingvisztika másik 

ágán, az ún. interakciós szociolingvisztikán túl a szociológiai indíttatású, 

etnometodológiai alapú társalgáselemzésre (Conversation Analysis, CA), a filozó-

fiai indíttatású beszédaktus-elméletre és (egyes felfogásokban a pragmatikának 

alárendelt, mások szerint azt is átfogó) diskurzuselemzésre (Discourse Analysis, 

DA) is jellemző. Ezek az irányzatok a mondatnál nagyobb egységek kapcsán a 

szövegbeli kontextust (másképpen: kotextust), a verbális interakció kapcsán pedig 

a szituációs kontextust és a beszélő ún. kommunikatív kompetenciáját (l. HYMES 

i. m.), ill. pragmatikai képességeit is bekapcsolták a kutatásba.
14

  

A nyelv kommunikatív funkcióját emelik ki az ún. „nyelvészeti funkcionaliz-

mus”-ba tartozó irányzatok is (DRESSLER 1995), amelyek Dressler felfogásában a 

funkcionalizmust szűkebben értelmezik – ilyen például Michael Halliday vagy Si-

mon Dik nyelvtana (HALLIDAY 1978, 1994, HALLIDAY–MATTHIESSEN 2004, ill. 

DIK 1991, 1997). Ezekben a nyelvtanokban a nyelvi modellt nem korlátozzák a 

puszta grammatikai tudás leírására. A nyelvet nem tekintik függetlennek a nyelv-

használattól, sőt a grammatikát a pragmatikának, azaz a nyelvhasználat tanának 

rendelik alá: ez jelenti azt az átfogó nyelvelméleti keretet, amelybe a grammatikai 

modellnek bele kell illeszkednie.  

A grammatika ilyenfajta nyelvhasználati/pragmatikai keretbe illesztése és álta-

lában a nyelvhasználatnak mint kognitív, társadalmi és kulturális tényezők 

által meghatározott viselkedésnek a nyelvészeti vizsgálatok középpontjába 

kerülése (vö. BARLOW–KEMMER (eds.) 1999, VERSCHUEREN 1999) egyrészt a 

nyelvtudomány pragmatikai fordulatának lezajlását, majd a későbbiekben ennek a 

szemléletváltásnak a további hatását tükrözi.  

A kilencvenes évekre a korábban kibontakozó nyelvészeti pragmatika mellett, 

azzal érintkezve, ill. helyenként összefonódva mindezek a kutatási irányok is egyre 

jelentősebb mértékben és súllyal jelentek meg a nyelvészeti gondolkodásban és a 

kutatómunkában (vö. DÉR 2005, ill. megjelenés alatt (a)).  

* 

Mint láthattuk, a nyelvelméleti modellek fentebb említett két alapkérdése – mit és 

hogyan – számos részkérdésre bontható, amelyek mentén a két eltérő alapfelfogá-

son belül további irányzatok különböztethetők meg. Az alábbiakban, anélkül, hogy 

belemennénk korunk nyelvelméleti modelljeinek a részletes ismertetésébe, néhány 

olyan elméleti kérdést vetünk fel, amely befolyásolja a morfológiai leírást, majd 

                                                 
14 Ezeknek az irányzatoknak a rövid ismertetése megtalálható pl. SCHIFFRIN 1994-ben. 
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annak a funkcionális szemléletű modellnek, az európai természetes nyelvelmélet-

nek, ill. természetes morfológiának az elveit és fogalmait mutatjuk be, amelyhez az 

utóbbi években felfogásunk a legközelebb állt.  

 

2. Univerzális, tipológiai és nyelvspecifikus sajátosságok 
 
Saussure-től, ill. a huszadik századi strukturalizmus elindulásától kezdve abban 

szinte minden nyelvelméleti modell egyetértett, hogy a nyelv rendszer. Abban 

azonban már megoszlanak a vélemények, hogy milyen természetű ez a rendszer, és 

mik az alkotóelemei – azaz hogy a rendszer modellálása pontosan milyen jelensé-

gek modellálását kell, hogy jelentse. 

A nyelveket univerzális, tipológiai és csak egy adott nyelvre jellemző (ún. 

nyelvspecifikus) sajátosságok egyaránt jellemzik. Az univerzális tulajdonságok 

minden emberi nyelvre, a tipológiai sajátosságok szerkezetileg hasonló tulajdonsá-

gokat felmutató nyelvcsoportokra, a nyelvspecifikus tulajdonságok egy-egy konk-

rét nyelvre nézve állapíthatók meg. A nyelveknek azokat a jelenségeit, amelyeknek 

a jellemzői univerzális vagy nyelvtipológiai tulajdonságokból adódnak – a prágai 

strukturalisták, azaz a huszadik század harmincas évei óta – szokás a nyelv mag-

jának tekinteni, míg az ilyen tulajdonságokkal nem jellemezhető jelenségeket a 

nyelv perifériájához tartozónak tekintik. Nyilvánvaló, hogy az univerzális és a 

tipológiai sajátosságok modellálása, ill. a mag jelenségeinek leírása nagyobb 

általánossági szinten történhet, mint a perifériáé, ezért az általánosítás minél 

magasabb szintjére törekvő strukturális szemléletű vagy formális nyelvelméletek 

modelljeiket a magjelenségekre dolgozzák ki, a csak egy adott nyelvre jellemző 

tulajdonságok modellálását nem tartják szükségesnek. 

A funkcionális szemléletű irányzatok is elismerik, hogy a nyelvelméletnek az 

absztraktság egy bizonyos fokán kell állnia, és tipológiailag alkalmazhatónak kell 

lennie bármely nyelvtípusra (azaz tipológiailag adekvátnak kell lennie), ugyanak-

kor hangsúlyozzák, hogy emellett a nyelvelméletnek olyan konkrétnak kell marad-

nia, amennyire csak lehetséges, mivel ellenkező esetben elveszti empirikusságát 

(tapasztalati jellegét), és nem mond sokat a nyelvről. A funkcionális szemléletű 

irányzatok az adott nyelvre jellemző tulajdonságok modellálását is szükségesnek 

tartják, egyrészt mivel a mag és a periféria között van mozgás (bizonyos elemek 

idővel a magból a perifériára, míg mások fordítva, a perifériából a magba kerülhet-

nek), másrészt mivel nem minden nyelvi jelenség magyarázható meg a mag és a 

periféria különbségéből (vö. az A/III./4. fejezettel). Míg a generatív grammatika 

strukturális szemléletű megközelítésében a tipológiai sajátosságok a velünk-

született univerzális nyelvtan részét képezik, annak ún. nyitott paramétereivel függ-

nek össze, a funkcionális nyelvelméletekben a tipológiai sajátosságokat a nyelv-

specifikus tulajdonságok induktív általánosítása révén állítják fel. 
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3. Univerzális szabályok vagy univerzális elvek? 
 
Az is kérdés, hogy egy univerzális, tehát minden nyelvre alkalmazható grammati-

kai modellnek szabályokat vagy inkább csak univerzális elveket kell tartalmaznia.  

A strukturális szemléletű, formális grammatikák nagyrészt szigorú szabály-

rendszerként fogják fel az univerzális grammatikát, míg például az európai termé-

szetes nyelvelmélet (és ezen belül a természetes morfológia is) univerzális gram-

matikája nem szigorú értelemben vett szabályokat, hanem elveket és korlátozásokat 

tartalmaz. A természetes nyelvelmélet az univerzális grammatikát olyan preferen-

ciaelméletként fogja fel, amelyben az univerzális elvek azt jósolják meg, hogy ide-

álisan mely struktúrák élveznek előnyt az egyes nyelvekben, vagyis a nyelvhaszná-

lók milyen struktúrákat preferálnak (részesítenek előnyben). Mivel a versengő 

morfológiai irányzatok közül az utóbbi években felfogásunkhoz ennek a funkcio-

nális szemléletű természetes morfológiának a felfogása áll a legközelebb, mun-

kánkban elsősorban ennek az elméletnek a fogalmait fogjuk bemutatni és felhasz-

nálni. 

 



 

 
III. Természetes nyelvelmélet – természetes morfológia 

 

 
1. Jelöltségi elmélet: jelöletlenség és természetesség 

 
A természetes nyelvelmélet keretében zajló kutatások, amelyek Európában – első-

sorban német nyelvterületen – bontakoztak ki, több mint 30 éves múltra tekinthet-

nek vissza (vö. LUSCHÜTZKY 1990). Ez a nyelvelmélet, miközben érintkezik a ge-

neratív grammatikával is (pl. elfogadja az emberi agy moduláris felépítését vagy a 

Jackendoff-féle X-vonás elmélet szerinti fő kategóriákat stb. – vö. MAYERTHALER 

1987), annál jóval árnyaltabb, gazdagabb modell, és felfogását tekintve inkább a 

mai alternatív irányzatok közé illik a nyelvészetben. Szemléletére a funkcionális 

megközelítésmód jellemző (vö. DRESSLER 1995), felfogása kapcsolatba hozható a 

prototípuselmélettel és általában a kognitív nyelvészettel (vö. DRESSLER 1990, 

WINTERS 1993), és bár nézőpontja gyökeresen eltérő, eredményei összefüggésbe 

hozhatók a modern grammatikalizációs kutatásokkal is (HEINE–CLAUDI–

HÜNNEMEYER 1991, 118–122).  

A természetes nyelvelmélet gyökerei a Prágai Nyelvészkör, illetve Jakobson 

jelöltségi elméletéig nyúlnak vissza. A jelöltség – jelöletlenség terminuspárt a 

nyelvelméletben másképpen használjuk, mint a köznyelvben. Egy olyan toldaléko-

ló nyelvben, mint a magyar, a ’jelölés’ hétköznapi értelmében jelöltnek azokat az 

alakokat szokták tekinteni, amelyeken szerepel valamilyen toldalék – ez azonban a 

természetes nyelvelméletben nem így van. A jelöltség fogalma itt nem esik egybe 

a valamilyen jeggyel (pl. toldalékkal) való ellátottsággal, hanem arra vonatko-

zik, hogy egy nyelvi egység megformálási módja mennyiben felel meg bizonyos 

univerzális, tipológiai és/vagy rendszerszintű szabályoknak vagy elveknek, vagy 

mennyiben tér el tőlük. A kivételes, az összefüggések alapján elvárt alakoktól elté-

rő alakokat tekintjük jelölt alakoknak. Különbséget kell tehát tennünk egyfelől 

jeggyel ellátott (featured) és jegy nélküli (featureless), valamint jelölt (marked) 

és jelöletlen (unmarked) között. A következő angol egyes és többes számú főnévi 

alakokról: 
   
(1) (a)  boy   ’fiú’  boy-s   ’fiúk’ 

 (b) sheep   ’birka’  sheep  ’birkák’ 

 
a jelöltség és a jeggyel való ellátottság szempontjából a következőket mondhatjuk: 

A boy ’fiú’ és a sheep ’birka’ főnévi alakok jegy nélküliek és egyben jelöletlenek, 

mert az angolban az egyes számú főneveket morfológiailag nem kell kódolni (jegy-
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gyel ellátni),
15

 ezek az alakok pedig megfelelnek ennek az elvnek. A boy-s ’fiúk’ 

alak jeggyel ellátott és jelöletlen, mivel az angolban a többes számot morfológiai-

lag kódolni kell, ahogyan az ebben az alakban is történik; ezzel szemben a sheep 

’birkák’ jegy nélküli és jelölt alak, mert nem felel meg a fenti elvnek (ti. hogy a 

többes számot morfológiailag kódolni kell). 

A jelöltség – jelöletlenség fogalmát ebben a nyelvelméletben nem érték-, ha-

nem viszonyfogalomként értelmezik, vagyis a nyelvi egységek jelöltségi (ill. ter-

mészetességi) foka egymáshoz viszonyítva állapítható meg. Ha p-ről azt állítjuk, 

hogy természetes, akkor ez azt jelenti, hogy p természetesebb, mint q egy rögzített 

természetességi skálán, mégpedig vagy az univerzális grammatikára, vagy az adott 

nyelvre való tekintettel, attól függően, hogy a természetesség rendszertől független 

vagy rendszertől függő elveiről van-e szó (vö. MAYERTHALER, i. m.).  

A jelöltségi elmélet általános elvei, ill. a természetesség fogalma ebben a 

nyelvelméletben az emberi percepcióra épül (így nem véletlen, hogy először a 

fonológiában merült fel), és a jelöletlenség fogalmához társul: minél kevésbé jelölt 

egy nyelvi egység, annál könnyebben fogható fel, tehát annál természetesebb, 

ill. fordítva – minél jelöltebb, annál nehezebben fogható fel, tehát annál kevésbé 

természetes. 

A természetes nyelvelmélet univerzális grammatikája (a jelöltségi vagy prefe-

renciaelmélet) elvek és korlátozások készlete, amely lehetővé teszi az adott nyelv 

elsajátítását. A jelöltségi viszonyok a prototipikus beszélőnek részint az emberi 

biologikumra és pszichikumra épülő, részint társadalmilag és kulturálisan kötött 

tulajdonságain alapulnak, funkciójuk pedig az, hogy preferenciastruktúrákat 

szolgáltassanak, vagyis megjósolják, hogy (ezen elveknek megfelelően) – ideálisan 

– mely struktúrák élveznek előnyt az egyes nyelvekben.  

A természetes nyelvtan többszintű elmélet, amely (Hjelmslev és Coseriu fel-

fogását követve) a nyelvi elemzés öt szintjét különbözteti meg: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Annak az általános elvnek megfelelően, hogy ami kognitíve és szemantikailag összetettebb, az 

a szimbolizációban is inkább kódolva van (illetve fordítva: ami kognitíve és szemantikailag kevésbé 

összetett, az a szimbolizációban is kevésbé van kódolva). E szerint az elv szerint számos nyelvben – 

mint például az angolban vagy a magyarban is – a többes szám (mivel kognitíve, ill. szemantikailag 

összetettebb, mint az egyes szám) szokásosan morfológiailag van kódolva, míg az egyes szám nem. 
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(2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

és ezekhez a szintekhez kötődve a következő részelméletekből épül fel: 

 
(3) I.  →  1.  jelöltségi vagy preferenciaelmélet 

 II.  →  2.  tipológiai elmélet 

 III.   →  3.  a rendszernek való megfelelés,  

azaz a rendszerkongruencia elmélete 

IV., V.  →  4., 5.  a természetességi elmélet  

szociolingvisztikai  

és pszicholingvisztikai keretezése 

(Vö. DRESSLER et al. i. m., Bevezetés, 8–9.)  

 

A továbbiakban a fenti részelméletekből a morfológiai jelöltségi elmélet uni-

verzális (vagy rendszertől független) elveit, majd a rendszernek való megfelelés 

elméletét (az ún. rendszertől függő elveket) mutatjuk be röviden. 

  

2. A morfológiai jelöltségi elmélet univerzális elvei
16

  

 
A természetes morfológia jelöltségi elméletének fontos univerzális elve az 

egy-egyértelmű megfelelés (azaz az egy alak – egy jelentés) elve (biuniqueness). 

(Ez az elv a tárgyak konstans (állandó) percepciójával függ össze.) Ennek az elv-

nek az érvényesülése több szempontból is nehézségekbe ütközik. Egyrészt ellent-

mond a nyelvekre jellemző gazdaságossági elvnek, ami éppen az egy alak – több 

jelentés viszonynak, azaz a poliszémiának kedvez, hiszen enélkül a szókincs ele-

                                                 
16 Főként MAYERTHALER 1987, ill. DRESSLER et al. 1987 és DRESSLER 1997 alapján. 
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meinek a száma radikálisan megnövekedne, ami nagyon megterhelné a memóriát. 

Másrészt szemiotikai (általános jelelméleti) szempontból a szó elsődleges jel a 

szóelemekhez képest – ez a magyarázata annak, hogy a szó szintjén 

(lexikalizálódási folyamatok, vagyis a szójelentés sajátos konvencionális jelentés-

ben való rögzülése miatt) a jelentés gyakran nem a részeinek a jelentéséből számít-

ható ki, azaz ha a szóelemekre nézve fenn is áll az egy alak – egy jelentés elve, a 

(lexikalizálódott jelentésű) szó szintjén ez nem tud érvényesülni. Megjegyezzük, 

hogy maguk a szóelemek sem mindig felelnek meg ennek az elvnek, ezeket is 

gyakran jellemzi egyrészt a polifunkcionalitás, amikor is egy alakhoz több jelen-

tés társul (pl. a magyarban a -k toldalék kifejezheti a névszók többes számát, de az 

igék egyes szám első személyét is), ill. a kofunkcionalitás, amikor is különböző 

alakoknak van azonos grammatikai funkciójuk (pl. a ragozási osztályokat tartalma-

zó nyelvekben a különböző osztályokban más végződés fejezi ki ugyanazt az ese-

tet). 

Meghatározó a szerkezeti ikonicitás elve is, amely a morfológia szempontjá-

ból azt jelenti, hogy az egység morfológiai–szerkezeti felépítése leképezi a sze-

mantikai–funkcionális felépítését, és az áttetszőség, azaz a transzparencia elve is, 

amely szerint egy nyelvi egység akkor transzparens, ha jelentése kiszámítható a ré-

szeinek a jelentéséből, alakilag pedig átlátható a felépítése. A továbbiakban a szer-

kezeti ikonicitás és az áttetszőség fogalmáról részletesebben is szó lesz.  

A három fő elven túl kisebb jelentőségű univerzális elvek is szerepet játszanak, 

ilyen pl. a fonetikai ikonicitás, az indexikalitás, a binaritás vagy az optimális 

szóhosszúság elve. (Ezekre az elvekre most nem térünk ki; ezeket részletesen l. 

MAYERTHALER 1981/1988-ban.)  

Maximális jelöletlenségről vagy természetességről univerzális szempontból 

akkor beszélhetünk, ha az egység minden fentebb felsorolt fő elv szerint jelöletlen, 

egyébként többé-kevésbé jelöltnek tekintendő (vö. MAYERTHALER 1987, 48–49). 

A különböző szempontok szerint a jelöltség mértéke különböző lehet, sőt az 

egyes szempontok konfliktusba is kerülhetnek egymással. (Pl. az egy-egy-

értelmű megfelelés elvének engedelmeskedő alakok általában az optimális szó-

hosszúságot meghaladják, tehát ebből a szempontból nem maximálisan jelöletle-

nek.) 

Vizsgáljuk meg most a fenti elvek közül egy kicsit részletesebben a szerkezeti 

ikonicitás és a transzparencia fogalmát. 

 

2.1. Szerkezeti ikonicitás 

 
A szerkezeti ikonicitás vagy diagramszerűség elve Peirce szemiotikájának ikonfo-

galmára épül: a jelek annál természetesebbek, minél ikonikusabbak (DRESSLER et 

al. 1987, 15–18). A természetes nyelvelmélet preferenciaelméletében alapvető, uni-

verzális elv az, hogy a tartalmilag bonyolultabb általában a kifejezés síkján is 
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bonyolultabb lesz (és fordítva). A szerkezeti ikonicitás érvényesülése komplex 

egységek esetében tehát azt jelenti, hogy az egységnek a kifejezés síkján történő ta-

golása leképezi a tartalom síkján történő tagolását. A morfológia szempontjából 

(ahogyan azt a fentiekben már megjegyeztük) a szerkezeti ikonicitás elve akkor 

érvényesül, ha a morfológiailag összetett egység morfológiai–szerkezeti felépítése 

leképezi az egység szemantikai–funkcionális felépítését. Például szerkezetileg iko-

nikus a hajó-k-ról egység, mivel éppen annyi morfológiai elemet tartalmaz, mint 

ahányféle tartalmi vonatkozást megjelenít: lexikai tartalom ~ szótő, grammatikai 

tartalmak: többesség ~ -k többesjel, helyjelölés ~ -ról határozórag. A szerkezeti 

ikonicitás az alakok könnyebb felfoghatóságát (és ezzel megértését) segíti: minél 

ikonikusabb egy egység szerkezetileg, annál könnyebb felfogni.  

 

2.2. Áttetszőség (transzparencia) 

 
Az áttetszőség (vagy transzparencia) elve érintheti mind a tartalmi (jelentésbeli), 

mind a formai oldalt. Jelentését tekintve egy összetett egység akkor áttetsző, ha a 

teljes egység jelentése kiszámítható a részeinek a jelentéséből (ez Frege kompozi-

cionalitásra vonatkozó elvének alkalmazása a morfológiai összefüggésekre). Pél-

dául a vasgolyó szóösszetétel jelentése a vas és a golyó szó jelentéséből kiszámítha-

tó, tehát ennek a szóösszetételnek a jelentése áttetsző, transzparens. Más a helyzet a 

vasmacska szóval. Bár formailag itt is összetételről van szó, ebben az esetben az 

összetétel jelentése nem esik egybe a részei jelentésének az összegével, hiszen nem 

egy vasból való macskáról van szó, hanem a hajóknak a kikötéskor használt alkat-

részéről, a horgonyról. A vasmacska szó jelentése tehát nem áttetsző, nem transz-

parens. A fregei kompozicionalitás elvével kapcsolatos az ún. szemantikai szabá-

lyosság fogalma is, amelyet az inflexió és a deriváció szétválasztásának egyik kri-

tériumaként használnak. Ezek szerint a kompozicionalitás vagy szemantikai szabá-

lyosság a morfológiailag összetett egységekben elsősorban az inflexióra, azaz a 

ragozásra jellemző (vö. STUMP 1998). Ezen kívül a kompozicionalitás a termékeny 

szóképzésben, az összetételi minták egy részében és a nem termékeny, de szabá-

lyos képzések esetében áll fenn (vö. KIEFER 1998a, KIEFER–LADÁNYI 2000a). 

Szóalaktani szempontból ún. morfotaktikai transzparenciáról, azaz a morfo-

lógiai elemek elrendezésének áttetszőségéről beszélhetünk. Ez az elv nyilvánvaló-

an azokban a nyelvekben érvényesül a legjobban, ahol a grammatikai jelentések a 

szóalakon belül nemcsak hogy explicit módon (a lexikai jelentéstől valamilyen 

szempontból és mértékig elkülöníthetően), hanem önálló, a tőhöz járuló grammati-

kai egységek által fejeződnek ki. Ez leginkább az olyan agglutináló nyelveket jel-

lemzi, mint amilyen a magyar is. Maximális alaki áttetszőségről az agglutináló 

nyelvek esetében is csak akkor beszélhetünk, ha a szóelemek határának felismeré-

sét semmi sem zavarja meg. Ez akkor van így, ha egyrészt a szótaghatár és a mor-

fémahatár egybeesik (pl. a katonaság szó esetében: ka-to-na-ság és katona-ság, 
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szemben mondjuk az arcél szóval, ahol a szótaghatár és a morfémahatár nem esik 

egybe: ar-cél, ill. arc-él); másrészt ahol a morfémahatáron – a hangok egymásra- 

hatása (pl. hasonulás vagy összeolvadás) következtében – a szóelemek kiejtése 

nem módosul. Pl. a kar-ja szóalak elemeit a kiejtésben ugyanebben a formában 

észleljük [karja], szemben mondjuk, a vad szó vad-ja alakjával, amelynek a kiejté-

se [vaggya]. A dob-ta szóalak a kiejtésben [dopta], ennek ellenére a szóelemek vi-

szonylag könnyen azonosíthatók, mivel nincs *dop szavunk. A [haggyák] kiejtés 

ellenére viszonylag jól azonosítható a hagy-ják igealak is, mivel a had főnévnek 

nincs *had-ják alakja, viszont a [mésztől] vagy a [haggya] alak azonosítása már 

csak szövegösszefüggésben lehetséges, mivel a [mésztől] mind a méz, mind a mész 

főnév szóalakja, a [haggya] pedig mind a hagy ige, mind had főnév inflexiós alakja 

lehet. 

Minél áttetszőbb alakilag egy nyelvi egység, az alak annál jobban hozzájárul az 

egység könnyebb azonosításához, megértéséhez. (Nem véletlen, hogy például a 

grammatikalizációs folyamatokban a jelentésváltozás és a funkcionális változások 

mellett általában az alaki változások, főként a szóelemek határainak elmosódása is 

nagy szerepet játszik.) 

A jelöltség – jelöletlenség, a szerkezeti ikonicitás és a transzparencia fogalmát 

jól illusztrálja a főnevek többes számának kifejezése.  

A többes számú főnevek a tartalom síkján összetettek, jelentésük kompozicio-

nális (a tő lexikai jelentése + a ’többes szám’ mint grammatikai jelentés). Annak az 

univerzális elvnek megfelelően, hogy a tartalmilag bonyolultabb általában a kifeje-

zés síkján is bonyolultabb lesz, a különböző nyelvekben a számosság kifejezését 

tekintve azt látjuk, hogy a többes számú alakok morfológiailag általában össze-

tettebbek, mint az egyes számúak. Például a zapotek nyelvben: zike ’váll’ – 

ka-zike ’vállak’, diaga ’fül’ – ka-diaga ’fülek’; a szamoa nyelvben: malosi ’ő erős’ 

– ma-lo-losi ’ők erősek’, matua ’ő öreg’ – ma-tu-tua ’ők öregek’;
17

 hasonlóképpen 

a magyarban: ablak – ablak-ok, ház – ház-ak.  

A maximálisan jelöletlen, tehát a legtermészetesebb többes számú alakok 

azok lesznek, amelyek szerkezetileg ikonikusak (a többes számot a tőhöz járuló tol-

dalék fejezi ki), és morfotaktikailag, tehát a szóelemek elrendezését tekintve alaki-

lag teljes mértékben áttetszőek, transzparensek (azaz a toldalék és a tő maximálisan 

felismerhető). Azokat az alakokat tekintjük a jelöltebbeknek, amelyek valamilyen 

módon eltérnek ezektől az alapelvektől. A fenti példák mindegyike ikonikus szer-

kezetileg, de a magyar ablak-ok és ház-ak szóalakok nem maximálisan transzpa-

rensek, mivel ez utóbbiak esetében a morfémahatár és a szótaghatár nem esik egy-

be (ablak-ok, de ab-la-kok, ill. ház-ak, de há-zak). 

Az angol főnevek esetében a többes számú alak tipikus esetben a magyarhoz 

hasonlóan bonyolultabb felépítésű az egyes számúnál: az egyes számú alak az 

alapalak (egyben a szótő), míg a többes számú alak tipikus felépítése: szótő + az -s 

                                                 
17 A példák forrása: FROMKIN–RODMAN 1998 
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toldalék (pontosabban annak kiejtett, [-s], [-z] vagy [-əz] változata), pl. boy-s ’fi-

úk’, girl-s ’lány-ok’. Ezek a szabályos többes számú alakok szerkezetileg ikoniku-

sak, hiszen alaki felépítésük tükrözi a tartalmi felépítésüket, és ez a tény segíti a 

megértésüket, vagyis többes számú alakokként való azonosításukat.  

Az angol kivételes főnevek jó része ún. „belső flexió”-val, azaz a magán- 

és/vagy a mássalhangzó-állománynak az egyes számú alaktól való eltérésével jelöli 

az egyes és a többes szám különbségét, pl. mouse ’egér’ – mice ’egerek’, tooth 

’fog’ – teeth ’fogak’. Ezek a többes számú alakok szerkezetileg kevésbé ikoni-

kusak és kevésbé transzparensek, mint a szabályos -s toldalékkal létrehozott töb-

bes számú alakok, de azért ezekben az esetekben a rendszeren belüli megkülönböz-

tető szembenállás (disztinktív oppozíció) annak ellenére megvan, hogy ezek a kivé-

teles többes számú alakok nem az angol többes szám produktív szabálya szerint 

jönnek létre.  

Ugyanakkor az angolban vannak olyan főnevek is, amelyeknek kivételes, meg-

felelő szövegösszefüggésben többes számúként értelmezendő alakjai nem mutatják 

sem a produktív -s toldalékot, sem semmilyen más módon nem különböznek az 

egyes számú alaktól. Az ilyen főnevek tehát az egyes és a többes számú alakjukat 

morfológiailag nem különböztetik meg egymástól (pl. salmon ’lazac/lazacok’, 

sheep ’birka/birkák’). A salmon ’lazacok’, sheep ’birkák’ alakok szerkezetileg nem 

tükrözik az egységek tartalmi felépítését, azaz nem ikonikusak. (A transzparencia 

kérdése pedig fel sem vethető velük kapcsolatban, hiszen morfológiai szempontból 

olyan alakok, amelyeknek nincsen morfológiai szerkezetük.) Ez a tény (azaz hogy 

a többes számú alak nem tér el az egyes számútól) nehezíti a megértést. 

(Pszicholingvisztikai kísérletek is igazolják, hogy az ilyen alakokat nehezebb töb-

bes számként azonosítani.) Mindezek alapján az angol főnév többes számát tekint-

ve az ilyen típusú, jegy nélküli alakok minősülnek a legjelöltebbeknek, a legkevés-

bé természetesnek.  

 

3. A természetesség nyelven kívüli és nyelvi evidenciái 

 
Mint már korábban említettük, a jelöltségi elmélet általános elvei az emberi per-

cepción nyugszanak. Ezeket az elveket nyelven kívüli, ill. nyelvi evidenciákkal 

lehet valószínűsíteni. Nyelven kívüli evidenciaforrások lehetnek a törzsfejlődés 

és az egyedfejlődés tényein túl pl. a percepciós tesztek, mivel a jelöltebb alak azo-

nosítása több időt vesz igénybe, mint a jelöletlené – így pl. a sheep ’birka, birkák’ 

alak többes számú (kivételes, jelölt, nem természetes) alakként való azonosításához 

több idő szükséges, mint a szabályos boy-s alak többes számként való azonosításá-

hoz. Ugyancsak nyelven kívüli evidenciákat szolgáltathat a hibanyelvészet, mivel 

a jelöltebb alakból több hibalehetőség kínálkozik; a beszédzavarok vizsgálata, 

mivel pl. az afáziás (nyelvi leépülési) folyamatokban a jelöltebb alak általában ha-

marabb vész el, stb. Nyelvi evidenciaforrásként szolgálhatnak pl. azok a nyelvti-

pológiai tények, amelyek szerint a világ nyelveiben a kevésbé jelölt elemek gyak-
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rabban fordulnak elő; a nyelvi változások, amelyek azt a tendenciát mutatják, hogy 

általában a jelöltebbtől a kevésbé jelölt felé tartanak a különböző nyelvekben, ill. 

hogy a jelöltebb kategória elemei előbb változnak a kevésbé jelölteknél stb. (Rész-

letesebben l. DRESSLER et al., i. m., Bevezetés, 12–14). 

 
4. A természetességi elmélet rendszerszintű elvei 

 
Az univerzális elvek és a nyelvi rendszer viszonya a természetes nyelvelméletben 

eltér a strukturális szemléletű (vagy formális) generatív grammatikában megszo-

kottól, amelynek elméleti modellje szerint az univerzális és tipológiai szabályok 

egyértelműen meghatározzák az adott nyelv rendszerét. Mivel a természetes nyelv-

elmélet univerzális grammatikája nem mindent meghatározó szabályokból, hanem 

preferenciaelvekből áll, felmerül a kérdés, hogy a különböző nyelvek rendszerében 

mindig működnek-e ezek a preferenciaelvek, és ha nem, akkor hogyan modellálha-

tó az, amikor az univerzális elvek valamilyen okból nem tudnak érvényesülni. 

Az univerzális preferenciaelveknek megfelelő jelöletlen választás nem min-

dig lehetséges az egyes nyelvekben. Erre a természetes nyelvelmélet kétféle ma-

gyarázatot ad. Egyrészt (a Prágai Iskola nyomán) ez a nyelvelmélet is megkülön-

bözteti a mag és a periféria fogalmát, és a jelöletlen jelenségeket a nyelv magjába, 

míg a jelölt jelenségeket a nyelv perifériájára utalja. Ez azonban nem mindig kielé-

gítő magyarázat, mert előfordul az is, hogy a nyelvi rendszer lényeges jelenségeit 

(tehát a nyelv magját) is érinti az univerzális elvek szerinti jelöltség. Így pl. egy, az 

ófelnémetben lezajló fonológiai redukció, amely csak a hosszú szótagú szavak töb-

bes számú alany-, ill. az azzal egybeeső tárgyesetét érintette, a rövid szótagúakét 

nem, a következő két típus közötti versengést okozta: 

 
(4)  (a) wort   ’szó’  wort (< wort-u)   ’szavak/szavakat’ 

(b) faз   ’hordó’  faз-u    ’hordók/hordókat’ 

 
A két típus versengéséből a szerkezeti ikonicitás elve alapján a (4b)-nek kellett 

volna győztesen kikerülnie, ennek ellenére a kiegyenlítődési folyamat a (4a) típus 

javára dőlt el, ami ellentmond az univerzális preferenciaelmélet elveinek (vö. 

WURZEL 1987, 60–61). 

Másrészt, egyes esetekben, amikor több alak is megfelelne az általános alapel-

veknek, ezek az elvek nem alkalmasak arra, hogy megjósolják az egyik alak győ-

zelmét a másik fölött; pl. az angol  
 
(5)  (a)  boy   ’fiú’   boy-s  ’fiúk’  

(b) ox  ’ökör’  ox-en   ’ökrök’  
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típusok esetében a boy-s ’fiúk’ és az ox-en ’ökrök’ alakok az általános elvek tekin-

tetében nem térnek el egymástól (mindkét alak szerkezetileg ikonikus), de az -s-sel 

létrehozott többes számú alak általános, míg az -en-nel létrehozott többes számú 

alak kivételes jelenség.  

Tulajdonképpen a fenti (az univerzális preferenciaelmélet elveinek ellentmon-

dó vagy az által nem magyarázható) jelenségcsoportok vezettek el a természetes-

ségnek az adott nyelvi rendszer szintjén történő vizsgálatához és az ún. rendszertől 

függő természetességi elveknek a kidolgozásához (vö. WURZEL 1984/1989, ill. 

WURZEL 1987). 

Wurzel a ragozási morfológiával kapcsolatos vizsgálatai alapján azt állapította 

meg, hogy a rendszernek való megfelelés és a morfológiai osztályok stabilitá-

sának elve, amelyek rendszertől függő elvek, a természetességi elvek hierarchiájá-

ban magasabb szinten helyezkednek el, mint a rendszertől független elvek, mert 

amennyiben ezek konfliktusba kerülnek egymással, mindig a rendszertől függő 

elvek diadalmaskodnak az univerzális preferenciaelvek fölött. Ennek feltételezett 

alapja az, hogy az adott nyelv beszélői azokat a morfológiai jelenségeket részesítik 

előnyben, amelyek intuitíve „normálisabbak” számukra, mint mások. Az intuitíve 

„normálisnak” tekintett morfológiai jelenségek azok,  

a) amelyek relatíve stabilak az adott nyelv történetében, ill. amelyek kialakítják 

a diakronikus (történeti) változások mintáit;  

b) amelyeket a nyelvelsajátítás korai szakaszában tanulunk meg;  

c) amelyek a nyelvbotlások irányát meghatározzák; és  

d) amelyeket a patologikus nyelvi problémák (a nyelvi leépülés jelenségei) a 

legkevésbé érintenek.  

A „normalitás” fogalmát a nyelvtől független, univerzális természetességi el-

vek csak részben fedik le, mivel a beszélők „normalitás”-fogalma elsősorban a 

saját nyelvi tapasztalataiktól, azaz a megfelelő nyelvet jellemző strukturális 

tulajdonságoktól függ: a nyelv beszélői számára az a „normális”, ami az adott 

nyelvi rendszerben domináns, és meghatározza az adott nyelv strukturális tipológi-

áját (vö. WURZEL, 1987, 61–62, vö. még az A/V./3.1. fejezettel is). 

A morfológiai természetességi elmélet főbb elvei ennek megfelelően a követ-

kező hierarchikus struktúrába rendeződnek: 

    
(6) 1) Rendszertől függő természetességi elvek: 

  a) a rendszernek való megfelelés elve 

  b) a morfológiai osztályok stabilitásának elve 

 2) Rendszertől független természetességi elvek: 

  c) az egységesség és az áttetszőség elve     

  d) a szerkezeti ikonicitás elve 

  e) a fonetikai ikonicitás elve 
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5. Fokozatiság és prototípuselv a természetes morfológia kategorizá-

ciójában 

 
A morfológiai elemek csoportosítása – éppúgy, mint bármilyen más kategorizáció 

– lehetséges klasszikus, arisztotelészi alapokon, az ún. szükséges és elégséges fel-

tételek alapján. Az ilyen módon létrehozott csoportokhoz való tartozás a besoro-

landó egység meglévő tulajdonságai alapján egyértelműen eldönthető. 

Az A/II./1.1. fejezetben már beszéltünk a prototípuselméletről. A prototípus-

elvet (más irányzatokhoz, pl. az ún. holista kognitív nyelvészeti irányzathoz hason-

lóan) a természetes nyelvelmélet is átvitte a nyelvészeti, így a morfológiai kate-

góriák leírására is (DRESSLER 1989, 3–10). A természetes nyelvelméletre 

általában is jellemző, hogy – a prototípuselmélethez hasonlóan – merev elhatárolá-

sok helyett a rokon kategóriák érintkezését feltételezik, beleértve a kategóriák ti-

pikus és kevésbé tipikus megvalósulásainak fokozatiságát és a kategóriák egy-

másba való átmenetét is. A fokozati skála két végpontja a két érintkező kategória 

prototipikus változata, ahol a különbségek dominálnak, míg a skála középpont-

ja körül a kategóriák átmennek egymásba, tehát a hasonlóságok játszanak nagyobb 

szerepet.  

Eszerint például a prototipikus inflexió (ragozás) és a prototipikus 

deriváció (szóképzés) jól elválasztható egymástól, és a rájuk jellemző tulajdon-

ságok jól megfoghatóan leírhatók (vö. DRESSLER 1989; l. még MÁRTONFI 2004, 

65). Vannak azonban olyan átmeneti jelenségek is, amelyekről nehezen dönthető 

el, hogy a ragozáshoz vagy a szóképzéshez tartoznak-e, a két kategória határa nem 

húzható meg egyértelműen. Ragozás és szóképzés kontinuumot képez: a besoro-

lás fokozati kérdés. Ennek az elképzelésnek megfelelően a morfológia kettéválasz-

tását ragozási és képzési morfológiára (Split Morphology) más irányzatokhoz ha-

sonlóan a természetes morfológiában sem fogadják el.  

Az inflexió és a deriváció közötti különbségek a létrehozás és a tárolás 

pszicholingvisztikai fogalmára vetítve is skálázhatók (vö. DRESSLER et al. i. m., 

Bevezetés, 6). A ragozásra, ill. a szintaxisra a létrehozás, a szóalkotásra, ill. a szó-

tárra a tárolás a jellemzőbb (bár ez utóbbiak esetében többek között a produktivitás, 

a szabályosság és a gyakoriság fokának is van befolyásoló szerepe): 

 

(7)  

 

 

 
 
 
 
 

szintaxis ragozás szóalkotás   szótár 

 

 

létrehozás      tárolás 



 

 
IV. Morfológiai mintázatok: produktivitás – szabályszerűség 

– gyakoriság, produktivitás – kreativitás – analógia  

 

 
A produktivitás (vagy termékenység) fogalma az utóbbi években nagy figyelmet 

kapott a morfológiában, mind elméleti, mind empirikus vonatkozásban (vö. pl. 

DRESSLER 1997, BAAYEN 1989, LIEBER–BAAYEN 1993, PLAG 1999, PLAG–

DALTON-PUFFER–BAAYEN 1999, DRESSLER–LADÁNYI 1998, 2000a, BAUER 1983, 

2001, 2005). A szakirodalomban egyaránt jelen vannak a produktivitás kvalitatív 

és kvantitatív megközelítésmódjai. Az alábbiakban a morfológiai produktivitás, 

ezen belül a szóképzési produktivitás fogalmát járjuk körül azokhoz a felvetések-

hez kapcsolódva, amelyek a modern morfológiai szakirodalomban jelen vannak. 

Megvizsgáljuk a produktivitás megállapítása kapcsán felmerülő egyes szemponto-

kat és összefüggéseket, ill. megpróbáljuk értelmezni a produktivitásfogalmat más 

fogalmakkal (a gyakoriság, a szabályosság, a kreativitás és az analógia fogalmá-

val) való viszonyában. A produktivitás fogalma a szóalkotásban az új szavak létre-

hozásával függ össze, ezért először az új szavak és a termékenység összefüggéséről 

szólunk. 

 

1. Az új szavak létrehozása és a termékenység 
 
A szókincs állandóan változik, ezért az elfogadott vagy szokásos (uzuális) szavak 

mellett mindig megjelennek nem uzuális szavak, azaz neologizmusok is. Míg a 

szokásos szavak jól ismert, általánosan használt és gyakran szótárakban is rögzített 

szavak (pl. begyullad, antikvárium, katonásdi), a neologizmusok olyan új lexémák, 

amelyeket korábban nem figyelhettünk meg a nyelvben (vö. HASPELMATH 2002, 

39), pl. bepróbálkozik ’megpróbálkozik vmivel’, bőrde ’bőrárut áruló bolt’, 

átvilágításosdi ’[közszereplők rendszerváltás előtti tevékenységének] folyton is-

métlődő átvilágítás[a] mint [politikai] játszma’, csokista ’csokiimádó’, lekvárium 

’lekvárokat áruló bolt’ (a fenti példák a Magyar Nemzeti Szövegtárból (a további-

akban: MNSZ) származnak).  

A morfológiai struktúrával rendelkező neologizmusok vagy szabálykövető 

módon jönnek létre, vagyis szabályos szóalkotási folyamatok eredményei, vagy 

egyedi szóalkotások, ún. okkazionalizmusok (más, idegen terminussal: nonce 

formations), amelyeknek használata alkalmi (és amelyek lehetnek nem grammati-
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kusak is). Különösen jellemző terepe az ilyen egyedi szóalkotásoknak a költői 

nyelv (vö. HASPELMATH 2002, 99).
18

 

Különbséget szokás tenni aktuális és lehetséges (potenciális) szavak között 

is. Az aktuális szavak olyan szavak, amelyek megfigyelhetők a nyelvhasználatban. 

Ezek lehetnek neologizmusok és elfogadott (más terminológiával ún. létező) sza-

vak is.
19

  

A lehetséges vagy potenciális szó fogalma a szabályalapú morfológiaelméle-

tekhez kötődik, amelyek a szabályosságot mutató morfológiai mintázatokat szabá-

lyok formájában fogalmazzák meg. 

A modern morfológiaelméletek egy jó része (ugyanúgy, mint a modern nyelv-

elméletek jó része is) szabályalapú elmélet. Ennek az az oka, hogy a szabályok 

felállítása nagyfokú általánosítást feltételez, az elérhető általánosság szintje pedig 

a nyelvelméleti modellekben fontos szempont. Ennek megfelelően a szabályalapú 

morfológiaelméletek a morfológiai produktivitás fogalmát is a morfológiai szabá-

lyok jellegzetes jegyeként interpretálják (vö. BAUER 2001, 12–15). 

A szabályalapú morfológiai modellekben a produktív szabályok rendszerszerű 

működése a nyelv lehetséges szavaiért, a potenciális szavakért felel. A potenciális 

szavak olyan szavak, amelyek megfelelnek a rendszer szabályainak, de nem 

fordulnak elő a nyelvhasználatban. Ez egyrészt azért van így, mert a potenciális 

szó fogalma a nyitott, azaz folyamatosan bővülő szókincsnek azt a részét modellál-

ja, amelyben a keletkező új és új, eddig nem használt, tehát nem rögzített szavak 

morfológiailag összetettek, és termékeny mintázatok, szabályok alapján jönnek 

létre. Esetleges, hogy e struktúrák alapján mely lehetséges szavak aktualizá-

lódnak, azaz jelennek meg ténylegesen a nyelvhasználatban. Másrészt a rend-

szer szintjén szabályosan létrehozható potenciális szavak időnként nem is aktuali-

zálódhatnak, mert a lexikonban már létezik egy azonos jelentésű szó, amely a 

szabály alkalmazását gátolja. Ez az ún. lexikai akadályozás jelensége (l. ARONOFF 

1976, RAINER 1988, KIEFER–LADÁNYI 2000a, 157–158). Így például nem aktua-

lizálódhat a rendszer szintjén szabályos %ül-get
20

 gyakorító képzős alak az ugyan-

olyan funkciójú, létező üldögél lexikai egység akadályozó hatása miatt.
21

 (A továb-

biakban szó lesz majd a lexikai akadályozás megszegéséről is a beszélt, a költői és 

a gyermeknyelvben.)  

A potenciális szavak aktualizációinak nagy része előbb-utóbb elfogadottá vá-

lik. Vannak azonban olyan neologizmusok is, amelyek – bár a rendszer lehetséges 

                                                 
18 Néhány példa okkazionalizmusokra Parti Nagy Lajos Grafitnesz c. kötetéből, zárójelben a 

kötetbeli oldalszám: elcédulásodóban (6), elszivár (33), géppapírtál (39), kiskanálni (39), elnehéz 

(45), bedrappul (60), hasonlítkozik (134) (Parti Nagy 2003). Az ilyen típusú szóképzést a hagyomán-

yos szakirodalom „játszi szóképzésként” említi, és e szóalkotási mód stilisztikai funkcióját emeli ki. 
19 A létező szó és a termékeny képzési szabály által elvileg létrehozható, de (még) nem rea-

lizálódott ún. potenciális szó különbségéről részletesebben l. LADÁNYI 2000a, ill. KIEFER 2002. 
20 A % jel a rendszer szempontjából helyes, de nem normatív szót jelöl. 
21 Rendszer és norma különbségéről ír COSERIU 1952 is.  
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szavai, tehát produktív szabályokat követnek, használatuk ad hoc jellege miatt 

mégsem válnak elfogadottakká.
22

 

A produktív szabályokat (vagyis a szabályba foglalható termékeny mintázato-

kat) az jellemzi, hogy alkalmazásukhoz nincs szükség különösebb tudatosságra 

vagy erőfeszítésekre, míg a morfológián kívüli eszközök, ill. a nem produktív 

szabályok alkalmazása több tudatosságot és kreatív erőfeszítést igényel, és a 

hallgatóban a játékosság benyomását kelti (vö. BAAYEN 1989, 11; l. még a 17. láb-

jegyzetet is).
23

 A produktivitás és a kreativitás összefüggésére a továbbiakban még 

visszatérünk. 

Természetesen a szókincs bővítése nem csak szóalkotással történhet, és a szó-

alkotásnak is vannak morfológián kívüli módjai,
24

 de a szabályelvű morfológiák-

ban az új szavak megalkotásának legfontosabb eszközei mégis a nyelv lehetséges 

szavait modelláló produktív szóalkotási szabályok, hiszen ezek adják a nyelv 

szókészleti gazdagodásának alapvető részét (vö. DRESSLER–LADÁNYI 1998, ill. 

UŐK 2000a).
25

 PLAG (1998) megfogalmazásában magának a morfológiának mint 

elméletnek a célja is a produktív szabályokhoz, ill. a nyelv lehetséges szavaihoz 

kötődik.
26

 
 

2. A produktivitás 
 
Produktivitásról a legáltalánosabb értelemben akkor beszélhetünk, ha egy (sza-

bályba foglalható) nyelvi minta szabadon használható új (konkrét) nyelvi for-

mák létrehozására (vö. PLAG 1999, BAUER 2001, HASPELMATH 2002). A morfo-

lógiában a ragozás (inflexió) és a szóképzés (deriváció) összevetésekor általában az 

                                                 
22 A fiatalabb generáció nyelvében például már elfogadottnak tűnik az idősebbek nyelvében 

valószínűleg még mindig neologizmusnak számító beidéz ige ’egy szövegen belül idéz egy másik 

szöveget’. Viszont alighanem egy lehetséges – azaz a rendszer szabályainak megfelelő – szónak a 

jövőben sem konvencionalizálódó aktualizációja a most a jelenség példájaként megalkotott, bonyolult 

felépítésű átemailezgettetődik, vö.: Tulajdonképpen senki sem felel az információk terjesztéséért. Egy-

egy fontos hír azért a főnök titkárságáról valahogyan csak átemailezgettetődik a beosztottaknak is.) A 

potenciális szavak aktualizációiként létrejött szavak belső szerkezetét is produktív szabályok 

segítségével értelmezzük, akár már elfogadott, konvencionalizálódott, akár nem szokásos (nem 

uzuális) szavakról van szó (pl. be-idéz, át-email-ez-get-tet-őd-ik).  
23 A produktivitás klasszikus definíciója a fenti jellemzőket foglalja össze: „the possibility avail-

able to language users to coin, unintentionally, in principle enumerable infinite sets of morphologi-

cally complex words by means of the word formation rules of their language” (Schultink 1962 – 

Baayen (1989, 11) angol fordításában). 
24 Ezek főként a rövidítések, a betűszavak és a szóvegyülés esetei, így például: stb. (< s a többi), 

VOSZ (< Vállalkozók Országos Szövetsége), Pepszi (< Pedagógiai és Pszichológiai Kar), prof (< 

professzor), csalagút (< csatorna, alagút) 
25 A termékeny folyamatoknak azonban mindenképpen nagy a jelentőségük a nyelvben, akár 

szabályok, akár mintázatok vagy sémák segítségével ragadjuk meg őket. 
26 „The central aim of general morphological theory is to define the notion of ‘possible complex 

word in natural language’ or […]’in language A’ ” (PLAG 1998, 5) 
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inflexió teljes alkalmazhatóságát (produktivitását) emelik ki a deriváció korlá-

tozott termékenységével szemben, ami azt jelenti, hogy a szóképzéssel ellentét-

ben – amely egyfelől meghatározott feltételekhez van kötve, másfelől amelyben 

mindig vannak ún. lexikailag kitöltetlen, üres helyek (lexical gaps) – a ragozási sor 

általában teljes, nincsenek hiányzó alakok. (Ez persze csak nagy általánosságban 

igaz, hiszen egyes szavak esetében vannak ún. hiányos (defektív) ragozási para-

digmák is, ezek a hiányok azonban sokkal kevésbé jellemzőek a ragozásra, mint a 

szóképzésre – vö. BEARD 1998, STUMP 1998, KIEFER 1998a, UŐ 2000.) A fenti 

okok miatt az inflexiós morfológiában inkább az egyes ragozási osztályok egymás-

hoz képest megállapított produktivitási fokáról van értelme beszélni – azokban a 

nyelvekben, ahol vannak ragozási osztályok (vö. DRESSLER 1997, PÖCHTRAGER et 

al. 1998). A továbbiakban csak a szóalkotási, azon belül is a szóképzési morfológi-

ához kötődő produktivitásfogalomról lesz szó. 

 

3. Produktivitás a szóalkotásban 
 
A morfológiai, ill. ezen belül a szóalkotási produktivitás (vagy termékenység) a 

„Strukturális magyar nyelvtan” harmadik, alaktani kötetében (a továbbiakban: 

StrMorf.) a következőképpen van meghatározva: „egy szóalkotási mintáról akkor 

mondjuk, hogy egy adott szemantikai tartományban termékeny, ha a minta alap-

ján tetszőleges számú szemantikailag transzparens új szó képezhető. Ebből 

következik, hogy ha egy képzésmód csak nem bővíthető, zárt szóosztályokhoz tar-

tozó szavakon működik, nem beszélhetünk termékenységről” (KIEFER–LADÁNYI 

2000a, 149). A következőkben részletesen megvizsgáljuk a fenti definíció egyes 

összetevőit, ill. hátterét, valamint részben a produktivitásfogalommal kapcsolatban 

felmerülő egyes tényezők tesztelhetőségét is. (A fenti definícióban a „tetszőleges 

számú új szó” a rendszer szintjén értendő, azaz függetlenül a fentebb már említett 

lexikai akadályozás jelenségétől.)  

 

4. A produktivitás és az osztályok nyitottsága 
 
A szóalkotási szabályok termékenysége kapcsán megemlítettük, hogy produktív 

képzésmódról csak akkor lehet szó, ha az osztály (vagy alosztály), amelynek tagja-

in a képzésmód működik, nyitott.  

Az alapszavak osztályának nyitottsága vagy zártsága nem mindig határozha-

tó meg közvetlenül. Dressler és Ladányi látszólag zárt osztályokról (pl. a német és 

a magyar számnevekről) is kimutatták, hogy korlátlanul bővíthetők, ha nemcsak 

tényleges tagjaikat vesszük tekintetbe, hanem mintegy gondolatkísérlettel megpró-

báljuk nyitottá tenni az alapszavak osztályát, és ezzel megteremteni a megfelelő 

derivátumok (itt: sorszámnevek) korlátlan képzésének lehetőségét. Így például a 

magyarban a sorszámnévképzés (3-tól fölfelé) a számnév utolsó elemén történik. 
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Ezeknek az utolsó helyen álló elemeknek az osztálya első pillantásra zártnak tűnik, 

a számnévi és így a sorszámnévi osztály nyitottságát ezért csak új típusú, nem ter-

mészetes számokból képzett sorszámnevekkel tudjuk igazolni. Ilyenek például a 

latin és görög betűkkel jelölt „számok” (n, x, a, b, ill.      k-

ből minden további nélkül, automatikusan és szabályszerűen képezhetők fiktív sor-

számnevek. Annak ellenére, hogy a kiejtésük szerint két szótagú görög betűkkel 

kapcsolatban (egy ezzel kapcsolatos képzési teszt tanúsága szerint) fonológiai 

problémák és bizonytalanságok merülnek fel (→ tau-dik vagy tau-adik;  → al-

fa-dik vagy alfa-adik), ezek a fonológiai problémák nem cáfolják a -(V)dik képző-

vel történő magyar sorszámnévképzés produktivitását (vö. DRESSLER–LADÁNYI 

1998, UŐK 2000a). 

 Hasonlóképpen tesztelhetjük az -(V)s képzővel történő számjegynévképzés 

produktivitását is. A Kiefer-féle Alaktanban (KIEFER 1998a, 235) az egyik olyan 

csoport, ahol az -(V)s főnévképzőként produktívan funkcionálhat, a tőszámnevek-

ből történő számjegynévképzés (a számnévi alapú képzés itt a főnévi alapú képzé-

sekkel egybevonva szerepel). A fenti érvelés szerint azonban ez a képzésmód csak 

akkor lenne produktívnak tekinthető, ha fiktív számokon is működne. Ez nem áll 

fenn, mivel, úgy tűnik, nincsenek *n-s, *x-es, *tau-s stb. fiktív számokból képzett 

számjegynevek, tehát az -(V)s produktivitása ebben az alcsoportban megkérdője-

lezhető. KIEFER–LADÁNYI 2000b ennek megfelelően azt az állítást tartalmazza, 

hogy az -(V)s főnévképzőként a tőszámnevekből történő számjegynévképzésben 

nem produktív.  

A fenti állítást teszteltük úgy, hogy a kísérleti személyeknek az Ez a szám az 

egyes, kettes stb. típusú mondatok alapján kellett „számjegyként” megnevezniük 

néhány görög és latin betűkkel jelölt „számot” (    a, y). (A résztvevők: 84 

elsőéves magyar szakos hallgató; a vizsgálat időpontja 1998 szeptembere.) A teszt 

sokakat zavarba ejtett. A 84 megkérdezett egyetemista közül tízen más megoldás-

sal próbálkoztak (például nyolcan az -(V)dik képzőt tartalmazó sorszámnévi ala-

kokkal: alfa-dik, ró-adik [szám] stb., körülírással: az alfá-val stb. jelölt [szám]), 

heten egyáltalán nem adtak semmilyen választ. Tizenegyen először megpróbálkoz-

tak az -(V)s képzős alakokkal (alfá-s, ró-s stb.), de ezeket átjavították a képző nél-

küli alapalakra. Harminchárman következetesen az alapalakokat használták (alfa, 

ró stb., [szám]) ugyanakkor huszonhárman, úgy tűnik, problémátlanul megalkották 

a fentebb már említett -(V)s képzős alakokat. Összesítve a teszt eredményét (Ö= 

összes értékelhető adat): 

 
(8) Görög és latin betűkkel jelölt számok számjegynevek 

Ö képző nélkül  képzővel   másképp  

 77 44   23  10 

   
Ez az eredmény felveti a megnevezési kényszernek (vö. BAUER 1983, 

„namebility requirement”), a szabály hatókörének, ill. a potenciális szó – aktuális 
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szó – létező szó viszonyának kérdését. A következő kérdések merülnek fel: 1) Ha 

egy új derivátumtípust a beszélők egy nem elhanyagolható része (adott esetben 

csaknem harmada) egy arra ösztönző szituációban aktuális szóként létrehoz, akkor 

vajon ezeknek a derivátumoknak a létrehozásáról szabálynak kell-e számot adnia 

(másképpen: beletartoznak-e ezek az alapszavak a számjegynév-képzésre vonatko-

zó szabály hatókörébe)? 2) Függhet-e egyáltalán a szabály megfogalmazása attól, 

hogy effektíve a beszélőknek mekkora hányada hoz létre, ill. fogad el bizonyos 

derivátumokat egy extrém, megnevezési kényszert sugalló szituációban?  

Az biztos, hogy a fenti, görög és latin betűkből létrehozott „számjegynevek” 

nem a nyelv létező szavai (nem a nyelvi norma részei), de vajon potenciális szavak 

aktualizációinak vagy pusztán felszíni analógia útján létrejött képződmények kell-e 

tekintenünk őket? Ugyanis ha potenciális szavak aktualizációinak tekintjük őket, 

akkor produktív szóképzési szabálynak kellene vonatkoznia rájuk. Ebben az eset-

ben a számjegynévképzés eredetileg zárt osztályon működő, tehát nem produktív 

szabályának hatályát ki kellene terjeszteni ezekre a derivátumokra is. Ezáltal az 

alapszavak osztálya nyitottá válna, tehát a számjegyképzés szabályát produktívnak 

kellene tekintenünk.  

A kérdés eldöntésében segít, hogy a produktív szabályok alkalmazását au-

tomatikusnak, nem tudatosnak tartjuk, míg a szabálytól való eltérés vagy a sza-

bályba nem foglalható szóalkotási mód esetén – amennyiben a derivátumot valóban 

a használat során hozzuk létre és nem a mentális memóriából hívjuk elő mint kész 

egységet – általában valamilyen szintű tudatosságot feltételezünk. (Kivételt jelent 

néhány olyan jelenség, amely a nyelvelsajátítással kapcsolatos vagy más okokkal 

összefüggő hibázásokkal függ össze, ilyenek pl. az ún. „alkotó hibázások” vagy 

„okos hibák” – részletesebben l. a 7. alfejezetben.) Mivel – a sorszámnévképzéstől 

eltérően – tetszőleges fiktív számokból nem lehet automatikusan és szabályszerűen 

ilyen számjegyneveket létrehozni (l. a nagymértékű habozási jelenségeket a teszt 

során), képzésüket nem tekinthetjük a szabály hatókörébe tartozónak, és így a 

számjegynévképzés szabályát sem tekinthetjük produktívnak.  

 

5. Produktivitás és szemantikai kompozicionalitás 
 
A termékeny képzés meghatározásához az is hozzátartozik, hogy a képzett szavak 

jelentése az alapszó és a képző jelentéséből kiszámítható, azaz a termékeny képzés 

szemantikailag kompozicionális (vö. Aronoff „szemantikai koherencia” fogal-

mával: ARONOFF 1976, 38). Ez nem jelenti azt, hogy a termékeny képzéssel létre-

hozott derivátumnak ne alakulhatna ki lexikalizálódott jelentése is (vö. STUMP 

1998, 17). Ha azonban a lexikalizálódott jelentések nagy száma miatt a szóképzési 

jelentés elhomályosul, vagyis a szemantikai koherencia megszűnik, a képzésmód – 

mint ahogyan azt például van Marle a holland -lijk képzővel kapcsolatban kimutat-

ta (vö. VAN MARLE 1988) – elveszítheti produktivitását. Fordított jelenség is elő-
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fordulhat: ha például egy grammatikalizációs folyamat során egy elem pontosan 

meghatározott grammatikai jelentéshez jut, produktívvá válhat (vö. a B/IV./1. feje-

zettel, ill. l. LADÁNYI 2000b).  

Mint már korábban szóba került, egy képzésmód termékenységét, új szavakon 

való alkalmazhatóságát az idegen és az argó szavakon kívül leginkább nonszensz 

szavakkal tesztelhetjük. A nonszensz szavakkal való tesztelés azonban a jelentés 

kompozicionalitásának vizsgálatára nem alkalmas (vö. KIEFER–LADÁNYI 2000a).  

 

6. A produktivitás mértékének meghatározása 
 
A termékenységnek, ill. mértékének meghatározására különböző javaslatok szület-

tek, a produktivitás újabb definíciói pedig tekintetbe veszik a produktivitás 

fokozatiságát is.
27

 

A generatív morfológiában a produktivitást a kompetencia szintjén szóalkotási 

szabályok alkalmazhatóságaként határozták meg (vö. ARONOFF 1976, SCALISE 

1984, SPENCER 1991), hiszen a termékeny képzés (ahogyan a korábbiakban már 

utaltunk rá) egyúttal mindig szabályszerű is.  

A produktivitás mértékét ebben a megközelítésben elsősorban aszerint próbál-

ták meghatározni, hogy a szabály alkalmazásának milyen hatóköri korlátozá-

sok szabnak határt (l. BOOIJ 1977). A hatóköri korlátozásokra épülő 

produktivitásfogalom a szóalkotási mód általánosságától függ, amely elsősorban 

nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés, tehát nem a levezetett szavak számával 

jellemezhető, hanem azzal, hogy a szabály milyen tulajdonságokkal rendelkező 

alapszavakon működik.
28

 

A produktivitás mértékét más javaslatok szerint elvileg azzal az aránnyal is 

lehetne jellemezni, amely a hatóköri korlátozások szerint lehetséges alapszavak 

számát azoknak a szavaknak a számához viszonyítja, amelyekből ténylegesen lét-

rejöttek a megfelelő szóalkotási móddal levezetett szavak (vö. SPENCER 1991, 

KATAMBA 1993). Ez a meghatározás azonban elméleti szempontból problematikus, 

mert amennyiben a produktivitást mint a rendszer vagy a kompetencia szintjén fel-

fogott potencialitást fogjuk fel, a fenti javaslat ennek a meghatározásnak ellent-

mond.  

Definíció szerint egy termékeny szóalkotási szabálynak (a rá vonatkozó korlá-

tozó előírások, feltételek tekintetbe vételével) tetszőleges számú új szót kell tudnia 

automatikusan létrehozni (vö. VAN MARLE 1985, Schultink 1961 alapján). Így pro-

                                                 
27 Pl. Haspelmathnál: „a morphological rule or pattern is said to be productive if (and to the ex-

tent that) it can be applied to new bases and new words can be formed with it” (HASPELMATH 2002, 

98). 
28 A hatóköri korlátozások különbsége rivális képzésmódok esetében úgy jelentkezik, hogy az 

alapesetet, az ún. defaultot kevesebb hatóköri korlátozás jellemzi. A default státus azonban a ter-

mészetes morfológia felfogásában, mint ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk, nem esik egybe a 

termékenységgel. 
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duktív képzésmódról csak akkor lehet szó, ha a szabály hatókörének megfelelő osz-

tály (vagy alosztály), amelynek tagjain a képzésmód működik, nyitott (l. a kiindu-

lásként idézett definíciót is). Ennek megfelelően az is követelmény, hogy az osz-

tályt (vagy alosztályt) a szavak egy vagy több közös tulajdonsága alapján 

(vagyis intenzionálisan) kell meghatározni (vö. RAINER 1988, ill. 1993). A fenti 

javaslattal kapcsolatban a gondot az jelenti, hogy az előbbiekben ilyen módon 

meghatározott produktivitást eleve nem lehet a fentebb javasolt arány szerint meg-

határozni, hiszen ha az alapszavak köre nem zárt, akkor nem tudjuk megadni a le-

hetséges alapszavak számát. Ezenkívül a ténylegesen levezetett szavak száma is 

csak relatív módon, azaz csak egy megadott korpuszra nézve állapítható meg.  

A produktivitásnak mint aránynak a meghatározása kapcsán – a fenti problé-

mák egyfajta áthidalásaként is felfoghatóan – Baayen korpuszvizsgálatok (ezen 

belül az egyszeri előfordulások, az ún. hapaxok) alapján a morfológiai produkti-

vitás statisztikai alapú kvantitatív meghatározását célozta meg (BAAYEN 1989). 

Ez a kvantitatív produktivitásfogalom a korpuszokra épülő nyelvi vizsgálatokban 

sikeresen alkalmazható (pl. BAAYEN 1991, uő 1994, PLAG–DALTON-PUFFER–

BAAYEN 1999). Ugyanakkor ez a produktivitásfogalom a kompetenciaszintű 

potencialitásról a hangsúlyt a performanciaszintű valószínűségre teszi, ami a sza-

bályalapú morfológiaelméletekben nem tűnik kívánatosnak.
29

  

A szabályalapú nyelvtanokban gondolkodó elméleti morfológusok a produkti-

vitás fogalmát szeretnék a gyakoriság fogalmától függetlenül meghatározni, an-

nak az érvnek az alapján, hogy a termékenység és a (főként a példányszintű, azaz 

token-) gyakoriság nem feltétlenül függ össze egymással: egy termékeny módon 

képzett szó előfordulása egy korpuszban lehet viszonylag alacsony, ugyanakkor 

egy nem produktív szabály alapján létrejött morfológiai alakzat gyakorisága lehet 

kifejezetten magas. A fenti meggondolással szemben Bybee hálózatelvű morfoló-

giájának produktivitásfogalmában nemcsak a típus, hanem a példány szintjén 

meghatározott gyakoriság fogalma is fontos szerepet játszik (vö. pl. BYBEE 

2006).
30

 

Ahogyan azt a korábbiakban jeleztük, ebben a könyvben a természetes morfo-

lógia produktivitásfelfogásából indulunk ki, amely szerint a produktivitás olyan 

rendszerszintű alapfogalom (a nyelvtani kompetencia alapfogalma), amely a 

nyelv lehetséges (potenciális) szavainak létrehozására vonatkozik, és nem azono-

sítható, ill. nem vezethető le sem a típus, sem a példány szintjén megállapított 

gyakoriság,
31

 sem a szabályszerűség fogalmából; ellenkezőleg: a természetes 

                                                 
29 Ezzel kapcsolatban l. Dressler megjegyzését, amelyben hangsúlyozza a kompetenciaszintű 

(potenciális) produktivitás és a nem kompetenciaszintű valószínűség különbségét: a potenciális 

rendszer szintjén a levezetett szó képzésének csak a lehetségessége vagy a lehetetlensége állapítható 

meg, de a valószínűsége nem, mivel ez utóbbi kategória nem a kompetencia, hanem a norma vagy a 

performancia tényezőitől függ, és csak azok alapján jósolható meg (DRESSLER–LADÁNYI 2000a). 
30 Részletesebben l. TANOS (megjelenés alatt). 
31 L. a 78. lábjegyzetet. 
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morfológia felfogásában ezek épülnek a produktivitás mint potencialitás fogalmára 

(vö. DRESSLER–THORTON 1996, DRESSLER 1997). 

Bár a természetes morfológia felfogását vesszük alapul, a szóképzési rendszer 

egyes jelenségeinek vizsgálatakor (l. főként a főnévképzés bizonyos eseteiről szóló 

B/III. részt) ugyanakkor tekintettel leszünk arra is, hogy a szóalkotási eljárások 

termékenysége az időben változhat, és a kiépülőfélben lévő mintázatok esetében 

a képzés alapját kezdetben nem produktív szabályok, hanem egyedi minták analó-

giás követése adja. Feltételezésünk szerint az új produktív szabályok kialakulásá-

ban az analógiás folyamatokkal létrejött típusok számának növekedése, azaz a tí-

pusgyakoriság változása is fontos szerepet játszhat. Ezért – a természetes 

nyelvelmélet felfogásától eltérően – elfogadjuk, hogy a típusgyakoriságnak 

(azaz az egyes egyedi minták követése révén létrejövő szavak, ill. szóalakok fel-

szaporodásának) is szerepe lehet a termékeny mintázatok kiépülésében. Olyan 

kettős mechanizmust feltételezünk, amelyben a típusgyakoriság fogalma termékeny 

szabály esetében e szabályból mint potencialitásból vezethető le, hiszen a produk-

tív szabályok azok az általános mechanizmusok, amelyeknek a (nem tudatos, au-

tomatikus) követésével új szavak és szóalakok jöhetnek létre; ugyanakkor ez nem 

zárja ki azt, hogy a típusgyakoriság befolyásolja (segíti vagy nehezíti) bizonyos 

mintázatok szabályossá és produktívvá válását, ill. hozzájárul ahhoz, hogy a pro-

duktív mintázatok termékenysége fenn tudjon maradni.  

 

7. A produktivitás mértékének meghatározása természetes nyelvelmé-

leti keretben 
 
A természetes morfológia a produktivitást (más fogalmakhoz hasonlóan) fokoza-

tokban értelmezhető, skálázható fogalomként fogja fel, de egy ragozási osztály 

vagy egy képzési mód termékenységi fokozatait nem a hatókör nagysága vagy a 

lehetséges alapszavak és a levezetett szavak számaránya, hanem annak alapján 

véli megállapíthatónak, hogy a morfológiai eljárás mekkora nehézségek ellenére 

alkalmazható (részletesebben l. a továbbiakban). Ebben a keretben mind a ragozá-

si, mind a szóképzési produktivitás fokozatainak megállapítására szolgáló kritéri-

umrendszert W. U. Dressler hozta létre. 

A ragozási osztályok produktivitásával kapcsolatos kritériumrendszer kidolgo-

zásakor Dressler Wurzel 1987-es munkájának megállapításait vette tekintetbe. 

Wurzel a német ragozási osztályok produktivitásával kapcsolatban megkülönböz-

tette az elsődleges és a másodlagos produktivitás fogalmát. Ez utóbbi azokra az 

idegen szavakra vonatkozik, amelyek egy nyelvbe bekerülve, noha eredeti alakjuk-

ban nem mutatják fel az adott ragozási osztályra jellemző morfológián kívüli je-

gyeket, valamely produktív ragozási osztályba történő beillesztésükkor megkapják 

őket. (Pl. a francia bombe ’bomba’ vagy fabrique ’gyár’ szavak az oroszba beke-

rülve az a-ra végződő nőnemű főnevek osztályába illeszkedtek, és megkapták az 
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osztályra jellemző fonológiai jegyet, azaz az -a végződést: or. bomba ’bomba’, ill. 

fabrika ’gyár’.) Wurzel szerint a másodlagos produktivitás mindig feltételezi az 

elsődleges produktivitás meglétét (l. WURZEL, 1987, 87–92).  

Wurzelnek ez utóbbi megállapítása szolgált azoknak a kritériumoknak az alap-

jául, amelyeket Dressler a ragozási produktivitás fokozatainak megállapítására dol-

gozott ki (DRESSLER 1997), majd ezeket a kritériumokat a szóképzési produktivitás 

fokozatainak a megállapítására is adaptálta. Eszerint a szóképzési szabályok pro-

duktivitásának mértékét annak alapján állapíthatjuk meg, hogy a képzésmód mek-

kora nehézségek ellenére képes működni. Minél nagyobb nehézség(ek) ellenére 

képes működni az adott képzésmód, annál produktívabbnak tekintendő (vö. 

DRESSLER–LADÁNYI 1998, UŐK 2000a).  

1) Így a legproduktívabbnak azok a képzésmódok tekinthetők, amelyekkel a 

rendszerbe nem illeszkedő idegen szavakat is be lehet illeszteni (vö. a Wurzel-

féle másodlagos produktivitással). Például a magyarban az -(V)l) igeképző 

beillesztőképzőként megfelel ennek a kritériumnak, pl.  

 

(9)  print-el, shopping-ol 

 

A magyarban sem magyaros kiejtésű *print, sem magyaros kiejtésű *sop(p)ing szó 

nem létezik. A denominális igeképzésben alapesetnek (defaultnak) tekinthető -(V)z 

képző
32

 ugyanakkor (bizonyos lexikai mezőket kivéve) nem használatos idegen 

igetövek beillesztésére (vö. LADÁNYI 1999a, 2001a). Az ilyen és hasonló esetekből 

Dressler azt a következtetést vonta le, hogy a default státus és a produktivitás egy-

mástól megkülönböztetendő fogalmak (vö. DRESSLER–LADÁNYI 2000a, vö. 

BAUER 2005). (A default státus, a hatókör és a produktivitás összefüggéseire a 

B/III. fejezetben a főnévképzés bizonyos eseteivel kapcsolatban részletesebben is 

kitérünk majd.) 

2) A következő szint az eredetileg is megfelelő tulajdonságokkal rendelkező 

vagy már beillesztett idegen szavak részvétele az adott képzésmódban, hiszen 

az ilyen szavakkal kapcsolatban – mivel tulajdonságaik (pl. kiejtési sajátosságaik, 

azaz fonetikai jegyeik) megfelelnek a rendszernek – kevesebb nehézség merül fel, 

tehát csak az idegen elem integrálásának nehézségéről van szó (vö. a wurzeli elsőd-

leges produktivitással). Így például a magyar -(V)s melléknévképző jellemezhető 

ezzel a produktivitási fokkal, mivel a magyarba főnévként bekerült, létező idegen 

szavakból ennek a képzőnek a segítségével mellékneveket tudunk létrehozni, pl.: 

 

(10)  marketing-es, bróker-es 

                                                 
32 A magyarban mind a -(V)z, mind az -(V)l képző produktív. Kettejük közül azért a -(V)z az 

alapeset (a default), mivel alkalmazási köre kevésbé korlátozott. Az -(V)l képzőt szokásosan csak 

mássalhangzóra végződő egy szótagú tövek, valamint az angolból kölcsönzött -ing végű főnevek 

kaphatják meg, míg a -(V)z képzőre hasonló korlátozások nem vonatkoznak (vö. KIEFER–LADÁNYI 

2000b; a két képzőről részletesebben l. a B/I./2. fejezetet). 
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A marketing és a bróker létező szavak a magyarban, amelyeket nem angolosan 

([’ma:kətiŋ], ill.[’broukə]), hanem magyarosan ejtünk, tehát már beillesztett ele-

mekként képzünk belőlük új szót.  

3) A harmadik szint a képzésmód működése az adott nyelvben keletkezett 

rövidítéseken, betűszavakon. A szóképzési szabályok működése az ilyen eleme-

ken a produktivitásnak mindenképpen nagyobb fokát feltételezi, mint ha például a 

képzésmód csak a szókincs grammatikai szabályok által létrehozott belső keletke-

zésű elemein működne, mivel a rövidítések és a betűszavak nem grammatikai sza-

bályok, hanem a grammatikán kívüli, ún. extragrammatikai eszközök révén jönnek 

létre, és a nyelv szókincsében (az idegen szavakhoz hasonlóan) marginális és jelölt 

elemeknek számítanak (vö. DRESSLER–LADÁNYI 2000a). Az -(V)s melléknévképző 

felmutatja ezt a produktivitási fokot is, pl.:  

 

(11)  kft-s, ELTE-s, BTK-s 

 

Ugyanakkor pl. az -i melléknévképző ilyen elemeken nem működik. 

4) Az előzőeknél alacsonyabb szintű produktivitási mutató a képzési osztályon 

belüli elmozdulás egy másik alosztály irányában (vö. DRESSLER–LADÁNYI 

1998, 2000a, LADÁNYI 1999a), mivel ez az utóbbi alosztálynak nemcsak nagyobb 

fokú stabilitására, hanem nagyobb fokú produktivitására is utal. Így az igeképzés-

ben a -(V)z és az -(V)l képzőnek az -íroz képzőhöz képesti magasabb fokú produk-

tivitását mutatja, hogy az előbbi képzők az utóbbit több esetben felcserélték, míg 

fordított eset nem (vagy csak nagyon ritkán) fordul elő, pl.: 

 

(12)  vagon-íroz → vagon-oz, szald-íroz → szaldó-z,  

park-íroz→ park-ol, patent-íroz → patent-ol 

 

5) A produktivitás következő szintje, ha a képzésmód az adott nyelv szavaiból 

hoz létre új derivátumokat. Ennek a szintnek további fokozatai lehetnek.  

a) A képzésmód végeredménye egy potenciális szó/derivátum aktualizációja, 

és ennek a derivátumnak az alapszava is potenciális szó. RAINER (1993) termi-

nusával a képzésnek ez a köztes lépése az ún. „intermediate false step”. Így pl. a 

-lAg képző a beszélt nyelvben járulhat olyan -i képzős szavakhoz, amelyek nem 

létező, hanem potenciális szavak, pl.:  

 

(13)  Szekrényileg / szőnyegileg / könyvileg stb. jól állunk.  

 ← %szekrényi, %szőnyegi, %könyvi 

  

Az ilyen derivátumok létrehozásának nehézsége tehát az, hogy az alapszó nem 

fordul elő önállóan a nyelvben. 

b) A beszélt, a költői és a gyermeknyelvet jellemzi, hogy megjelennek benne 

olyan aktualizálódó potenciális derivátumok is, amelyek a lexikai akadályozás je-
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lensége miatt elvileg nem jelenhetnének meg – ilyenkor tehát a képzésmód pro-

duktivitása felülírja a normához való alkalmazkodást. 

A nem normatív derivátumok létrehozása lehet tudatos újítás (pl. nyelvi játék 

vagy stilisztikai hatásra való törekvés) eredménye is, de az ilyen derivátumok létre-

jöttének oka lehet az is, hogy a beszélő nem ismeri a normát, és a neologizmusok 

produktív szabályok (nem tudatos) működésének eredményei. Ez a helyzet pl. a 

gyermeknyelvben, amellyel kapcsolatban ezt a jelenséget ún. „alkotó hibázásnak” 

vagy „okos hibának” nevezik (l. PLÉH 2000, 989–991, MacWhinney (1985) össze-

foglalója alapján).
33

 Ilyen alkotó hibázás eredménye pl. a ’fest’ jelentésű %fes-

ték-ez ige (vö. az elfogadott rúzs-oz, púder-ez, krém-ez mellett a szintén képezhető 

igekötős össze-festék-ez igével, pl. összefestékezi a ruháját).  

c) Ugyancsak a képzésmód produktivitását mutatja, ha a szabályosan létreho-

zott potenciális derivátumok egyelőre nem elfogadott aktualizációi fordulnak elő 

a beszélt, a költői vagy a gyermeknyelvben. Pl. -Ódik képzős potenciális szavak 

aktualizációi a beszélt nyelvhez közeli nyelvezetű Magyar Narancsból (a további-

akban: MaNcs), ill. a költői nyelvből:  

 

(14) (a) .. a könyv olvasódik tovább ...  MaNcs X/1–2, 43), 

  (b) ... szvettereződik az éjszaka ...  (Parti Nagy Lajos, Szép versek 1989  

      (a továbbiakban: SZV 89), 268  

 

(Ilyen egyelőre nem elfogadott neologizmus a korábbiakban példaképpen létreho-

zott átemailezgettetődik is.) 

Még csekélyebb erőfeszítést igényel az olyan neologizmusok létrehozása, ame-

lyeknek új szó voltát szokványos jellegük miatt alig vagy nem is érezzük. Létre-

jöhetnek ilyen neologizmusok  

d) komplex morfológiai szerkezetű neologizmusokból, pl. a becsomagolódni 

főnévi igenév esetében:  

 

(15) be-csomag-ol (< csomag) → [be-csomag-ol]-ód-ik → [be-csomag-ol-ód]-ni  

 pl. Magától nem fog becsomagolódni! 

 

e) nem komplex morfológiai szerkezetű neologizmusokból, pl. cöcö → 

cöcö-z-ik ’lekezelő véleményének a gúnyos cöcö hangsor kimondásával ad hangot’ 

(pl. Te csak ne cöcözz itt nekem!); 

f) régóta elfogadott, már hagyományosnak tekinthető szavakból, pl. bűnöző 

→ bűnözőcske, bizonyíték → bizonyíték-ocska (az MNSZ-ből vett példák). 

g) A produktivitásnak még alacsonyabb szintjét jelenti, ha az adott képző csak 

olyan szabálykövető neologizmusokban fordul elő, amelyek idegen szavak for-

                                                 
33 Ilyenkor a gyerek tulajdonképpen olyan lehetséges szavakat aktualizál, amelyeknek 

használatát a szókincsben meglévő azonos jelentésű elem szokásosan akadályozza, „blokkolja”. 
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dításaiként, azok ösztönzésére jöttek létre. (Pl. a magyar böngész-ő az angol 

brows-er fordításaként jött létre, de adott esetben ez nem jelenti az -Ó képző ala-

csony produktivitási fokát, hiszen ez a képző nem csak ilyen típusú alakulatokban 

képes előfordulni.)
34

 

h) A produktivitás legalacsonyabb szintje az, ha az adott képző csak olyan sza-

bálykövető neologizmusokban fordul elő, amelyeknek létrejöttét analógiás fo-

lyamat is támogatja. (Pl. a mars-jár-ó a hold-jár-ó analógiájára jött létre, de eb-

ben az esetben ez nem jelenti azt, hogy az -Ó képző produktivitási foka minimális 

lenne, hiszen ez a képző nem csak ilyen típusú alakulatokban fordul elő.) 

Idegen képzők esetében, amelyek elsősorban a szókincs idegen elemein mű-

ködnek, első megközelítésben két kritérium jöhet számba: 1) az idegen szavak 

derivációs beillesztésének képessége (pl. edit-ál, virtual-itás), valamint 2) működé-

si képesség a rendszerbe illeszkedő idegen szavakon (pl. sátán-izmus, tumor-ista – 

az MNSZ példái). Mivel azonban az idegen képzők némelyike előfordul magyar 

szavakon is, sőt, egyes idegen képzők szisztematikusan társulnak magyar szavak 

meghatározott csoportjaihoz (vö. a B/III./4. fejezettel), a fenti két kritérium nyilván 

nem elegendő a produktivitás mértékének megállapítására. Másrészt ezek a kritéri-

umok – a magyar képzőktől eltérően – a fenti sorrendben valószínűleg nem is je-

lezhetik a produktivitás egyre csökkenő fokozatait, hiszen az idegen képzők eseté-

ben éppen nem az idegen szókincs elemein való alkalmazás okozhatja a nagyobb 

nehézségeket. Ez előrevetíti, hogy az idegen képzőkkel kapcsolatban az egész pro-

duktivitási kritériumrendszernek másképpen kell kinéznie. A felvetett problémára a 

magyar főnévképzés kapcsán, a B/III./4.5. fejezetben, néhány idegen képző tárgya-

lása után térünk vissza. (A produktivitás fokozatainak természetes morfológiai kri-

tériumrendszerével kapcsolatban a további részleteket l. még: DRESSLER 1997, 

DRESSLER–LADÁNYI 1998, UŐK 2000a és LADÁNYI 1999a.) 

 

8. Termékenység, szabályosság és gyakoriság  
 

A termékenység vagy produktivitás fogalmáról az előző fejezetekben részletesen 

szóltunk. A morfológiai szabályosság azt jelenti, hogy egy morfológiai művelet 

nem egyedi, hanem általánosítható és szabályban rögzíthető. A szabály általá-

nos formában adja meg azt a műveletet, amelyet alkalmazva egy morfológiai egy-

ségből új morfológiai egységet (szót/lexémát vagy szóalakot) kapunk. A szabály 

(szintaktikai, szemantikai, fonológiai és morfológiai) korlátozások formájában kö-

rülhatárolja azokat a morfológiai egységeket, amelyeken a szabály alkalmazható, 

ill. hasonló korlátozások segítségével megadja azoknak az egységeknek a formai és 

jelentésbeli sajátosságait is, amelyek a szabály alkalmazása következtében jönnek 

létre. A produktív morfológiai folyamatok mindig szabályosak (azaz szabályba 

                                                 
34 Hasonlóképpen jött létre az angol eredetiben is latin szóalakra emlékeztető Snivell-us 

fordításaként a magyar Pipogy-usz név (ROWLING 2003, 459/450). 
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foglalhatóak), míg a nem produktív folyamatok lehetnek szabályba foglalha-

tóak és szabálytalanok egyaránt. Szabályosak, de nem termékenyek azok a mor-

fológiai műveletek, amelyek szabályba foglalhatóságuk mellett csak elemek zárt, 

tovább nem bővíthető csoportjaira alkalmazhatók. A szabályosság és a termé-

kenység tehát nem azonosítható egymással. 

A gyakoriság egy elemnek egy kijelölt szövegmennyiségben (korpuszban) va-

ló előfordulási száma. Ha egy szabályelvű morfológiai modellből indulunk ki, a 

termékenység, a szabályosság és a gyakoriság közül a morfológiai rendszer szem-

pontjából a gyakoriság fogalma a legkevésbé jelentős. A nem szabályokkal dol-

gozó hálózati elvű morfológiában ellenben a gyakoriságnak nagy szerepet tu-

lajdonítanak az analógiás kapcsolatok erőssége és ezáltal a formák közötti 

választás valószínűsíthetősége szempontjából (vö. a korábbiakban elmondottakkal, 

ill. az A/V./1.1. fejezettel). Ami a nyelvelsajátítást illeti, az alaktani elemek elsajá-

tításának sorrendiségében – több más tényező mellett – a gyakori használat sze-

repét is kimutatták (vö. PLÉH 2000, 988).  

A szabályelvű morfológiákban a gyakoriságról azt tartják, hogy a termékeny-

ség nem függ feltétlenül össze, mert ez utóbbi egy morfológiai szabály alkalmazha-

tóságára vonatkozik. A produktív szabály által létrehozott szavak gyakorisága kü-

lönböző lehet. Előfordulhat, hogy egy kifejezetten produktív szabály alacsony 

gyakoriságú szavakat hoz létre – a magyarban ilyen például a -(t)Atik képzős, ún. 

szenvedő igék képzése. A -(t)Atik képző elvileg produktív, az ezzel a képzővel lét-

rehozott igék használata azonban a hivatali és a költői nyelvre korlátozódik, ezért 

az ilyen képzős igék gyakorisága mind a típusok, mind a példányok szintjén (külö-

nösen a hétköznapi nyelvben) alacsony.  

 

9. Produktivitás, kreativitás, analógia 
 

Végül – tágabb összefüggések közé helyezve a produktivitás fogalmát – vizsgáljuk 

meg ennek a fogalomnak a viszonyát a kreativitás és az analógia fogalmához.  

A produktivitás és a kreativitás közötti viszony annak a függvénye, hogy mi-

lyen kreativitásfogalommal és milyen nyelvi modellel dolgozunk. Kreativitáson 

érthetjük egyfelől az egyén nyelvi képességeinek, a nyelvről való implicit tudásá-

nak (nyelvi kompetenciájának) a kibontakoztatását a nyelvhasználatban. Más-

részt, más megközelítésben, a kreativitás megnyilvánulásának tekinthetjük azokat 

az egyéni sajátosságokat, amelyek az egyén nyelvhasználatában eltéréseket jelen-

tenek a konvencionalizálódott nyelvi formáktól. 

Amennyiben a nyelvelméleti modellben leírandó nyelvi kompetenciát csak a 

nyelvi rendszer szabályokban leírható összefüggéseire korlátozzuk, ahogyan az 

például a generatív nyelvelméleti modellben történik, a kreativitás tulajdon-

képpen nem különbözik a produktivitástól, hiszen ez utóbbi is a nyelvi rendszer 

működő, azaz termékeny szabályainak alkalmazását jelenti. Ez azonban mind a 
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kompetenciának, mind a kreativitásnak behatárolt, szűk körű értelmezése. 

ZEMSZKAJA (1992) a szóalkotással kapcsolatban például hangsúlyozza, hogy a 

nem produktív szabályok alapján vagy nem szabályosan létrehozott új szavak olyan 

kreatív folyamatok révén jönnek létre, amelyek – bár nem szabálykövetőek – szin-

tén a nyelvi rendszerben meglévő lehetőségekre épülnek (vö. a C/I. fejezettel is). 

Ez a megállapítás arra mutat rá, hogy a nyelvi kompetencia nemcsak a rendszer 

szabályainak ismeretéből áll, hanem a nyelvi rendszer egyéb összefüggéseinek 

ismeretéből is, tehát a kompetenciát, illetve a ráépülő kreativitás fogalmát tágabban 

lehet és kell értelmeznünk a szabályok ismereténél: a produktivitás és a kreativi-

tás fogalma nem azonosítható egymással minden további nélkül. Különösen 

fontos a szóalkotási folyamatokban a különböző erősségű mintázatok szerepe a 

nem szabályalapú nyelvtanok felfogásában.
35

 

A kreativitás mint szabályszegés típusú értelmezésben viszont, úgy tűnik, 

hogy éppen ellenkezőleg, a kreativitás és a produktivitás fogalma nemhogy nem 

esik egybe, de nem is egyeztethető össze egymással, mivel a kreativitásban a 

szabálytalanság, míg a produktivitásban a szabályszerűség a döntő mozzanat. 

Ha azonban a szabálytalanságot a konvencionálistól való eltérésként fogjuk fel, 

akkor tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a szabályosság és a konvencionálistól 

való eltérés nem zárja ki egymást: a szabályosság is járhat a norma megsértésé-

vel. (Vö. a korábbiakban mondottakkal rendszer és norma különbségéről.) Ilyen az 

a gyermeknyelvben előforduló – a produktivitás fokozatai kapcsán már említett – 

jelenség, amelyet „alkotó hibázásként” vagy „okos hibaként” említettünk. Ezt töb-

bek között az magyarázza, hogy a produktív szabály alkalmazásának a norma általi 

korlátozásait a gyerek még nem sajátította el, tehát a nyelvi rendszernek megfelelő, 

de nem normatív alakokat hoz létre. A lexikai akadályozás figyelmen kívül hagyá-

sa előfordul a beszélt és a költői nyelvben is. Így pl. az egy szótagú főnevek szabá-

lyos igeképzője, az -(V)l fordul elő a kör-öl-ben, amelyet a normatív köröz létezése 

ellenére használ a költő: Nem köröli, nem tapodja … (Szécsi Margit, SZV 89, 343); 

további példák találhatók LADÁNYI 1998b-ben és 2000c-ben, ill. a C/I. fejezetben).  

A fentiekből az következik, hogy a produktivitás és a kreativitás teljes 

szembeállítása sem fogadható el. Valóban, a produktivitást BAUER (1983) szabály 

által irányított kreativitásként határozza meg, DRESSLER (1981, 427, ill. 1993, 

5028) pedig arra mutat rá, hogy a morfológiai újítások még produktív szabályok 

esetében is tartalmazzák a szabályszegés mozzanatát, mivel mindig megszegik a 

nyelv lexikai normáit (vagy legalábbis azok egy részét). A gyerekek „okos hibái-

val” kapcsolatban szintén azt láttuk, hogy produktív szabályok esetében a szabály-

szerűség és a norma megszegése egyébként sem mindig egymást kizáró fogalmak.  

Ezek szerint a produktivitást és a kreativitást helyesebb egymást kizáró fo-

galmak helyett egymással érintkező fogalmakként felfogni, amelyek közül a kre-

ativitás a tágabb, többféle jelenséget átfogó kategória. Azt mondhatjuk, hogy a 

                                                 
35 Részletesebben l. TANOS (megjelenés alatt). 
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kreativitás valamilyen mértékben minden szóalkotási és ezen belül szóképzési fo-

lyamatnak is része. Így a produktivitást olyan fogalomként foghatjuk fel, amely 

mind a kreativitásnak, mind a szabályszerűségnek alá van rendelve, míg a szabályt 

megváltoztató kreativitás független a szabályosság fogalmától (vö. DRESSLER–

LADÁNYI 1998, 34). (A produktivitás és a kreativitás viszonyához – beszélt nyelvi 

és költői nyelvi neologizmusok kapcsán – a C/I. fejezetben térünk majd vissza.)  

A produktivitásnak, ill. a produktivitás és a kreativitás közötti viszonynak a 

meghatározása összefügg az analógia fogalmának meghatározásával is, ill. azzal, 

hogy milyen szerepet tulajdonítunk az analógiának a szóképzési folyamatokban.  

A szóképzésben az analógia fogalmát szokásosan a kreativitás fogalmához 

kötik, és mindkettőt szembeállítják a produktivitás fogalmával. A produktivitás 

fogalma a másik két fogalomnál egyébként is lényegesen nagyobb szerepet kapott 

a generatív grammatikában (sőt, mint láttuk, a kreativitás fogalmán gyakran egy-

szerűen a produktivitást értik), hiszen produktív szabályok megalkotásával na-

gyobb általánossági szint érhető el – ez pedig a generatív grammatikában a nyelv-

elméleti modell alapkövetelménye. DERWING és SKOUSEN (1989) ugyanakkor arra 

hivatkoznak, hogy azt a jelenséget, amelyet ma a generatív grammatikában nyelvi 

kreativitásnak neveznek (korábbi értelmezésünk szerint ez tulajdonképpen a nyelvi 

produktivitás fogalmának felel meg), már az újgrammatikus H. Paul, majd a struk-

turalista Bloomfield is az analógia fogalmával kapcsolatban tárgyalta. A pszicholó-

gia területéről a huszadik század hetvenes éveiben elinduló konnekcionista mo-

dellek pedig a nyelvészetben is újra elvezetnek az analógia fogalmának 

újragondolásához, főként a mentális lexikonnal kapcsolatban. A konnekcionista 

felfogás szerint ugyanis a mentális szótár lexikai kapcsolatok gazdag hálózata, a 

lexikai egységek kapcsolatrendszerének alapján rajzolódnak ki különböző erősségű 

mintázatok, de szabályok a lexikai egységektől függetlenül nem léteznek. A morfo-

lógiában Bybee hálózati modellje, ill. analógiafelfogása is ezt a nézetet tükrözi, vö. 

pl. BYBEE 1988, 2006.
36

 (Bybee felfogására a továbbiakban még visszatérünk.) 

Annak a nézetnek, amely az analógiát csak a kreativitáshoz köti és szembeállít-

ja a produktivitással, az az alapja, hogy ebben a felfogásban az analógiát a produk-

tív szabály alapján történő képzésmóddal szemben olyan eszköznek tekintik, 

amelynek során egyedi minta (és nem szabály) követésével jönnek létre új szavak 

(vö. MOTSCH 1981),
37

 pl. …számos egyszerűbbség végett… (Tandori 1976, 88) – 

                                                 
36 Részletesebben l. TANOS (megjelenés alatt). 
37 A felszíni analógia egy speciális formája például a kontamináció vagy szóvegyülés, angol ter-

minussal: a szűk értelemben felfogott morfológiai ’blend’, pl. angol brunch = breakfast & lunch, 

telethon = telephon & marathon, aerobicise = aerobics & exercise vagy az új magyar filmternet = 

film & internet szót; az angol példák forrása O’GRADY – DOBROVOLSKY – KATAMBA 1997, a magyar 

példa a Pesti Est egy hirdetéséből való, amely egy moziban működő internetes kávéházat reklámoz. 

(A jelenségről l. még ZEMSZKAJA 1992, 191; uő. 1996, 135–138; néhány költői nyelvi példa található 

LADÁNYI 1998-ban és 2000-ben.) 
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itt az egyszerűbbség a kisebbség analógiájára jött létre, és annak szerkezeti felépíté-

sét követi (részletesebben l. a C/I. fejezetben).  

Dressler többféle analógiafogalomra hivatkozik, amikor megállapítja, hogy az 

új, komplex morfológiai struktúrával rendelkező szavak létrehozásában szerepet 

játszó tényezők között a rendszer, azaz a kompetencia szintjén szerepe lehet a) a 

felszíni analógiának, b) a séma útján működő analógiának és c) a produktív szabály 

működésének.  

A felszíni analógia értelmezése lényegében egybeesik Motsch analógiafogal-

mával. Ebben az esetben a képzés egy (vagy több) konkrét, aktuális mintát követ, 

amely gyakran hangzásában (pl. rímelési tulajdonságait tekintve) is nagyon hasonló 

az újonnan létrehozott derivátumhoz. (Példák: „…becses adat-kapat…” (Tandori 

1976, 156). Az ebben a példában szereplő kapat alak létrehozásában szerepe van az 

összetétel megelőző adat tagjának. Felszíni analógia eredménye például a pajtás 

szó helyett használt szabályszegő pajtatás (így!) szó (Parti Nagy 2000, 22) is, ame-

lyet a költő a versszövegbeli hajtás – hajtatás szópár második tagjának analógiájá-

ra hozott létre.
38

 Kettős aktuális mintát követ a tapirgál
39

 szó: a tapogat, ill. a ka-

pirgál szavak alapján alkotta meg Parti Nagy (2003, 63). (A felszíni analógia 

további típusairól l. a C/I. fejezetet.)  

Dressler a séma alapján történő analógiás képzés kapcsán KÖPCKE (1993) 

analógiafelfogására hivatkozik, amelyben szerepet játszik a prototípus fogalma 

is (a prototípuselvről, ill. nyelvészeti fogalmakra történő felhasználásáról l. még 

TAYLOR 1989, ill. DRESSLER 1989, 1990). Eszerint a nyelvhasználatbeli új, komp-

lex struktúrájú szó prototipikus aktuális szavak által hordozott sémára épül, de eg-

zakt mintát az ilyen típusú képzésekhez nem lehet adni, mivel a sémát alkotó tagok 

között vannak nem prototipikusak is; pl.: 

 

(16)  ápol – ápol-da, nevel – nevel-de, de  

lő/lövöldöz – lövöl-de (és nem *lő-de vagy *lövöldöz-de) 

 

A szabályelvű nyelvtanok a fentiekkel ellentétben nem valamilyen (egy vagy 

több szó által képviselt) aktuális modell vagy séma, hanem absztrakt, termékeny 

szabályba foglalható minta követésével magyarázzák az új derivátumok produk-

tív létrehozását (vö. DRESSLER–LADÁNYI 1998, 35).  

ZEMSZKAJA (1992, 182) Dresslernél szélesebben értelmezi az analógia fogal-

mát. Az analógiát ő a szóképzés legfontosabb eszközének tekinti, mégpedig azért, 

mert szerinte ez a mechanizmus nemcsak a nem termékeny szóképzésben játszik 

szerepet, hanem a produktív képzéseket is meghatározza, csak ez a két különböző 

esetben eltérő módon történik. A különbséget a szóképzés termékeny és nem ter-

                                                 
38 „… nincs más csak / hajtás s / hajtatás / daloljunk / pajtás / pajtatás” 
39 „Két trottli kéz, s bár manikűrre futja, / elmúlt a múlt, hol tíz sovány agár, / ma már az ujj 

csak lusta pónikuttya, / és csak tapirgál holdas éjszakán,…” 
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mékeny formái között az analógia szerepét illetően Zemszkaja abban látja, hogy az 

analógia a nem termékeny képzésmódok esetében (általában komplex morfológiai 

szerkezetű) szavak egyedi mintája alapján működik, míg produktív képzés eseté-

ben a szabálytípusokon keresztül érvényesül.  

Más módon és más okokból tulajdonít központi szerepet az analógiának Bybee, 

aki (Rumelhart és McClelland konnekcionista pszichológiai felfogására is építve) a 

morfológia hálózatelvű modellje mellett érvel (BYBEE 1988, 2006). Bybee véle-

ménye szerint a lexikai szabályoknak nincs független létük azoktól az egységektől 

elvonatkoztatva, amelyekben használhatók. A szabályok nem mások, mint a sza-

vak elrendeződései, olyan sémák, amelyeket a mentális szótárban tárolt hasonló 

szemantikai és fonológiai tulajdonságokkal rendelkező lexikai egységekből vonunk 

el. Így például a múlt idő (szavak tömegének hasonló fonológiai tulajdonságai 

alapján) legerőteljesebben a 0 : /d/ szembenállást asszociálja, tehát a beszélők új 

múlt idejű alakok létrehozásakor analógiás módon ezt a sémát, ezt az asszociációs 

viszonyt választják a legvalószínűbb módon.
40

 Derwing és Skousen korábban emlí-

tett 1989-es munkájukban azt hangsúlyozzák, hogy ha a szabályoknak nem tulaj-

donítunk önálló létet, hanem úgy fogjuk fel őket, mint amelyek csak a nyelvhasz-

nálat során jönnek létre, akkor a nyelvhasználók mentális aktivitása a performancia 

szintjén modellálható, és az eredmények tesztekkel is alátámaszthatók. Az említett 

szerzők szerint az analógia fogalmának szigorúbb definiálásával az analógia alap-

ján történő megközelítésmód a szabály alapján történő megközelítésmód reális al-

ternatívájává válhat. (Általánosabb szinten, a kognitív tudományon belüli szabály- 

és reprezentációelméleti szemlélet és a konnekcionista szemlélet vitáját, ill. az eze-

ket érintő összeegyeztetési kísérleteket BOCZ 1998 mutatja be részletesen.) 

A produktív szabály fogalmával tehát az analógia egyes felfogások szerint ösz-

szeegyeztethető (Zemszkaja: szabálytípusok útján működő analógia), mások az 

analógiát mint prototípusra épülő sémát (Köpcke) vagy mint a lexikai hálózat ele-

meinek lehetséges sémaszerű összefüggéseit (Bybee) határozzák meg, és így az 

analógia útján történő leírást a szabályok útján történő leírás alternatívájának 

tekintik. Ezekben a felfogásokban az a közös, hogy a szóalkotás szabályszerű és 

kevésbé szabályszerű mechanizmusainak egységesebb felfogását sugallják.  

 

 

 

                                                 
40 Részletesebben l. TANOS (megjelenés alatt). 



 

 
V. Szóalkotás, szóképzés  

 

 
A szóalkotás a morfológia egyik funkciója. Szóalkotáson azokat a műveleteket ért-

jük, amelyek segítségével új szavakat (szótári egységeket, azaz lexémákat) ho-

zunk létre. Új szavak létrehozása történhet mind morfológiai, mind morfológián 

kívüli (extramorfológiai) műveletekkel.  

A szóalkotás két nagy típusa a morfológiai deriváció
41

 (szóképzés) és a kom-

pozíció (szóösszetétel). A továbbiakban részben általában a szóalkotás, részben 

pedig speciálisan a deriváció (azaz a szóképzés) egyes kérdéseivel fogunk foglal-

kozni (szóösszetétellel kapcsolatos kérdéseket ebben a munkában nem tárgyalunk). 

 

1. Nyelvi, ill. szóalkotási szabályok 
 

1.1. Nyelvi szabályok és/vagy hálózati viszonyok 

 
A produktív szabály fogalma nagy szerepet kapott a 20. század elméleti nyelvésze-

tében, különösen a generatív grammatikában. A két világháború közötti struktura-

lista iskolák statikus felfogását még az jellemezte, hogy modelljeikben az elemek 

osztályozása és kiválasztása mellett az elemek elrendezése (azaz a morfotaktika) 

játszotta a főszerepet. (Jellegzetes ebben a tekintetben az amerikai deskriptivisták 

modelljének neve: „item and arrangement”, azaz „elem és elrendezés”.)  

A strukturalista modelleket az ötvenes évek végétől felváltó generatív nyelv-

elmélet továbbra is strukturális szemléletű, de dinamikus, szabályelvű modell. 

Kezdetben a generatív nyelvelméletben egyáltalán nem számoltak külön morfoló-

giai komponenssel, a 70-es évektől azonban lassan mégis kibontakozott a generatív 

morfológia, amely az ún. „elem és folyamat” típusú modellekbe illeszkedik. A 

generatív morfológiában – a szintaxishoz hasonlóan – olyan leírásra törekszenek, 

amelyben (morfológiai) műveletek: szabályok adnak számot mind az új szavak, 

mind a szóalakok létrehozásáról és elemzéséről, hiszen szabályok megalkotásával 

nagyobb általánossági szint érhető el – ez pedig (ahogyan arra a korábbiakban 

már utaltunk) a generatív grammatikában a nyelvelméleti modell alapkövetelmé-

nye. A szabályelvű nyelvtan eszméjét más modern irányzatok (köztük funkcionális 

szemléletű iskolák is) alkalmazzák: a mai morfológiai leírás a nem generatív leírási 

                                                 
41 A ’morfológiai’ jelzőt azért használjuk, hogy ezzel a jelzővel megkülönböztessük a szintakti-

kai derivációtól (vagy levezetéstől). Ebben a munkában a puszta deriváció szóval mindig a morfoló-

giai derivációra utalunk.  
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modellekben is zömmel szabályelvű. A szabályelvű leírással szemben azonban 

újabban megjelentek az ún. hálózati modellek is. 

A szabályelvű nyelvészeti modellekben az analógiát általában tisztán felszíni 

jelenségként kezelik, amelynek működése során egyedi minta alapján jön létre egy 

új egység – ezért (egyediségük miatt) az analógiás mechanizmusokat a nyelvi rend-

szer szempontjából nem tartják jelentősnek. Felszíni analógia érvényesül például a 

szabálytalan, kreatív költői nyelvi neologizmusokban (l. még az A/IV./9. és a 

C/I./2.3. fejezetet). Pl.  

 

(17)  rózsatúltengés ← savtúltengés42 

 

(18)  szörtelen nyetegek ← szőrtelen szörnyetegek43  

 

A magyarban erre a jelenségre a szóalakutánzás terminust használják (vö. pl. 

PUSZTAI 1998, 469, UŐ 1999). 

Mint ahogy arról a korábbiakban szó volt, a hierarchikus szabályrendszerrel 

szembeni alternatív modellt, az egyenrangú hálózati viszonyok alapján történő 

leírást a nyelvészetben a pszichológiából vették át, a huszadik század hetvenes 

éveiben elinduló konnekcionista (hálózatelvű) modellekből. A hálózatelvű modell 

az analógia fogalmának egy lehetséges értelmezésére épül, de ahogyan azt a koráb-

biakban láttuk, az analógia és a szabály nem kell, hogy feltétlenül egymást kizáró 

fogalmak legyenek: az analógia fogalmát a rendszer szintjén, sőt a szabályok kap-

csán is lehet értelmezni. (Az analógia kérdéséről és a hálózatelvű elképzelésekről l. 

még az A/IV./7. fejezetet.) 

 

1.2. Szóalkotási szabályok 

 
A természetes morfológia szabályelvű modell, amely (a nyelv elsajátított, felnőtt 

változatában) elfogadja az absztrakt és hierarchikus morfológiai szabályok létét. 

Ilyen szabályrendszert fejt ki többek között a generatív morfológia klasszikus mo-

dellje (vö. ARONOFF 1976, l. még SCALISE 1984) is. Ezért ebben a fejezetben a 

szabályelvű morfológiának ezt a változatát mutatjuk be.  

E morfológiai modell szerint a szóalkotást (ill. a szóalakok létrehozását) a mor-

fológiai komponensben
44

 speciális szabályok, az ún. szóalkotási szabályok repre-

zentálják. Ezek a szabályok mind az új szavak (és szóalakok) létrehozására (szinté-

zis), mind a meglévő szavak (és szóalakok) elemzésére (analízis) szolgálnak. A 

                                                 
42 „... a rózsatúltengésben / szenvedő parkban ...” (Petri 1989, 66)  
43 „Hogy mit akarok e szörtelen nyetegek markai közt? / E szőrtelen arcu bevivők karmaiban?” 

(Petri 1989, 167) 
44 Maga a morfológiai komponens nem feltétlenül önálló, gyakran a nyelvelméleti modell szótá-

rában, az ún. lexikonban helyezik el – vö. KIEFER 2000b; l. még az A/I./1. fejezetet is. 
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’szóalkotási szabályok (Word Formation Rules = WFRs)’ kifejezést szűkebb érte-

lemben – a magyar szóhasználatnak megfelelően – az új szavak létrehozására, ill. 

elemzésére értjük. 

A szóalkotási szabályok szavakon vagy töveken működnek. Az egyes nyel-

vekre vagy a szókincsen belül az egyes szókincsbeli rétegekre jellemző, hogy a tő 

vagy a szó-e a morfológiai műveletek kiindulása. Míg az angol, az orosz vagy a 

magyar esetében az inflexiós toldalék levágásával többnyire szót (szabad formát) 

kapunk: boy-s ~ mal’cik-i ~ fiú-k, addig például a latinban általában kötött tőhöz 

jutunk: lup-i ’farkasok’ (vö. lup-us ’farkas’). Ennek alapján beszélhetünk szóalapú 

vagy tőalapú toldalékolásról. Ez a vonás jellemzi, de nem kizárólagosan jellemzi az 

egyes a nyelveket – így pl. a magyarral kapcsolatban elmondható, hogy döntően a 

szóalapú toldalékolás jellemzi, de mind a ragozásban, mind a szóképzésben van-

nak kötött tövek.  

A szóalkotási szabályok meghatározzák a morfémák elrendeződésének szek-

venciáit, az alapszónak (a szabály bemenetének) és a létrehozott új szónak vagy 

szóalaknak (a szabály kimenetének) a szintaktikai kategóriáját, a kimenetben lévő 

morfémahatárokat, a szabályos szemantikai információt, ill. a levezetett szónak 

mindazon szintaktikai és szemantikai tulajdonságait, amelyek nem esnek egybe az 

alapszóéival.  

Különbözhet az alapszó és a levezetett szó szintaktikai, ill. lexikai kategóriá-

ja (szófaja), pl. szép: melléknév, szép-ség: főnév; szintaktikai jegyei (pl. egy ige 

esetében az, hogy tárgyas-e vagy sem – pl. a sétál ige nem tárgyas, de a belőle kép-

zett műveltető jelentésű sétál-tat ige igen). Különbözhetnek a szóra vonatkozó sze-

lekciós (kiválasztási) korlátozások is (azaz, hogy milyen más szavakkal fordulhat 

elő a mondatban. Például a szül-et(ik) ige alanya – ha az ige jelentése nem metafo-

rikus – csak ’élőlény’ jeggyel jellemzett szó lehet (született egy gyerek, született 

hat kiskutya), míg az ebből képzett szület-és főnév esetében ugyanez a korlátozás a 

birtokos pozíciójában szereplő főnévre fog vonatkozni (a gyerek születése, a kisku-

tyák születése).  

A szavak és az affixumok szótárbeli reprezentációja is különbözik egymástól,
45

 

mivel a szó a lexikonnak (a nyelv szótárának) a része, kategoriális (azaz szófaji) 

információt tartalmaz, viszont a toldalék (az affixum) a szóalkotási komponens 

része, és az alapszó és a derivátum közötti szófaji viszonyra vonatkozó információt 

tartalmaz – ezért egy affixum reprezentációja tulajdonképpen egybeesik a megfele-

lő szóalkotási szabállyal (vö. a . A szóalkotási szabályok általános reprezentáci-

ója (formális ábrázolása) szóalapú művelet esetében:
46

 

 

                                                 
45 Kivéve az ún. lexikalista modelleket, amelyekben az affixumokat is szótári egységeknek te-

kintik. 
46 A [+tr] és [-tr] jegy a tranzitivitás, a [+abstr], ill. a [-abstr] jegy pedig az elvontság meglétét 

vagy hiányát jelöli. 
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(19) (a) [Szó]X  →  [[Szó]X  Af]Y ’Y kategória szemantikája’ 

[Jegy]     [Jegy]     [Jegy] 

(b)  [olvas]V →  [[olvas]V -ható]A ’alkalmas arra, hogy olvassák’ 

(c)   [+tr]       [+tr]     [–tr] 

  [lány]N  →  [[lány]N -ság]N ’lánynak lenni’  

[–abstr.]    [–abstr.]    [+abstr.] 

 
(Az affixumok reprezentációjáról l. még az A/V./2.4. fejezetet.) 

A szóalkotási szabályok lexikai szabályok, vagyis szintaktikai, szemantikai, 

morfológiai, fonológiai tulajdonságokra vonatkozhatnak, de ilyen szabályokra nem. 

A szintaktikai és fonológiai szabályokkal szemben opcionálisak (nem kötelező-

ek). Fonológiai műveletet írnak elő (a magyarban ez affixumok, ezen belül szuf-

fixumok hozzáillesztését jelenti), kategoriális (szófaji) besorolást és szemantikai 

olvasatot adnak meg. (Az egyetlen olyan szóképzési műveletnek tekintett eljárás, 

amely nem ír elő semmilyen fonológiai műveletet, a konverzió – l. a még az 

A/V./2.1. fejezetben.) 

A létrehozás szempontjából a szóalkotási szabályokat vagy „egyszer használa-

tosnak”-nak tekintik, azaz feltételezik, hogy minden új szó létrejöttekor raktározó-

dik a mentális lexikonban, és újabb használatkor onnan kell előhívni, vagy olyan 

műveletekként fogják fel őket, mint amelyek minden használatkor újra és újra lét-

rehozzák a megfelelő szavakat. Az első elképzelést arra alapozzák, hogy még a 

produktív morfológiai műveletekkel létrehozott új szavak jelentése is lexikali-

zálódhat, azaz a kiszámítható szóalkotási jelentés helyett sajátos lexikai jelentés-

ben rögzülhet az új szó. A második elképzelés szerint a lexikalizálódott jelentésű 

levezetett szavakat valóban a nyelv szótárában kell rögzíteni, de a produktív műve-

letekkel létrehozott, kiszámítható jelentésű egységeket nem. 

A produktív szóalkotási szabályok alapszavai olyan nyitott (tovább bővíthető) 

osztály(ok)ba tartoznak, amelye(ke)t nyitottsága/nyitottságuk miatt nem felsorolás-

sal, hanem a szavak közös tulajdonsága(i) alapján lehet meghatározni. Ebből kö-

vetkezik, hogy a produktív szabályokkal létrehozott levezetett szavak maguk is 

nyitott osztályt képeznek (a produktivitásról részletesebben l.  az A/IV./3–9. fejeze-

teket). 

 

1.3. A szóalkotási szabályok korlátozásai 

 
A szóalkotási szabályoknak különféle bemeneti és kimeneti korlátozásai lehetnek. 

A bemeneti korlátozások egyik típusát jelentik a szintaktikai korlátozások, ame-

lyek közül a leglényegesebb az, hogy a szóalkotási szabály csak az alapszó (bázis) 

információit használhatja fel. Ezek az információk a következők:  

1) Az alapszó szintaktikai kategóriája (szófaja): pl. a -hAtÓ képző csak 

igékhez, a -sÁg képző csak névszókhoz járulhat a magyarban.  
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2) Az alapszó szintaktikai jegyei. Ezek lehetnek alkategorizációs jegyek, 

vagyis olyan tulajdonságok, amelyek alapján az azonos szintaktikai kategóriába 

(szófajba) tartozó szavak kisebb csoportokat alkotnak a kategórián (szófajon belül). 

Ilyen alkategorizációs jegy például a tranzitivitás (tárgyasság), amely a szóalkotási 

szabályok alapszavainak (bemenetének) meghatározásakor szerepet játszhat. Pél-

dául a -hAtÓ képző a magyarban csak tárgyas (vagy tárgyasan is használható) igé-

hez járulhat: van mos-ható, ír-ható, e-hető, de nincs *hevered-hető, *rázkód-ható. 

A generatív felfogásban szintaktikai jegyekkel összefüggő korlátozásoknak te-

kintik az ún. szelekciós (vagy kiválasztási) korlátozásokat is, azok a jegyek 

azonban, amelyekre a kiválasztási korlátozások hivatkoznak, valójában nem pusz-

tán szintaktikai, hanem szemantikai jegyek is. Például a -kVdik képző a magyarban 

melléknevekhez és főnevekhez egyaránt járulhat, de a főnévi alapszavak közül 

csak olyan főnevek lehetnek a képzés alapszavai, amelyek az ’élő’ jeggyel vannak 

megjelölve (főnevekhez a képző -skVdik formában is járulhat): tanár-kodik, so-

főr-ködik, szerelő-sködik. A szemantikai korlátozások a szóképzési morfológiá-

ban egyelőre a legkidolgozatlanabbak. 

A szóképzés korlátozásai között előfordulhatnak fonológiai korlátozások is. 

Például a magyarban a termékeny -kA kicsinyítő képző nem járulhat a-ra vagy e-re 

végződő főnévhez: *babá-ka, *lepké-ke (vö. KIEFER 1998a, KIEFER–LADÁNYI 

2000b).  

Morfológiai korlátozásnak tekinthetjük azokat a korlátozásokat, amelyek 

absztrakt morfológiai jegyekkel függenek össze. Így a szókincs idegen és nem 

idegen elemekre történő felosztása és az idegen elemek megjelölése azért lényeges, 

mivel bizonyos típusú képzők csak az ’idegen’ morfológiai jeggyel megjelölt alap-

szavakhoz járulhatnak.  

Ilyen például a magyarban az -itás képző (erről a képzőről részletesebben l. 

KIEFER–LADÁNYI 2000b, 167–168, ill. a B/III. 4.2. fejezetet), amely csak idegen 

eredetű melléknevekből képez elvont főnevet: modern-itás, konform-itás, sta-

bil-itás, preciz-itás. A megfelelő magyar -sÁg képző viszont elsősorban magyar 

melléknevekhez járulhat: szép-ség, ügyes-ség, okos-ság, józan-ság. Ez a képző 

ugyanakkor előfordul idegen eredetű melléknevekkel is, pl. a modern-itás mellett 

van modern-ség, a preciz-itás mellett van precíz-ség derivátumunk is. Erre egyrészt 

az lehet a magyarázat, hogy egy idő után az idegen alapszó is megszokottá válik, és 

a magyar alapszavakhoz hasonlóan képezhető tovább. Másrészt bizonyos fonoló-

giai korlátozások és a morfotaktikai transzparencia is szerepet játszhat abban, hogy 

egyes esetekben a szabályos -itás képző nem használható. Az egy szótagú, -tt-re 

végződő idegen szavak pl. nem veszik fel az -itás képzőt, így a *nett-itás, *fitt-itás 

szavak helyett a nett-ség, fitt-ség szavakat hozzuk létre (más, nem fonológiai ma-

gyarázatot l. a B/III./4.2.-ben). Az -us és és az -is végű idegen szavak az -itás kép-

zőt csak az -us és és az -is végződés nélküli tövükhöz vehetik fel, ez viszont rontja 

a morfotaktikai átláthatóságot: labil-itás (szótagolva: la-bi-li-tás), porózus – ?po-

roz-itás (szótagolva: po-ro-zi-tás) vagy inkább porózus-ság. 
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A -sÁg képző sem alkalmazható azonban minden esetben: a konform-itás mel-

lett nincs például *konform-ság főnevünk; vagy kérdéses, hogy a stabil-itás és a 

labil-itás mellett beszélhetünk-e stabil-ság-ról és labilis-ság-ról is. Az, hogy a -sÁg 

képzős alak mikor nem hozható létre, az alapszó és az -itás képzővel szabályosan 

létrehozott derivátum rögzültségétől is függhet: minél megszokottabb az alapszó, 

annál inkább valószínűsíthető, hogy létrehozható a -sÁg képzős alak is; ill. minél 

inkább használatos és ezáltal rögzültebb az -itás képzős alak, annál kevésbé való-

színű, hogy a -sÁg képzős alak létrehozható.  

A fentiek mellett vannak olyan morfológiai természetű korlátozások is, ame-

lyek speciális morfémákra vonatkoznak (vö. pl. SCALISE 1984). Az ún. pozitív 

feltételek a szóalkotási szabályok produktivitásával függnek össze, és azt fejezik 

ki, hogy az adott affixum szavak egy bizonyos csoportján belül milyen jeggyel jel-

lemezhető alcsoportba tartozó szavakkal a legproduktívabb. Például a magyar -itás 

képzőnek megfelelő angol -ity képző a ’latin’ jeggyel megjelölt szavak csoportján 

belül is jellemezhető azzal, hogy elsősorban az X-ic, X-al, X-able, X-id végződésű 

szavakhoz járul. A pozitív feltételek a szóalkotási szabályok részeként fejezhetők 

ki: a szabályokban megadható az alapszó (bázis) alakja, esetleg a produktivitás sor-

rendjében. Az ún. negatív feltételek azt fejezik ki, hogy egyes szóalkotási szabá-

lyok nem működnek bizonyos morfológiai osztály(ok)hoz tartozó szavakon (pl. az 

-al szuffixum az angolban nem járul olyan X-ment típusú főnévhez, amelyben X 

egy önállóan előforduló ige: ornament ’dísz’ → ornamental, fragment ’töredék’  

→ fragmental, employment ’alkalmazás’ → *employmental (to employ ’alkal-

maz’). 

Az alapszó (bázis) potenciális (lehetséges, de nem létező) szó is lehet. Erre 

bizonyos továbbképzések esetében van szükség, pl. lég/levegő → levegő-tlen → 

*levegőtlen-ít, de: lég/levegő → *lég-telen → légtelen-ít. (A potenciális szó fogal-

máról részletesebben l. az A/IV./1. fejezetet, az ilyen típusú köztes elemekről pedig 

RAINER „intermediate false step” fogalmát az A/IV./7. fejezetben.)  

A szóalkotási szabályok kimenetének korlátozásai hasonló természetűek le-

hetnek, mint a bemeneti korlátozások. A szintaktikai korlátozások leglényege-

sebbike, hogy a kimenet kategóriáját (azaz a derivátum szófaját) a szóalkotási sza-

bály határozza meg. A szóképzés bemeneti és kimeneti listái természetesen nyel-

venként különbözhetnek egymástól. 

A szóalkotási szabályokat Aronoff szóalapúaknak tételezte, ami azt jelenti, 

hogy a szóalkotás keretében egy reguláris művelet (szabály) létező szóból létező 

szót hoz létre (ARONOFF 1976). Vannak azonban olyan nyelvek, amelyekben a 

szóképzési szabály kimenete csak absztrakt szó lehet, mivel ezekben a nyelvekben 

a tényleges szó mindig nyílt inflexiós jegyet, nominatívuszi (alanyeseti) végződést 

kíván meg. Továbbá mind a bemenet, mind a kimenet olyan potenciális szó is le-

het, amelyre a továbbképzéskor van szükség (l. a fenti lég-telen-ít példát, amelyben 

a *légtelen egyszerre egy szabály kimenete és egy másik szabály bemenete). Po-

tenciális szavak azok a produktív szabályok által létrehozott szabályos derivátumok 
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is, amelyek valamilyen ok, pl. lexikai akadályozás következtében nem lehetnek a 

nyelv valóságos, létező szavai. Ilyen értelemben a szóképzési morfológia modellje 

„túlgenerál”, tehát olyan szavakat is létrehoz, amelyek nem létező szavak.
47

 

A kimenet szemantikai korlátozásai (hasonlóan a bemenet szemantikai korlá-

tozásaihoz) a (generatív) morfológiában nincsenek eléggé kidolgozva. A komplex 

szó jelentése mindenesetre csak akkor kompozicionális, ha a szabály produktív. (A 

szemantikai kompozicionalitásról és a morfoszemantikai transzparenciáról (áttet-

szőségről) – természetes morfológiai keretben – részletesebben az A/III. fejezetben 

szóltunk.) 

 

2. A szóképzés (deriváció)  
 

2.1. A szóképzés (deriváció) eszközei 

 
Az egyes nyelvekben nagyjából ugyanazokat a technikákat, ill. eljárásokat alkal-

mazzák mind a szóalakok, mind az új szavak létrehozására, vagyis az inflexiót és a 

derivációt nem az eszköztáruk különbözteti meg egymástól.  

Noha a derivációt általában ’szóképzés’-ként fordítjuk magyarra, valójában a 

magyar terminus éppúgy nem fedi a deriváció fogalmát, mint ahogyan a magyar 

’ragozás’ terminus sem az inflexióét. A deriváció fogalma jóval tágabb, mint a ma-

gyar szóképzésé, hiszen nemcsak a ’szótő + derivációs affixum’ típusú morfoló-

giai műveleteket foglalja magában (bár a világ nyelveiben kétségtelenül az 

affixáció az egyik legtipikusabb derivációs eljárás).  

A magyarban az affixáción belül jellegzetesen a szót/tövet követő toldalékok 

fordulnak elő, vagyis a magyarra a szuffixáció jellemző. A világ nyelveiben 

affixációs jellegű morfológiai műveletként a szuffixáción kívül előfordul a prefi-

xumos vagy az infixumos deriváció is. Prefixumos deriváció fordul elő például a 

tagalogban: bundok ’hegy’ → ma-bundok ’hegyes’, ganda ’szépség’ → ma-ganda 

’szép’. A prefixumok sajátos fajtáját jelentik az ún. paradigmatikus deriváció 

esetei. Például a szuahéliben, ahol osztályképző prefixumok szerint rendeződnek 

osztályokba a szavak, a diminutívumokban (kicsinyítő képzős alakokban) szereplő 

prefixumnak a kicsinyítésen túl egyben osztályozási funkciója is van, pl. m-lango 

’ajtó’ (2. osztály) → ki-lango ’kis ajtó’ (3. osztály), m-lima ’hegy’ (2. osztály) → 

ki-lima ’kis hegy’ (3. osztály). Az infixumos derivációra jó példákat találunk a 

Fülöp-szigeteki agta nyelvben: dakal ’nagy’ → d-um-akal ’nagyra nő’, darág ’pi-

ros’ → d-um-arág ’pirosodik’).
48

  

                                                 
47

 A megfelelő kimenet eléréséhez az Aronoff által felvázolt klasszikus generatív modellben ki-

igazító szabályok működésére is szükség lehet. Ezek vagy a szóalkotási szabályok részeként vagy 

azok kimenetén működnek, és funkciójuk az, hogy számot adjanak a nem szó bemenetű képzésekről 

(csonkító szabályok) ill. a morfémaalternációról (allomorfikus szabályok). 
48 A példák forrása: O’GRADY–DOBROVOLSKY–KATAMBA (eds.) 1997 
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A magyarra a prefixumos deriváció nem jellemző. Az igekötőzést nem lehet 

egyértelműen prefixumos derivációnak tekinteni, mert bár az igekötő + ige kapcso-

lat új lexémát hoz létre, az igekötő morfológiailag nem képez elválaszthatatlan 

egységet az igéjével, a mondatban képes elválni tőle. A melléknév felső- és túlzó-

fokának prefixumos toldalékai pedig nem derivációs toldalékok. A magyarban in-

fixumos derivációt sem találunk.  

Az affixáción túl (az inflexiós jelenségek kifejezőeszközeinek megfelelő) más 

eszközök is lehetségesek az egyes nyelvekben új szavak létrehozására, így például 

a reduplikáció, valamint a hangállománybeli és a prozódiai módosulás.  

A reduplikációt gyakran használják a nagyítás, a nagyobb intenzitás jelölésé-

re. Így pl. részleges reduplikációt használnak a guami chamorro nyelvben, ha a 

melléknévben jelölt tulajdonságot akarják nagyítani: nalang ’éhes’ → na-la-lang 

’nagyon éhes’, dankolo ’nagy’ → danko-lo-lo ’nagyon nagy’. A reduplikáció a 

magyarban az akcióminőség-képzés eszköze lehet; igekötők esetében az ismétlődés 

(frekventativitás) kifejezője, pl. be-benézett az ablakon, fel-felszaladt a második 

emeletre (vö. KIEFER é. n. [2000a], 292).  

A kategóriaváltás eszköze, azaz szóképzési eszköz lehet a hangállomány kü-

lönbsége/megváltozása (pl. angol live ’él’, ill. life ’élet’, house [s] ’ház’, ill. house 

[z] ’helyet ad’, advice [s] ’tanács’, ill. advise [z] ’tanácsol’) vagy a prozódiai kü-

lönbség/módosulás is (hangsúly-, hangmagasság- vagy hanglejtésbeli különbsé-

gek/változások). Így pl. az angolban a szavak egy csoportjában a hangsúlyváltás 

jellegzetes eszköz az igei és a főnévi kategória közötti váltásra (N → V), pl. az 

implant, import, permit szavak a második szótagon lévő hangsúllyal igék (im’plant 

’implantál/beültet’, im’port ’importál/behoz’, per’mit ’engedélyez’), az első szóta-

gon lévő hangsúllyal főnevek (’implant ’implantátum’, ’import ’behozatal’, ’permit 

’engedély’).  

Végül megemlítünk még két sajátos morfológiai jelenséget, amelyek a kategó-

ria-, ill. szófajváltó derivációval kapcsolatosak. Ezek közül az egyik az ún. elvonás 

(angol terminussal: backformation), a másik pedig a konverzió.  

Az elvonásra jó példa az angol baby-sitter ’bébiszitter’→ to baby-sit ’bébiszit-

ter-kedik’, housekeeper ’házvezető’ → to housekeep ’háztartást vezet’, donation 

’adomány’ → to donate ’adományoz’.  

Az elvonás jelensége előfordul a magyarban is. Azokat az ún. szintetikus ösz-

szetételeket érinti, amelyeknek utótagja igéből jött létre, tipikusan -Ás (esetleg -At) 

vagy -Ó képzővel. Ilyen N → V típusú elvonás korábban csak egy-két szóban je-

lentkezett, pl. szakdolgozat → szakdolgozik, gépírás → gépír, azonban ez a jelen-

ség újabban nagyon elterjedt, pl. műsorismertetés → műsorismertetünk, házkutatás 

→ házkutattak nálunk, vadvizievezés → vadvizieveztünk, csatakiáltás → 

csatakiáltunk, csűrdöngölés → csűrdöngöljünk, szakértő → X. szakértett, 

vízivetélkedő→ vízivetélkedünk, tömegközlekedés → tömegközlekedünk, helyesírás 

→ helyesírunk, pályázatírás → pályázatírunk, koraszülés → Y. koraszült, költség-
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vetés → Z. költségvet.
49

 További sajtónyelvi példák találhatók PUSZTAI 1998-ban 

és 1999-ben; az előbbi írásban a szerző egy másik típusra, az elvonásra épülő név-

szói összetételekre is felfigyel (pl. hórihorgas → hórihorog, nemzetközi → nemzet-

köz). 

Példák az elvonásra a költői nyelvből: „Csak a hülye hiszi, / hogy lelkiél” (a 

lelkiélet szóból), ill.: „És a hátamon jön ki a hatlövet” (a hatlövetű) szóból.
50

 

Kategóriaváltás minden morfológiai eszköz nélkül is történhet, ez az ún. zéró-

deriváció vagy konverzió. Ezekben az esetekben a deriváció iránya V → N, pl. az 

angolban walk ’megy/sétál’ → walk ’gyaloglás/séta’, N → V, pl. az angolban 

butter ’vaj’ → butter [the bread] ’vajaz[za a kenyeret]’, button ’gomb’ → button 

[the shirt] ’begombol[ja az inget]’ vagy A → V, pl. az angolban dirty ’piszkos’ → 

dirty [the shirt] ’bepiszkol[ja az inget]’, empty ’üres’ → empty [the box] ’kiürít[i a 

dobozt]’ is lehet. 

A konverzió jelensége más nyelvekben, így a magyarban is előfordul, ilyen pl. 

az -(V)s képzős melléknevek (órás, újságos), ill. az -Ó képzős melléknévi igenevek 

(sportoló, író, olvasó) főnevesülése. 

A szókincs bővítésének egyéb eszközei, így a csonkítás (az angolban az ún. 

„clipping”, pl. influenza → flu ’influenza’, parachute → chute ’ejtőernyő’),
51

 a rö-

vidítés (például → pl., s a többi → stb., úgynevezett → ún.), a betű- és mozaik-

szó-alkotás különböző típusai („initialisms”, pl.: personal computer → PC, United 

Nations → U. N., „acronyms”, pl.: light amplification by stimulated emission of 

radiation → laser, surface active agent → surfactant) és a szóvegyülés (máskép-

pen: morfológiai blend, pl. az angol brunch = breakfast & lunch vagy a magyar 

csalagút = csatorna + alagút szó)
52

 nem szabályos morfológiai folyamatok, hanem 

tudatosan alkalmazott, morfológián kívüli (extragrammatikai) eszközök. 
  

2.2. A szóképzés típusai 

 
Ebben az alfejezetben a szóképzést BEARD 1998 alapján – a fentebb felsorolt mor-

fológiai eszközöktől függetlenül – közelítjük meg. Beard az ún. Kiterjesztett Szó és 

Paradigma-modell (Extended Word and Paradigm Model) vö. MATTHEWS 

1974/1991), ill. a Szeparációs Tézis (Separation Thesis) híve, azaz a morfológiai 

műveleteket absztrakt morfolexikai folyamatokként kezeli, és elkülöníti őket a 

kifejezés síkjától. Ez az eljárás azoknak a nyelveknek az esetében segíti a morfo-

                                                 
49 A példákért volt tanítványomnak, Szebeni Kingának tartozom köszönettel. 
50 A példák forrása: Petri 1989, 209 és 175. 
51 A magyarban a nem szabályos szóalkotási folyamatok közül a csonkítás (az angolban a fenti 

példákon túl ilyen még pl. a Liz, Rob, Ron, prof, lab, doc) a szabályos derivációval függ össze, mivel 

a magyarban a megcsonkított tő önállóan ritkán fordul elő (de: prof), inkább az -i vagy más kicsinyítő 

képzővel kombinálódik, pl. dok-i, fö-ci, mate-k. Ez a szóképzési mód a magyarban szabályba foglal-

ható (vö. KIEFER 1998a, KIEFER–LADÁNYI 2000b). 
52 További példákat a morfológiai blendre l. a 37. lábjegyzetben. 
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lógiai leírást, amelyekben szegmentálási nehézségek vannak, ill. az egyes gramma-

tikai jelentések nehezen köthetők kijelölhető morfokhoz (ezek az ún. nem 

konkatenációs morfológiájú nyelvek). A magyarban mint konkatenációs morfoló-

giájú nyelvben viszont a morfolexikai oldal és a kifejezés síkjának elválasztása 

nem jelentene semmiféle előnyt a morfológiai leírásban. Ennek ellenére a deriváció 

morfolexikai típusait nem érdemtelen áttekinteni.  

Beard négy derivációs típust különböztet meg: a jegyderivációt, a funkcionális 

(vagy lexikai) derivációt, a transzpozíciót (vagy szintaktikai derivációt) és az ún. 

expresszív derivációt. 

A jegyderiváció a szó egy inherens jegyén működik. A jegyderiváció szófaj-

tartó, vagyis ilyen esetben szófajváltás nem történik. Pl. az oroszban a természetes 

nemmel rendelkező élőlényeket jelölő szavak esetében a hímnemű alak a ’nem’ 

tekintetében jelöletlen, így ez vonatkozhat hímnemre és nőnemre is, pl. Nas 

sztudent ’A mi (fiú vagy lány) diákunk’. Így a sztudent jegyértéke: [+ Fem, + 

Masc], azaz a ’nem’ tekintetében jelöletlen, és jegyderivációval tehető nőneművé:  

 
(20)  [+ Fem, + Masc]  →  [+ Fem, – Masc] 

sztudent   →  sztudent-k-a
53

  

 
A funkcionális vagy (Kuryłowicz terminusával) lexikai deriváció Beard sze-

rint az esetfunkciókkal mutat rokonságot. A képzés funkciói ebben az esetben: 

alany [tkp. ágens], pl. mark ’jelöl’ → mark-er ’jelölő’; tárgy [tkp. patiens], pl. 

paint ’fest’ → paint-ing ’festmény’, employ ’alkalmaz’ → employ-ee ’alkalma-

zott’; hely, pl. bake ’süt’→ bak-ery ’sütöde, pékség’; tulajdon/anyag, pl. dirt ’pi-

szok, kosz’ → dirt-y ’piszkos, koszos’, wool ’gyapjú (N)’ → wool-en ’gyapjú- 

(A)’; eredet, pl. Brazil ’Brazília’ → Brazil-ian ’brazíliai’; cél, pl. roof ’tető’ → 

roof-ing ’tetőfedés’ és eszköz, pl. cut ’vág’ → cutt-er ’vágóeszköz’ – míg az ezek-

nek megfelelő esetfunkciók sorban: nominatívusz, akkuzatívusz, lokális, 

genitívusz, ablatívusz, datívusz és insztrumentálisz.  

A transzpozíció vagy (Kuryłowicz terminusával) szintaktikai deriváció az az 

eset, amikor a deriváció szerepe a puszta kategória- vagy szófajváltás, pl. dry ’szá-

raz’ → dry-ness ’szárazság’. A magyarban is ez a fő funkciója a -ness-nek megfe-

lelő -sÁg képzőnek, amely szintén melléknévből hoz létre főnevet; még tipikusabb 

a puszta szófajváltó képző szerepében az -Ás képző, amely igéből képez főnevet. 

(A transzpozícióval, azaz a szófajváltó derivációval függ össze két korábban már 

említett morfológiai jelenség, az elvonás (backformation) és a konverzió is. 

Beardnél mind az elvonás, mind a konverzió csak a kifejezés síkját, a realizációt 

érintő jelenség. Az elvonásról azonban megjegyzi, hogy más derivációs művele-

tekkel ellentétben nem illeszkedik lexikai paradigmába.)  

                                                 
53 Az -a inflexiós toldalék, nőnemű nominatívuszi végződés. 
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Az expresszív deriváció sem a lexikai kategóriát, azaz a szófajt, sem a szó re-

ferenciáját nem változtatja meg, a beszélő attitűdjével függ össze. Tipikusan az 

expresszív deriváció körébe tartoznak a diminutívumok (vö. a kicsinyítő képzők-

nek a korábbiakban már említett morfopragmatikai vonatkozásával). 
 

2.3. A szóképzési (derivációs) szabályok  

 
A szóképzési szabályok szóalkotási szabályok, tehát jellemzőik megegyeznek a 

szóalkotási szabályok korábban már kifejtett általános jellemzőivel. A szóképzési 

szabályok hatóköre gyakran bizonyos lexikai mező(k)höz köthető (vö. pl. 

ZEMSZKAJA, 1992, 18, 181).  

A szabályosság érintheti mind a produktív, mind a nem produktív szóképzést. 

A produktív szóképzési folyamatok egyben mindig szabályszerűek is, tehát a szó-

képzési morfológia lényeges, produktív összefüggései szabályokban írhatók le. 

Nem produktív szóképzés esetén a szóképzési szabály olyan alapszavakat érint, 

amelyeknek a csoportja nem bővíthető, következésképpen a szabállyal levezethető 

derivátumok osztálya is zárt. Ez azt jelenti, hogy a szabály segítségével leírható 

azoknak a morfológiailag komplex létező szavaknak a szerkezete, amelyekre a 

szabály vonatkozik, de a szabály alapján új szavak szabadon és automatikus módon 

nem hozhatók létre. Ez nem jelenti azt, hogy a beszélők egyedileg ne hozhatnának 

létre akár ilyen szerkezetű szavakat is, de az így létrehozott derivátumok sohasem 

automatikusan, hanem mindig tudatosan létrehozott alakulatok, akárcsak a szabályt 

nem követő vagy szabályszegő képzések. (Nem alkalmazható pl. produktívan a 

-mÁny képzőre vonatkozó nem produktív szóképzési szabály, de a legutóbbi idők-

ben jött létre tudatos szóalkotás eredményeképpen a handout magyar megfelelője, a 

kiosztmány szó.) 

Termékeny képzés esetében a képzett szavak jelentése az alapszó és a képző je-

lentéséből kiszámítható, azaz a termékeny képzés szemantikailag kompozicionális. 

Ez nem jelenti azt, hogy a termékeny képzéssel létrehozott derivátumnak ne ala-

kulhatna ki lexikalizálódott jelentése is. Ha azonban a lexikalizálódott jelentések 

nagy száma miatt a szóképzési jelentés elhomályosul, vagyis a szemantikai kohe-

rencia megszűnik, a képzésmód elveszítheti produktivitását. Fordított jelenség is 

előfordulhat: ha például egy grammatikalizációs folyamat során egy elem pontosan 

meghatározott grammatikai jelentéshez jut, produktívvá válhat. (Ezekről a kérdé-

sekről részletesebben l. az A/IV./5. fejezetet.) 

A produktív szabályok által létrehozható szavak nem mindig képezik az adott 

nyelv tényleges szókincsének részét (a tényleges szókincs részét képező szavak a 

nyelv ún. létező vagy aktuális szavai). Ennek oka lehet a korábbiakban már említett 

’lexikai akadályozás’ jelensége is. A produktív szabályok által létrehozható szavak 

gyakran olyan derivátumok, amelyek a nyelvi rendszer szintjén ugyan helyesek, de 

a beszélőközösség standard nyelvváltozatában nem szerepelnek: a nyelvi norma 
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szerint csak a nyelv lehetséges (potenciális) szavai és nem létező szavak. (Erről 

részletesebben l. az A/IV./1. fejezetet, ill. a jelen fejezet 4. alfejezetét.) 
 

2.4. A szóképzési affixumok és szabályok reprezentációja 

 
A szóképzési affixumoknak jellemző tulajdonsága az, hogy milyen szófaji kategó-

riába tartozó alapszóból milyen szófaji kategóriába tartozó derivátumot hoznak 

létre, azaz a szóképzési affixumoknak fontos jellemzője az őket tartalmazó 

szabály bemeneti és kimeneti kategóriája közötti viszony (l. ARONOFF 1976). 

Ebből adódik a szavak és az affixumok reprezentációjának különbsége. A szó mint 

a lexikon eleme kategoriális (szófaji) információt tartalmaz (arról, hogy milyen 

szófajba tartozik), az affixum viszont a szóalkotási komponens részeként az alap-

szó és a derivátum közötti viszonyról tartalmaz információt. Ezzel függ össze, 

hogy a szóképzési szabályokban szereplő affixumok (a magyarban: képzők) repre-

zentációja különbözik a szavakéitól, mivel a képzők (teljes) ábrázolásában viszony-

jellegük nyilvánul meg – egy affixum teljes reprezentációja tulajdonképpen egybe-

esik a megfelelő szóalkotási szabály reprezentácójával. 

Például tetszőleges magyar főnevek ábrázolása [X]N, a belőlük -i képzővel lét-

rehozott melléknévi szófajú képzett szavaké [X-i]A. Magának az -i melléknévkép-

zőnek a teljes reprezentációja viszont: [-i]NA lenne. Ebben az ábrázolásmódban a 

képző fentebb említett viszonyjellege tükröződik, az, hogy főnévi alapszóból (N) 

hoz létre melléknevet (A). A szóképzési affixumokat azonban egyszerűsített jelö-

léssel szoktuk ábrázolni annak a meggondolásnak az alapján, hogy a derivátum 

lexikai kategóriáját morfológiai alaptagként (fejként) a képző határozza meg (vö. 

KIEFER–LADÁNYI 2000a). Ennek megfelelően az -i melléknévképző egyszerűsített 

reprezentációja [-i]A. (Ez az ábrázolásmód természetesen nem jelenti azt, hogy az -i 

képző a melléknevek kategóriájába tartozna, csupán arra utal, hogy melléknevek 

képzésére szolgál.) 

Maguknak a szóképzési szabályoknak a reprezentációjában (formális ábrázolá-

sában) a lexikai kategóriák (azaz a szófajok) megjelölése természetszerűleg mindig 

a képzési szabályhoz tartozik: a szófaji kategóriák – kategóriacímkékként – meg-

jelennek mind az alapszavak, mind a derivátumok formális ábrázolásában. A kate-

góriacímkék segítségével a szóképzési szabályban közvetlenül megjelenik az adott 

szabály által megjelenített képzésmódnak a lexikai kategóriákkal kapcsolatos kor-

látozása (vagyis az, hogy a képzés alapszavai milyen szófajba tartozó szavak lehet-

nek, és a képzésmód milyen szófajba tartozó derivátumokat hoz létre).  

Az -i melléknévképzővel történő képzés produktív képzési szabályában a lexi-

kai kategóriák – a képző teljesebb és egyszerűsített ábrázolását is tekintetbe véve – 

tehát így jelennek meg: 

  
(21)  [X]N  [-i]NA  X-i]A   vagy [X]N  [-i]A  X-i]A   
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2.5. A magyar szóképzésben résztvevő szófajok: lehetséges bemeneti és 

kimeneti kategóriák 

 
Egy-egy szóképzési mód alapvető jellemzői közé tartozik, hogy az adott képzés-

módban részt vevő alapszavak milyen szófajba tartozó szavak lehetnek, ill. hogy a 

képzésmód milyen szófajba tartozó derivátumokat hoz létre
54

. 

Az alábbiakban a szóképzés és a szófaji kategóriák összefüggésének csak né-

hány vonatkozását vetjük fel (LADÁNYI 1999c alapján). Megállapításaink csak a 

produktív képzésmódokra vonatkoznak. Ezek a képzésmódok azért érdemelnek 

megkülönböztetett figyelmet, mivel a szóképzés magját produktív morfológiai je-

lenségek alkotják. (A morfológiai produktivitás fogalmáról l. az A/IV. fejezetet.) 

A produktív szóképzési szabályok elvileg csak az ún. „nagy lexikai kategóri-

ákba” (major lexical categories) tartozó szavakon (vagy töveken) működhetnek, 

azaz az ilyen kategóriájú szavak (vagy tövek) lehetnek produktív szóképzési szabá-

lyok bemenetei vagy kimenetei. Nagy lexikai kategóriáknak általában a főnevet, az 

igét és a melléknevet, illetve a határozószót (és gyakran a szintén ebbe a kategóriá-

ba sorolt posztpozíciót) (N, V, Adj, ADV/P) tekintik. Kérdés, hogy melyek a ma-

gyarban azok a lexikai kategóriák, amelyeknek tagjai produktív szóképzés alapjául 

szolgálhatnak.  

A Magyar grammatika (KESZLER (szerk.) 2000, a továbbiakban MGr.) a szófa-

jokat a következő nagy csoportokba sorolja: 1) a tulajdonképpeni alapszófajok, ide 

tartozik az ige, a főnév, a melléknév (a számnevek – vitatható módon – a mellék-

névi szófajon belül szerepelnek) és a határozószó; 2) az alapszófajokat helyettesít-

hető szófajok, ide tartoznak a főnévi, melléknévi és határozószói névmások; 3) az 

átmeneti szófajú szavak, azaz az igenevek és 4) a viszonyszók (ezek további cso-

portosításától és részletezésétől ezúttal eltekinthetünk). 

A tulajdonképpeni alapszófajok közül (az ige: V, a főnév: N, a melléknév: A és 

a határozószó: ADV) nagyjából megfelelnek a fentebb említett „nagy lexikai kate-

góriáknak”. Az első három produktív képzés alapja és derivátuma is lehet, azonban 

a határozószók képzés alapszavául akkor sem szolgálhatnak, ha a hagyományos 

felfogástól eltérően képzett alakoknak, azaz derivátumoknak tekintjük őket. (Szó-

képzési szerepük alapján terminális pozíciójuk ellenére képzőkként sorolja be őket 

pl. KIEFER 1998a és KIEFER–LADÁNYI 2000a is.) A határozószókat egyébként más 

nyelvekben is ez jellemzi.  

                                                 
54 Maguknak a szófajoknak a meghatározására és az ezzel kapcsolatos egyéb kérdésekre, mint 

például a szóosztályokat jellemző lexikális, morfológiai és morfoszintaktikai tulajdonságokra (vö. 

SPENCER 1991), azaz az ún. másodlagos kategóriákra itt nem térünk ki, bár valóban problematikus 

lehet, hogy vajon egybeesnek-e a lexikai, morfológiai vagy szintaktikai alapon, ill. esetleg ezek kom-

binációja alapján létrehozott szóosztályok (szófaji kategóriák). A magyar szófaji kategóriák meghatá-

rozásával kapcsolatos problémákat l. KENESEI 2000, ill. KESZLER  1992, 1995, 1998, UŐ (szerk.) 

2000). 
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Lássunk néhány példát arra, hogy a három nagy lexikai kategóriába tartozó 

szavak valóban lehetnek különböző képzések alapszavai és derivátumai is, míg a 

határozószó csak derivátumként jöhet számba: 
 
(22) V → N görkoriz-ás, szörföl-és 

 V → V másol-tat, hímez-get 

 V → A tisztít-atlan, fésül-etlen 

 N → V elnök-ösköd(ik), számítógép-ez(ik) 

 N → N tál-acska, csok-i, szponzor-ság   

N → A emelet-i, seprű-nyi, beton-os, ház-beli 

 A → V ideges-kedik, beteges-kedik 

 A → N vad-ság, félénk-ség  

 A → ADV elegáns-an, mosatlan-ul, távirati-lag 

 
Az alapszófajokat helyettesíthető szófajokba tartozó szavak, azaz a névmások 

közül a főnévi és a melléknévi névmások ragozhatók, de nem lehetnek produktív 

képzési szabályok bemenetei, míg a határozószói névmások egyáltalán nem tolda-

lékolhatók.  

Az átmeneti szófajú szavakra, azaz az igenevekre (NV) nézve szakmai köz-

helynek számít az a megállapítás, hogy a magyarban más helyet foglalnak el az 

alaktani rendszerben, mint az indoeurópai nyelvek morfológiájában, ahol a gram-

matikai hagyomány az igei paradigma részének tekinti őket. Az igenevek a ma-

gyarban nem részei az igei paradigmának, vagyis derivátumoknak tekintjük őket. 

Közülük csak a határozói igenévhez nem járulhat további toldalék, a főnévi és mel-

léknévi igenév részben toldalékolható. Produktív képzés alapjául azonban csak a 

folyamatos melléknévi igenév szolgálhat (abban az esetben, ha az igéhez járuló -Ós 

képzőt olyan összetett képzőnek fogjuk fel, amely a folyamatos melléknévi igenév 

-Ó képzőjére és az -(V)s melléknévképzőre bontható, vö. KIEFER–LADÁNYI 

2000b): 
 
(23)  V → NV  üldögél-ve, privatizál-t, internetez-ő, legépel-endő 

 NV → A  futkároz-ó-s, főzöget-ő-s, kötöget-ő-s 

 
A viszonyszavak közül a névutókból (posztpozíciók) ugyan képezhetők név-

utómelléknevek (alatt-i, mellett-i, felett-i stb.), mivel azonban a névutók nem bővü-

lő, zárt osztályt alkotnak, ezt a képzésmódot elvileg nem tekinthetjük produktívnak 

(részletesebben l. KIEFER–LADÁNYI 2000a). A szóképzés szempontjából nem jön-

nek számba alapszóként a segédigék és a segédigenevek sem. Kérdés, hogy meny-

nyiben igaz az az állítás, hogy az ún. „kis lexikai kategóriák” nem vesznek részt a 

szóalkotásban? Ha ezt a kérdést a produktív szóképzésre alkalmazzuk a magyar-

ban, akkor úgy tűnik, egyedül az igenevek jelentenek kivételt a fő szabály, vagyis 

az alól, hogy a szóképzés csak a nagy lexikai kategóriák tagjait érinti, elsősorban 
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derivátumokként (tehát a V → NV típusú produktív szabályok kimenetét jellemző 

kategóriákként), és csak jóval korlátozottabb mértékben további képzés alapjaiként 

(tehát bemeneti kategóriákként). 

Természetesen a szófaji kategóriákra vonatkozó korlátozások a szóképzési sza-

bályokban előforduló korlátozásoknak csak az egyik típusát jelentik, vagyis a meg-

felelő szófaji kategóriába való tartozás szükséges, de nem elégséges feltétele an-

nak, hogy egy szóból egy adott képzésmóddal a megfelelő derivátumot létrehoz-

hassuk: a szóképzési szabályok nem működhetnek az adott kategóriába tartozó 

szavak bármelyikén.  

 

2.6. Szóképzés és szófajváltás  

 
A szóképzésnek a szófajváltás nem feltétlen kritériuma, ugyanakkor a szófajváltás 

biztos jele annak, hogy szóképzésről és nem ragozásról (inflexióról) van szó (vö. 

KIEFER 1998a, KIEFER–LADÁNYI 2000a). Külön meg kell emlékeznünk azokról a 

speciális funkciójú képzőkről, amelyek arra szolgálnak, hogy idegen eredetű igetö-

veket a denominális igeképzéshez hasonló módon illesszenek be az igék osztályá-

ba. A magyarban ilyen „beillesztő képző” az -(V)l és az -ál képző (vö. KIEFER–

LADÁNYI 2000b). Ez a fajta képzésmód azonban nem csak a magyarra jellemző 

sajátosság: ahogyan arra Moravcsik Edit rámutatott, hasonló funkciójú, az idegen 

igét beillesztésekor főnévi tőként kezelő, a beillesztett szót igei szófaji kategóriájú 

elemként meghatározó speciális képzők más nyelvekben is előfordulnak 

(MORAVCSIK 1975, UŐ 1978). 

A szóképzésnek (főként igei alapú szófajváltó képzések esetén) szintaktikai 

következményei is lehetnek. Ilyen szintaktikai következmény például az argumen-

tumszerkezet – a MGr. terminológiájával a szintaktikai környezet, azaz a szó bőví-

tési lehetőségeinek – megváltozása, elvesztése vagy öröklése (vö. még KOMLÓSY 

2000, LACZKÓ 2000a és 2000b).
55

 

A lexikalizációs ill. grammatikalizációs jelentésváltozás szintén járhat szófaj-

váltással, és lehetnek következményei a szóképzésre, főként a szóképzési produkti-

vitásra nézve. (A jelentésváltozás, a kategóriaváltás és a produktivitás összefüggé-

seiről l. a B/IV./1. fejezetet, ill. LADÁNYI korábbi írásait: 1993a, 1998a, 1999b, 

2000b). 
 

                                                 
55 Az argumentumszerkezet öröklésének leírása helyett érdekes alternatív megoldást ajánl Spen-

cer: a lexikai kategóriák redundanciájáról beszél, és ezek kikerülését, ill. az ún. referenciális szerep 

terminusaiban történő megfogalmazását javasolja (SPENCER 1998). 
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3. Paradigmák és osztályok a ragozásban és a szóképzésben 
 

3.1. Ragozási paradimák 

 
A szóalakképzési vagy inflexiós (magyar terminussal: ragozási) morfológiában jól 

ismert a paradigma fogalma: egy szó inflexiós paradigmájához tartozik az adott 

szóból létrehozható szóalakok összessége. Wurzel korábban már többször idézett 

1987-es munkájában az inflexiós rendszer és a ragozási paradigmák, ill. osztályok 

felépítéséről a következőket állapítja meg.  

Az inflexiós rendszer alapvető strukturális tulajdonságai a rendszer-meghatá-

rozó tulajdonságok. Ilyen tulajdonság például, hogy szóalapú, ill. tőalapú inflexi-

óról van-e szó, hogy az előforduló kategóriákat – pl. a számot és az esetet – elkülö-

nítetten vagy vegyítetten szimbolizálják-e, hogy hány és milyen formális különb-

ségtétel fordul elő a paradigmában, milyen jegytípusok fordulnak elő, stb. A 

rendszermeghatározó tulajdonságoknak stabilizáló hatásuk van, és a morfológiai 

változások ebben az irányban hatnak. Így pl. az újfelnémetben a tőalapú ragozást 

sokszor felváltja a szóalapú, mivel a szóalapú ragozás rendszerkongruens, míg a 

tőalapú nem:  
 
(24)  Konto – Kont-en → Konto – Konto-s  ’számla, számlák’ 

 
A morfológiában erős a tendencia a nem stabil osztályok felszámolódására, de 

a fonológiai és szemantikai változások ennek ellenében hatnak: mire egy nem sta-

bil osztály eltűnik a rendszerből, már rendszerint létrejött helyette egy másik (vö. 

WURZEL, 1987, 76–87). 

Azokban a nyelvekben, amelyekben vannak ragozási osztályok, az ezekhez va-

ló tartozást általában morfológián kívüli jegyek (fonológiai jegyek, mint pl. az 

alapalak végződése, és/vagy szemantikai/szintaktikai jegyek, mint pl. nem, sze-

mély, élő–élettelen) határozzák meg. Ezek a függőségek implikatív módon funk-

cionálnak: pl. ha egy orosz főnév a-ra végződik, akkor az egyes számú genitívusza 

-i, a datívusza -e, stb. lesz: 
 
(25)  N.Sg. sobak-a ’kutya’→ G. Sg. sobak-i ’kutyának a ...’ → D. Sg. sobak-e ’kutyának’ 

 
Amennyiben a ragozási osztályok morfológián kívüli jegyekkel nem határoz-

hatók meg, akkor bizonyos morfológiai jegyek jelentenek kiindulási pontot más 

morfológiai jegyekkel való implikatív kölcsönhatásuk meghatározásához. Így pl., 

ha egy német főnév többes száma -er végződéssel jön létre, akkor a többes szám-

ban umlaut is megjelenik, ha ez lehetséges (vagyis ha a tőbeli magánhangzó 

umlautképes), és a szó egyes számú birtokos esete -s lesz: 
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(26) N. Sg. Kalb ’borjú’ → N. Pl. Kälb-er ’borjak’ → G. Sg. Kalb-es ’borjúnak a ...’ 

 
Az implikációs összefüggések egyirányúak, tehát nem megfordíthatóak. Át-

szövik az egész paradigmát, és meghatározzák a struktúráját: a ragozási paradigmát 

voltaképpen az implikációk tartják össze. Valójában az implikációs összefüggések 

teszik megtanulhatóvá az egyes nyelvek ragozási morfológiáját.  

Az azonos implikációs struktúrát, azaz paradigmastruktúra-feltételeket fel-

mutató paradigmák egy ragozási osztályba tartoznak. Ezek a feltételek határozzák 

meg, hogy egy adott nyelvben mi számít „normálisnak” (vö. az A/III./4. fejezettel). 

A ragozási osztályok közül azok, amelyek egy adott morfológián kívüli jeggyel 

jellemezhető csoportban a domináns paradigmastruktúra-feltételeknek felelnek 

meg, stabil osztályok, és tagokat nyerhetnek a nem domináns paradigmastruktúra-

feltételeket felmutató nem stabil osztályoktól. 
 

3.2. Szóképzési paradigmák 

 
A ragozáshoz hasonlóan a szóképzés is (legalábbis bizonyos mértékig) paradigma-

tikusan épül fel. A szóalakképzési (inflexiós vagy ragozási) paradigma mintájára a 

szóképzési vagy derivációs morfológiában is használatos a paradigma és az osztály 

fogalma (például orosz és német nyelvterületen a szóképzés paradig-matikus vo-

natkozásai vizsgálatának kifejezetten nagy hagyományai vannak – a vonatkozó 

szakirodalmat 1992, POUNDER 1987, BARZ 1988). A szóképzési paradigma szer-

vezőelv a szókincsen belül: forma–jelentés viszonyokat erősít meg, és a szó-

kincs egy részét motiválttá teszi (vö. Pounder, i. m.).  

A ragozási és képzési paradigmák között lényeges különbség, hogy a) míg az 

előbbiek zártak, az utóbbiak nyitottak; b) a szóképzési morfológiában különbséget 

kell tenni létező és potenciális szó között; c) a szóképzésben a szemantikai ténye-

zők jóval nagyobb szerepet játszanak, mint a ragozásban. 

Egy szó derivációs (szóképzési) paradigmájába tartoznak mindazok a belőle 

képzett szavak, amelyek azonos szóosztályba tartoznak, azonos a legáltalánosabb 

értelemben felfogott szóképzési jelentésük, de formailag különböző képzési szabá-

lyok hozzák létre őket. Ezek lehetnek különböző képzési technikák (mint pl. az 

affixáció és a konverzió) vagy azonos képzési technikán belül különböző megoldá-

sok (pl. az affixáción belül különböző affixumok). Így például a magyar deverbális 

frekventatív–duratív igeképzésben azonos képzési alosztályba tartozó képzési pa-

radigmákat alkot a tép és a tűz ige:  
 
(27)   tép-eget   tűz-öget 

  tép-del   tűz-del 

  tép-ked   tűz-köd 

  tép-des   tűz-dös 
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Az azonos felépítésű szóképzési paradigmák szóképzési alosztályokba, az azo-

nos szóképzési jelentésű szóképzési alosztályok szóképzési osztályokba szerve-

ződnek. A szóképzési paradigmák így a szócsaládok rendszerszerű, szinkronikus 

alapjai. A szóképzési paradigma és a szócsalád közötti köztes fogalom a szóképzési 

bokor (német Wortbildungsnest ← orosz slovoobrazovatel’noe gnezdo), ez az egy 

alapszóból szinkronikusan létrehozott, morfoszemantikailag azonosítható derivátu-

mok összessége (vö. ULUHANOV 1977, 63, BARZ, i. m., 96, DRESSLER–LADÁNYI 

1998). 

 

4. Szóképzés és jelentés 1.: lexikai – potenciális – aktuális szó, lexiká-

lis – potenciális – aktuális jelentés 
 

Ennek a fejezetnek a célja (LADÁNYI 2000a alapján) annak bemutatása, hogy a 

termékeny szóképzésben a lexikális és az aktuális jelentés mellett a nyelvi rendszer 

szempontjából lényeges szerepet játszik az ún. potenciális jelentés fogalma is. 

 

4.1. Létező, aktuális és potenciális szó  

 
A szóalkotásban a termékeny szóképzéssel kapcsolatban a lexikai és az aktuális szó 

mellett felmerül az ún. potenciális szó fogalma is (vö. az A/IV./1. fejezettel).  

A lexikai szó, azaz a lexéma a nyelvközösség szokásos szókincsének a része. 

Ezek közül a szokásos szavak közül a morfológiai szerkezet nélküli egyszerű sza-

vakat és a morfológiailag összetett szerkezetű (képzett vagy összetett) szavak egy 

részét a nyelvelméleti modellek nem előállítják, hanem a nyelv szótárában (lexiko-

nában) tárolják. Erre azért van szükség, mert a morfológiailag összetett szerkezetű 

szavak jelentése(i) gyakran nem kompozicionális, hanem lexikalizálódott jelen-

tés(ek),
56

 amelyek szóalkotási szabályok alapján nem számítható(k) ki. Így például 

a bátor-ság és az új-ság ’hírlap’,az olvas-tat és a von-tat ’maga után húz’, a zseb-es 

’zsebbel rendelkező’ és a zseb-es ’zsebtolvaj’ szavak esetében az összetett morfo-

lógiai szerkezetű szópárok első tagjának jelentése kiszámítható a részek jelentésé-

ből, a másodiké viszont nem. Egy morfémás szavak esetében pedig a szójelentések 

eleve nem lehetnek kiszámítható, kompozicionális jelentések. A fenti példák is mu-

tatják, hogy nemcsak olyan derivátumok jelentése lexikalizálódhat, amelyeket mára 

már nem produktív képzési szabály hozott létre (hiszen pl. a -sÁg, a -tAt és az -(V)s 

képző ma is termékeny a magyarban). A lexikalizálódás a képzés egyik jellegzetes-

sége a ragozással szemben (vö. STUMP 1998, KIEFER–LADÁNYI 2000a).  

                                                 
56 Nem monomorfémikus szavak esetében értelemszerűen csak a morfoszemantikai transzparen-

cia fennállása esetén számítható ki a részek jelentéséből az egész jelentése, azaz csak ekkor érvénye-

sül a kompozicionalitás elve. 
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Mint a korábbiakban már szóba került, a potenciális szó a szóképzésben a ter-

mékeny szabály által szabályosan létrehozható szó, a rendszer része, amely aktuali-

zálódhat a nyelvhasználatban. Az aktuális szavak nemcsak potenciális szavak 

aktualizációi lehetnek, hanem nem termékeny minta alapján, esetleg felszíni analó-

gia révén aktuálisan létrehozott egyedi szavak (okkazionalizmusok) is. (Mindezek-

ről részletesebben l. az A/IV./1. fejezetet.) 
 

4.2. Lexikális, aktuális és potenciális jelentés  

 
A lexikális jelentés fogalma a lexémához, ill. a lexéma értékű nyelvi szerkezetek-

hez kötődik. A szónál nagyobb, lexéma értékű egységek lexikai jelentése (a morfo-

lógia meghatározásának megfelelően) nem tartozik a morfológia témái közé. Esze-

rint a lexikális jelentés kapcsán a morfológia szempontjából csak az egy morfémás, 

valamint a képzett és az összetett szavak jöhetnek szóba. Ebben a fejezetben azon-

ban csak a szóképzéssel fogunk foglalkozni, azon belül is csak a produktív szókép-

zéssel, amelyre jellemző a fentiekben említett szemantikai szabályosság. 

A potenciális, létező és aktuális szó fogalmának megfelelően a szóképzésben a 

derivátumok lexikális (szótári) és aktuális (nyelvhasználatbeli) jelentése mellett 

érdemes bevezetni a potenciális jelentés fogalmát is. Eszerint a lexikális jelentés 

rögzült, azaz lexikalizálódott, és ezért a szótárban tárolt/tárolandó jelentés, az ak-

tuális (nyelvhasználatbeli) jelentés meghatározott kontextushoz (szövegbeli kör-

nyezethez és nyelvhasználati szituációhoz) kötődő jelentés, míg a potenciális je-

lentés a szóképzési szabály jelentéséből adódó szóképzési jelentés. 

Termékeny képzés esetén elvileg a szóképzési szabályból adódó potenciális je-

lentés aktualizálódik, azonban (mint ahogyan arra a fentebb idézett Stump is rámu-

tat) a szóképzésben sajátos, egyedi jelentés(ek) a kontextusból adódó pragmatikai 

inferenciák következtében már az első használatkor létrejöhet(nek), azaz az aktuá-

lis jelentés(ek)be a nyelvhasználat pragmatikai vonatkozásai is beépülhetnek. (vö. 

STUMP 1998, 17 – vö. az A/IV./5. fejezettel is). (Mások pragmatikai inferencia he-

lyett mindennapi ismereteink konceptualizálódásáról beszélnek, vö. KIEFER é. n. 

[2000a], ill. PÓLYA 2000.) Ez azonban nem jelenti azt, hogy ilyenkor a potenciális 

jelentés egyáltalán nem aktualizálódik (nincs jelen). 

A produktív képzésben a kiszámítható szóképzési jelentés játssza a döntő 

szerepet, és a jelentések lexikalizálódásához vezető (többek között metaforizációs) 

folyamatok elsősorban a már lexikai egységként, azaz szóként funkcionáló derivá-

tumot érintik. Lássunk erre egy példát. 

A denominális verbumképzés egyik produktív képzési szabálya a (28)-ban ta-

lálható: 

 
(28)  [X]N + [(-V)z]V → [[X]N-[-(V)z]V]V    

pl. palacsinta + -z → palacsintá-z(ik) 
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A magyar nyelv értelmező szótárában a palacsintázik derivátum nem fordul 

elő, vagyis lexikalizálódott jelentései vagy nincsenek, vagy még nem kerültek bele 

a szótárba. Ahhoz, hogy a szóképzési rendszer alapján határozzuk meg, hogy mit 

jelent ez a produktív képzési szabállyal létrehozott szó, először is azt kell meg-

mondanunk, hogy mit jelentenek a -(V)z képzős igék a legáltalánosabb értelemben 

(ez a potenciális, azaz szóképzési jelentés), aztán hogy mit jelent maga a pala-

csintázik ige – mégpedig mit jelent a beszélők szókincsbeli ismereteitől függően 

(lexikális jelentés), és mit jelenthet egyes szituációkhoz vagy szövegösszefüggé-

sekhez kötődve (aktuális jelentések). 

Ahhoz, hogy a -(V)z képzős igék általános jelentését meghatározzuk, a képző 

jelentéséből kell kiindulnunk, hiszen a derivátumok jelentését (éppúgy mint más 

szabályosan létrehozott komplex morfológiai struktúrákét) a morfológiai szerkezet 

feje, jelen esetben a képző határozza meg – l. a perkoláció jelenségét, amely sze-

rint a morfológiai szerkezet feje adja az egész szerkezet szintaktikai kategóriáját és 

– szabályos művelet esetén – a jelentését is (vö. még Aronoff öszetételekkel kap-

csolatban megfogalmazott „IS A” szabályával, amely az összetételi fejhez köti az 

összetétel szintaktikai kategóriáját és szemantikai osztályát; ARONOFF 1976). En-

nek megfelelően a -(V)z mint denominális verbumképző nemcsak a vele képzett 

derivátum szintaktikai kategóriáját, hanem a jelentését is meghatározza. A képző 

általános jelentése: ’N-nel kapcsolatban tesz vmit, N-nel foglalkozik’, ahol ’N’ 

egyenlő a képzés alapszavául szolgáló főnévvel. Eszerint tehát a palacsintázik leg-

általánosabb, potenciális vagy szóképzési jelentése: ’palacsintával kapcsolatban 

tesz vmit, palacsintával foglalkozik’. Vagyis a (29)-ben található mondat 
 
(29)   Egész nap palacsintáztam   

 
a puszta szóképzési jelentés alapján mindössze annyit jelentene: ’Egész nap pala-

csintával tettem valamit, palacsintával foglalkoztam’. Ha anyanyelvi beszélőket 

kérnénk meg a fenti mondat jelentésének meghatározására, biztosan nem így ér-

telmeznék a mondatot, hanem nagy valószínűséggel a következő jelentést adnák 

meg: 

 
(30)   Egész nap palacsintáztam. ’Egész nap palacsintát ettem.’ 

 
Ezt a jelentést az (31b)-ben található tipikus szövegkörnyezet, ill. a szövegkör-

nyezet által megjelenített szituáció is igazolja: 

 
(31)  (a) Egész nap palacsintáztam.  

(b) Összesen 40 darabot ettem meg. 

  
Annak ellenére, hogy a szótár egyelőre nem rögzíti, a palacsintázik ’palacsintát 

eszik’ jelentése szokásos (lexikalizálódott vagy egyszerűbben lexikális) jelentés. 
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Az ’étel, ital’ jelentéselemet tartalmazó lexikai szemantikai csoportba tartozó főne-

vekkel a -(V)z képzős igék lexikai jelentése általában is: ’a derivátum alapszava 

által megjelölt ételt eszi, italt issza’, pl. bor-oz(ik), kólá-z(ik), tonik-oz(ik), ill. sza-

lonná-z(ik), pizzá-z(ik), hamburger-ez(ik). 

Más -(V)z képzős igék szokásos (lexikális) jelentése az alapszavak lexikai cso-

portjaitól függően más és más lehet. Ha az alapszó jelentése a ’játék’ jelentésele-

met tartalmazó lexikai szemantikai csoportba tartozik, a derivátum jelentése: ’a 

derivátum alapszava által megjelölt játékot játssza’, pl. tetravex-ez(ik), galaxy-z(ik) 

(számítógépes játékok). Ha az alapszó jelentése a ’sport’ jelentéselemet tartalmazó 

lexikai szemantikai csoportba tartozik, a derivátum jelentése: ’a derivátum alapsza-

va által megjelölt sportot űzi’, pl. squake-ez(ik), darts-oz(ik) stb. (A -(V)z képzőről 

részletesebben l. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 194–196, ill. a B/I./2. fejezetet.) 

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy konkrét szituációkban a palacsintázik 

derivátum (a palacsinta főnév saját lexikai szemantikai csoportjának megfelelően) 

csak azt jelentheti, hogy ’palacsintát eszik’. Tekintsük a (32–34) példákat: 

 
(32) (a)  Egész nap palacsintáztam.  

  (b) Összesen 120 darabot sütöttem. 

 

(33)  (a) Egész nap palacsintáztam.  

(b) Összesen 120 darabot adtam el. 

 

(34) (a) Egész nap palacsintáztam.  

(b) Összesen 120 darabot festettem. 

 
A palacsintázik jelentése egyik példában sem ’palacsintát ettem’. A (32) mon-

datban az ige aktuális jelentése ’palacsintát sütöttem’, a (33)-ban ’palacsintát árul-

tam’, a (34)-ben ’palacsintát festettem’. Ezt támasztják alá a (b) mondatok is, ame-

lyek egyrészt közvetlen szövegösszefüggést adnak (kotextus), másrészt utalnak a 

szituációra (kontextus). 

A fenti jelenséget nem tudnánk megmagyarázni a potenciális jelentés fogalma 

nélkül, hiszen a bemutatott aktuális jelentések mindegyike a derivátum kiszámítha-

tó szóképzési (azaz potenciális) jelentésére megy vissza, abból vezethető le. Egy 

derivátum potenciális – vagy másképpen a szóképzési szabályból adódó, azaz szó-

képzési – jelentése egy olyan általános, közelebbről meg nem határozott jelentés, 

amely a használatban (konkrét ko- és kontextusokban) konkretizálódik, speciális, 

meghatározott jelentésekké, azaz aktuális jelentésekké válva. Mint láttuk, ebben az 

esetben a képzési szabály, ill. a képző általános, közelebbről meg nem határozott 

(„alulspecifikált” vagy „alulszabott”) szóképzési jelentése: ’tesz valamit valamivel 

kapcsolatban, foglalkozik valamivel’. Ez a szóképzési (vagy potenciális) jelentés 

különböző kotextusokban és kontextusokban aktualizálódhat. Ilyen aktualizáció 

mind az (31a)-ban, mind a (32a)-ban, a (33a)-ban és a (34a)-ban szereplő jelentés.  
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Az aktuális jelentések közül egy vagy több tipikus használat szokásos jelentés-

ként rögzül a nyelvközösség szókincsében: lexikális jelentéssé válik, lexikali-

zálódik. A nyelvelméleti modellben ezek a szótárban (vagy lexikonban) rögzített 

lexikális jelentések. A palacsintázik esetében a lexikális jelentésként rögzült tipikus 

aktualizáció a palacsinta lexikai szemantikai csoportjának megfelelően: ’palacsin-

tát eszik’.  

Egy produktív képzési szabállyal létrehozott szó lexikális jelentése(i) nem fe-

di(k) a szó összes aktuális jelentését, az aktuális jelentések pedig nem merülnek ki 

pusztán a potenciális jelentésben – mint láttuk, létezhetnek ettől eltérő, kevésbé 

tipikus jelentésű aktualizációk is, éppen a szabályba foglalt potenciális szóképzési 

jelentés általánossága, „alulspecifikáltsága” vagy „alulszabottsága” miatt.  

Az aktuális, a lexikális és a potenciális jelentés fogalma produktív képzés 

esetében egymásra épül: a potenciális (vagy szóképzési) jelentés aktualizációi 

közül egy vagy több lexikalizálódásával jön(nek) létre a szó egyes lexikális jelenté-

se(i). Ez természetesen nem zárja ki, hogy egy-egy derivátumnak más mechaniz-

mus(ok) révén létrejövő aktuális jelentései és ezekre épülő lexikális jelentései is 

lehessenek (vö. pl. HORVÁTH 2000). 
 

5. Szóképzés és jelentés 2.: Metaforizáció és szóképzés 
 
„A szó grafikus és funkcionális egysége elfelejtetheti, hogy nemcsak a mondatré-

szek és tagmondatok között keletkezhet metaforikus feszültség, de a szó jelentéssel 

bíró elemei között is...” – írja Fónagy Iván (FÓNAGY é.n. [1999], 147). 

Ha a metaforizációt és a szóképzést (ill. tágabban: általában a szóalkotást) 

funkciójuk szempontjából vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy mindkettő a nyelv lexikai 

gazdagodását szolgálja (l. pl. Goatlynál, akinek megfogalmazása szerint mind a 

metaforizáció, mind a szóalkotás az ún. lexikai lyukak (gaps) kitöltésére szolgál 

(GOATLY 1997, 92). A továbbiakban (LADÁNYI 2001b alapján) azt vizsgáljuk meg, 

hogyan érintkezik ez a két jelenség, milyen módon hozható kapcsolatba a szókép-

zés és a metaforizáció, ill. a szóképzés és a metaforikus jelentések. 

A metaforikus jelentések kérdése először és a legkézenfekvőbb módon a szó-

képzés két végpontjával, azaz a szóképzés bázisául szolgáló alapszavakkal és a 

szóképzés „végtermékeivel”, a derivátumokkal kapcsolható össze.  
 

5.1. Alapszavak és metaforikus jelentések 

 
Az alapszavakkal kapcsolatos probléma az, hogy a szóképzés bázisául szolgáló 

szavak metaforikus jelentését/jelentéseit a képzés hogyan érinti. Egyrészt az a kér-

dés, hogy az adott szóképzési mód az érintett alapszavak minden jelentésén 

(tehát a metaforikus jelentéseken is) működik-e vagy sem, másrészt pedig, hogy 

az adott szóképzési jelentés hogyan határozza meg azt, hogy az alapszónak alap- 
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vagy metaforikusan (esetleg metonimikusan) kiterjesztett jelentésében kell-e szere-

pelnie.  

 
5.1.1. A szóképzési szabályok korlátozása és a metaforikus jelentések 
 
A poliszémia korlátozása a szóképzési szabályok működésében előfordulhat: egy 

szabályhoz (működésének korlátozásaként) hozzátartozhat, hogy milyen jelentésű 

szavak csoportjai lehetnek az alapszavai, azaz a szóképzési szabályok bizonyos 

lexikai mezőkhöz vagy csoportokhoz kötődhetnek. Mivel a metaforikus (vagy a 

metonimikus) kiterjesztés eredményeképpen a szó egy vagy több jelentésében más 

szemantikai csoport(ok)ba kerülhet át, ennek következménye lehet, hogy az adott 

jelentésben az adott képzővel nem hozható létre belőle derivátum. Ez azt is jelenti, 

hogy aktuális derivátumok mindig aktuális szóból képezhetők nemcsak alak-

jukat, hanem jelentésüket tekintve is. Így például az -(V)s melléknévképzőt tar-

talmazó produktív képzési szabály a képző ’vmivel ellátott’ jelentésében a követ-

kező szavakon csak az adott szavak meghatározott jelentésében/jelentéseiben 

működhet, míg más jelentésében/jelentéseiben nem: föld ’a talaj anyaga’ → föld-es 

(pl. földes retek), de nem képezhető a melléknév a föld ’földfelszín’, ’vidék’, ’szá-

razföld’ stb. jelentéseivel. Hasonlóképpen: láz ’kórosan magas testhőmérséklet’ 

vagy ’izgalom’ → láz-as (pl. lázas gyerek, lázas tevékenység), de nem képezhető 

ilyen melléknév a láz ’divatőrület’ jelentésével.  

 
5.1.2. Egy szóképzési szabály – több szóképzési jelentés 

 
Az alapszavak jelentésének kiválasztását érinti az a jelenség is, amikor egy szókép-

zési szabályhoz több szóképzési jelentés is társul. Ilyenkor egy-egy szóképzési je-

lentés ismét csak bizonyos lexikai mezőkhöz vagy csoportokhoz kötődik. Így pl. az 

imént említett -(V)s melléknévképző a ’vmivel ellátott’ jelentésében a következő 

jelentésű lexikai csoportokhoz kapcsolódik: 

a) anyagnevek; ebben az esetben a derivátum jelentése: ’azzal az anyaggal bo-

rított, töltött stb.’, pl. vér-es [kés], hús-os [szendvics], hal-as [kosár], sár-os [cipő]; 

b) betegségek megnevezése; ebben az esetben a derivátum jelentése: ’az adott 

betegségben szenvedő’, pl.: skarlát-os, AIDS-es, torokgyulladás-os [beteg]; 

c) tárgyak, eszközök neve; ebben az esetben a derivátum jelentése: ’az adott 

tárggyal vagy eszközzel ellátott’ pl.: ernyő-s [lány], sapká-s [fiú], dob-os [gyerek] 

stb. (Az -(V)s képzőről részletesebben l. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 183–194, ill. a 

B./II./2. fejezetet.) 

A fenti ’vmivel ellátott’ jelentésben az -(V)s nem járulhat élőlények nevéhez, 

míg például a ’hasonló vmihez’ jelentésben, éppen ellenkezőleg, élőlények nevé-

hez kapcsolódhat, mégpedig ’az adott lényhez hasonló’ jelentésben, pl.: anyá-s 
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[mosoly], apá-s [szigorúság]. Ha a képző tehát élőlények nevével kapcsolódik, ak-

kor mindig ez utóbbi jelentésben értelmezzük.  

Ha azonban a szabály jelentése (azaz az adott szóképzési jelentés) szemanti-

kailag összeegyeztethetetlen annak a szócsoportnak a jelentésével, amelynek egy 

tagjához a képző kapcsolódik, akkor az alapszót – világismeretünk alapján – 

metaforikusan vagy metonimikusan kiterjesztett jelentésében is értelmezhet-

jük. Például ha a fenti képző egy élőlény nevéhez kapcsolódik, akkor az alapszót 

az -(V)s képző ’vmivel ellátott’ jelentésében csak metaforikusan vagy metonimiku-

san foghatjuk fel. Így például egy fémlap anyás rögzítése nem jelentheti azt, hogy 

‘anyához hasonló rögzítés’, hanem csak azt, hogy ’anyával (azaz anyacsavarral = 

az anya metaforikus jelentése) történő rögzítés’. Vagy: az apás szülés nem jelent-

heti azt, hogy ’apához hasonló szülés’, hanem csak azt, hogy ’az apa jelenlétében 

(az apa metonimikus kiterjesztése) történő szülés’. Ez ismét csak azt jelenti, hogy 

az alapszavak poliszém jelentései szisztematikusan korlátozva vannak a szó-

képzési szabály jelentésének megfelelően. Természetesen ezekben az esetekben 

nemcsak a paradigmatikus, hanem a szintagmatikus aspektus is szerepet játszik: 

mind a képző, mind az alapszó (és tegyük hozzá: mind a derivátum) jelentése a 

kollokációkban egyértelműsödik.  
 

5.1.3. Rivális szóképzési szabályok 
 
Az alapszavak jelentésének kiválasztását az is korlátozhatja, ha egy szóképzési 

szabály mellett létezik másik, (legalább részben) szinonim jelentésű szóképzési 

szabály. A magyar melléknévképzésben ilyen például az -i és a -beli. Az -i tisztán 

relációt jelöl, a -beli pedig tartalmazási viszonyt, és korrelációt mutat az inesszí-

vuszi -bAn határozórag használati lehetőségével: 

  

(35) (a)  Budapest, Budapest-en (szuperesszívusz) → budapest-i és *budapest-beli 

(b) Párizs, Párizs-ban (inesszívusz) → párizs-i és *párizs-beli 

 

„Tartalmazókként” felfogott tárgyakkal aktuálisan csak a -beli képző társulhat, pl.: 

 

 (36)  szekrény → szekrény-beli, doboz → doboz-beli.  

 

Azokban az esetekben, amikor az -i és a -beli is használható, ez utóbbi jelentésének 

megfelelően az alapszavakat mindig „tartalmazókként” kell értelmeznünk:  

 

(37)  ház-i [pl. házi feladat]  ↔  ház-beli [pl. házbeli lakók]  

 

Ez a rivális képzőkkel kapcsolatos jelenség azonban nemcsak a metaforikus jelen-

téseket érinti.  
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(Az ebben a részben példaként felhozott magyar melléknévképzéssel kapcsolatos 

egyéb részleteket l. a B/II. fejezetben, ill. a következő munkákban: LADÁNYI 

1998d, KIEFER 1998a, KIEFER–LADÁNYI 2000b, DRESSLER–LADÁNYI 2000b, UŐK 

2002.) 

 

5.2. Derivátumok és metaforikus jelentések 

 
Ami a szóképzési műveletek végeredményét illeti, első pillantásra úgy tűnik, hogy 

a derivátumok esetleges metaforizációja nem kapcsolódik szorosan a szóképzés 

problematikájához. Ha a képzett szó mint önálló lexikai egység metaforizálódik,  

pl.: 

 

(38) (a) gennyes ’gennyel telített’ (pl. gennyes pattanás)  →  

gennyes (met.) ’undorító, visszataszító’ (pl. gennyes alak),  ill.  

(b) húsos ’hússal borított’ (pl. húsos csont) → húsos (met.) ’vastag’ (pl. húsos levél) 

 

azaz ha a szó autonóm, akkor nincs jelentősége annak, hogy morfológiailag egy-

szerű vagy komplex felépítésű, kivéve, ha a metaforizáció lehetősége valamilyen 

módon függ a képzéstől.  

Az igazán érdekes kérdés tehát az, hogy maga a szóképzési folyamat összekap-

csolódhat-e a metaforizációval, azaz hogy hozhat-e létre szóképzési folyamat 

közvetlenül metaforikus jelentést, ill. hogy a metaforizációs folyamat mani-

fesztálódhat-e szóképzési folyamatban? A továbbiakban ezt a két kérdést vizsgál-

juk meg röviden. 

 
5.2.1. A metaforikus jelentés mint a szóképzési folyamat közvetlen követ-

kezménye 
 
Goatly egy a COBUILD-korpusz alapján zajlott vizsgálat alapján valószínűsíthető-

nek látja, hogy a képzett szavak metaforikus jelentésben történő előfordulása ará-

nyaiban mindig nagyobb, mint az alapszavaké. Ugyanakkor a metaforizáció és a 

szóalkotás összefüggését tárgyalva rámutat, hogy ezek érintkezése általában lexika-

lizálódott metaforát hoz létre: a metafora eltemetésére szolgál (GOATLY 1997, 

105). Ez azonban valószínűleg csak a hétköznapi nyelvre áll; a költői nyelv kap-

csán Fónagy Iván – a fejezet kezdetén, mintegy mottóként idézett rész folytatásá-

ban (FÓNAGY 1999, 147) – erről az aspektusról a fentiektől kissé eltérően a követ-

kezőt írja: „A költői trükk éppen abban áll, hogy a szó zárt egységével leplezi el a 

metaforikus műveleteket.”  

Goatly idézett munkájában a szóképzés metaforikus következményeivel kap-

csolatban a derivátumok két különböző típusát jelöli meg:  
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Az egyik csoportba a szótárban található képzett lexikai egységek azon alcso-

portja tartozik, amelyeknek jelentése szükségképpen magával vonja a metafo-

rikus értelmezést. Az angolban ide tartoznak többek között az állatok, személyek 

vagy dolgok nevéből konverzióval képzett igék, amelyeknek jelentése: ’olyan mó-

don viselkedik, cselekszik, mint az adott állat, személy vagy dolog; hasonlít rá’, pl.  

 

(39)  dog ’kutya’ → to dog ’nyomon követ’,  

parrot ’papagáj’ → to parrot ’papagáj módjára ismétel, szajkóz’,  

butcher ’mészáros’ → to butcher ’lemészárol’ 

 

Magyar példákat főként az állatnevekből képzett denominális igék körében talá-

lunk:  

 

(40)  majm-ol, kacsá-z(ik), disznó-lkod(ik) stb. 

 

A másik csoportba azok a képzett lexikai egységeket tartoznak, amelyeknek a 

metafora nem természetes velejárója, de maga a szóképzési aktus előkészíti a 

jelentés metaforikus átvitelét; ilyenkor a képzett szónak mind szó szerinti, mind 

metaforikus jelentése létezik (de a metaforikus jelentés sokszor gyakoribb, mint a 

szó szerinti, valamint ezek a derivátumok szó szerinti jelentésükben nagyon gyak-

ran már nem tartoznak a szókincs alapvető részéhez). Az angolban ebbe a csoport-

ba tartoznak többek között az -ian, -ic, -ine, -ese, -ish és -al képzős melléknevek. 

Angol példák:  

 

(41) Wagner-ian ’wagner-i’ vagy ’wagner-es’  

a)  ’Wagnerhez tartozó’ (pl. Wagnerian operas = Wagner operas, azaz: 

’Wagner operái, wagneri operák’) 

b) ’olyan, mint valami, ami Wagnerhez tartozik, wagneres’  

(42) music-al ’zene-i’ 

a) ’a zenével összefüggő’ (szó szerinti jelentés, pl. musical form ’zenei forma’),   

b) ’a zenéhez hasonló’ (metaforikus jelentés, pl. a musical language ’a zenéhez hasonló,  

azaz dallamos nyelv’)  

Ami a megfelelő magyar mellékneveket illeti, látható, hogy itt jelentés tekintetében 

megoszlás van az -i és az -(V)s képző között. 

Úgy véljük, hogy a fenti csoportokkal kapcsolatban – legalábbis ami a produk-

tív képzésű szavakat illeti – lehet néhány meggondolandó ellenvetést tenni. Goatly 

ugyanis mindkét esetben a derivátumok lexikalizálódott jelentéséből, azaz a szótár-

ból indul ki, és nem a szóképzés folyamatából, ill. a szóképzési szabályokhoz tar-

tozó szóképzési jelentésekből.  
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Az első csoporttal kapcsolatban az a kérdés, hogy az említett metaforikus jelen-

téstípus (’olyan módon viselkedik, mint az adott állat’) valóban közvetlenül a szó-

képzés folyamatában jön-e létre.  

Ha például a magyar kacsá-z(ik) denominális ige jelentéseit vizsgáljuk meg, 

akkor a szótári (lexikalizálódott) jelentések az ÉrtSz. szerint: „1. Kacsához hason-

lóan himbálódzva, esetlenül, csámpásan jár… 2. (Vad) Vadkacsára vadászik… 3. 

(Ját) Lapos, kerek kavicsot úgy dob el a víz felett, hogy az a víz felületét többször 

érintve fel-felpattan…”.  

A megadott jelentések közül valószínűleg az első az, amit Goatly a 

denominális igeképzéssel közvetlenül együttjáró metaforikus jelentésnek tartana. 

Pedig ha a szóképzés folyamatát vizsgáljuk, akkor a kacsá-z(ik) ige a -(V)z képző-

vel történő produktív denominális igeképzésbe illeszkedik, és ha nem ismernénk az 

ige lexikalizálódott jelentéseit, amelyeket a szótár rögzít, csak a magyar szóképzési 

rendszert, akkor a derivátum jelentését is csak ennek megfelelően tudnánk megál-

lapítani. Így a kacsá-z(ik) szó elsősorban a derivátum szóképzési, azaz potenciális 

jelentését idézné fel, amelyet a -(V)z képzős denominális igék általános szóképzési 

jelentéséből következően állapítanánk meg. Ez az általános (alulszabott) szóképzé-

si jelentés: ’foglalkozik vmivel’, itt: ’kacsával foglalkozik’. 

Ennek a közelebbről meg nem határozott általános szóképzési jelentésnek az 

egyik aktualizációja a szótárban rögzített 2. jelentés (’kacsára vadászik’), de külön-

böző szituációkkal kapcsolatban más aktualizációk is elképzelhetők lennének, mint 

pl.: ’kacsát töm’, ’kacsát pucol’, ’kacsát süt’, ’kacsát eszik’ stb. – vö. az Egész nap 

kacsáztam mondat lehetséges jelentéseivel. A szóképzési jelentésnek ezekhez a 

lehetséges aktualizációihoz képest – legalábbis a szóképzési rendszer szempontjá-

ból – másodlagosak a megadott szótári, főként az 1. és 3. metaforikus jelentések. 

(A lexikai, potenciális és aktuális jelentés fogalmáról részletesebben l. a 4. alfejeze-

tet.) 

Más kérdés, hogy lexikai szempontból, tehát a szótári állományban rögzített 

szavak és jelentések szempontjából az első helyen megadott jelentés a legfonto-

sabb, mivel lexikalizálódott jelentésként a nyelvközösség beszélői az adott lexéma 

kapcsán – szókincsbeli kompetenciájuk révén – elsősorban erre a rögzített jelentés-

re gondolnak. Goatly szerintünk helyesen mutat rá az ilyen típusú szavak tipikus 

konvencionális jelentésére, amely a lexikalizálódott jelentések legfontosabbika, de 

az továbbra is kérdéses a számunkra, hogy vajon magában a produktív szóképzési 

folyamatban beszélhetünk-e közvetlen metaforizációról.  

A Goatly által felállított második csoportot illetően ismét az vethető fel, hogy a 

szerző nem választja külön a produktív és nem produktív képzésmóddal létrejött 

derivátumokat; a szó szerinti jelentés visszaszorult használata a másodlagosan 

létrejött és lexikalizálódott metaforikus jelentések mellett véleményünk szerint még 

nem jelenti azt, hogy produktív képzésmód esetén a szó szerinti, azaz szókép-

zési jelentés ne lenne kiszámítható.  
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Mint már a korábbiakban is utaltunk rá, a képzett szavak lexikalizálódását és 

annak szükségességét, hogy rögzítsük őket a nyelv szótárában, Stump szintén azzal 

hozza összefüggésbe, hogy a szóképzésben már az első használat során is létrejö-

hetnek egyedi jelentések (STUMP 1998, 17; lásd a 4.2. alfejezetben is). Az egyedi 

jelentések kérdése a potenciális, a lexikális és az aktuális jelentés fogalmával és 

egymáshoz való viszonyával függ össze (részletesebben l. szintén a 4. alfejezet-

ben). Ezek a nyelvhasználat szintjén létrejövő egyedi jelentések értelmezésünk sze-

rint nem mondanak ellent annak, hogy – a szóképzés rendszerszerűségét figyelem-

be véve – a produktív képzésben a kiszámítható szóképzési jelentés játssza a döntő 

szerepet, és a jelentések lexikalizálódásához vezető (többek között metaforizációs) 

folyamatok elsősorban a már lexikai egységként, azaz szóként funkcionáló derivá-

tumot érintik.  
 

5.2.2. A szóképzés mint a metaforizáció manifesztálódása 
 
Saját vagy a magyar szóképzést (is) érintő kutatásról ezen a téren nem tudunk be-

számolni, egyelőre csak lehetséges kutatási témákat és kereteket jelzünk. Úgy vél-

jük, hogy ha egyáltalán kimutatható olyan szóképzés, amely közvetlenül metafori-

kus folyamat megnyilvánulásaként értelmezhető, akkor annak megragadására 

valószínűleg a kognitív nyelvészet kerete lenne a legalkalmasabb. A következők-

ben röviden vázoljuk az idevágó fogalmakat. 

A kognitív nyelvészet keretében a metafora legújabban egy általánosabb foga-

lom, a Fauconnier és Turner által kidolgozott általános konceptuális folyamat, az 

ún. konceptuális vegyítés (conceptual blending) fogalma alá van sorolva 

(FAUCONNIER–TURNER 1996, 2002, FAUCONNIER 1997). (Ugyanennek a jelenség-

nek a megnevezésére szolgálnak magyarul a fogalmi integráció (KOMLÓSI 2004, 

KÖVECSES 2005a) vagy a mentális ötvözés (KOMLÓSI 2005) terminusok is.) A 

konceptuális vegyítés művelete az ún. mentális tereken működik, amelyek nem 

mások, mint a közvetlen megértés és cselekvés céljaira szolgáló, többnyire kon-

vencionális struktúrával rendelkező és ezáltal stabil és kidolgozott kis konceptuális 

nyalábok. A konceptuális vegyítés folyamata új konceptuális teret, ún. blendet hoz 

létre, amely struktúráját részben az egymással többé-kevésbé párhuzamos struktú-

rát is mutató bemeneti terektől kapja, részben saját struktúrát hoz létre. (A blend 

műszót egyébként a morfológiában korábban – jóval konkrétabban – csak a szóve-

gyülés jelenségére alkalmazták, vö. a 2.1. alfejezettel és a C/I./2.3.3. ponttal.) 

A konceptuális blend azért hasznos, mert integrált keretet és struktúrát szol-

gáltatva megkönnyíti az egymásra vonatkoztatandó terek együttes kezelését, a 

konceptuális munkát. Számos jelenség vált ki konceptuális vegyítést, köztük a me-
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tafora is.
57

 A blendek konvencionalizálódhatnak, és újabb konceptuális vegyítés 

kiindulásaivá is válhatnak. 

A grammatikában ilyen konvencionális blendek lehetnek bizonyos grammati-

kai szerkezetek, konstrukciók mintázatai is, mint pl. az angol ’NP V NP PP’ típu-

sú szintaktikai szerkezet. Ez a szerkezet kauzatív viszonyt integrál, pl.: Jack threw 

the napkin off the table ’Jack ledobta a szalvétát az asztalról’. Itt az adott szintakti-

kai szerkezetben megjelenő throw ’dob’ ige integrált cselekvést jelöl, mivel az 

ágens cselekvését és a tárgy mozgását egy lexikai egységben jeleníti meg, és mint 

ilyen prototipikusan kapcsolódik az adott szintaktikai szerkezethez. Az ilyen típu-

sú, integrált cselekvések mintájára egymást követő események sora, amelyekben 

egy cselekvés a tárgy mozgását váltja ki (kauzatív összefüggés), az adott szintakti-

kai szerkezettel történő vegyítés segítségével szintén kifejezhető integráltan, pl.: 

Jack sneezed. The napkin moved. It was on the table. Now it is off the table. ’Jack 

tüsszentett. A szalvéta megmozdult. A szalvéta az asztalon volt. Most nincs az asz-

talon.’ → Jack sneezed the napkin off the table. ’Jack letüsszentette a szalvétát az 

asztalról.’(FAUCONNIER–TURNER 1996, 117; a konstrukciókról l. még GOLDBERG 

1995, 2003, 2006). 

A szélesebb értelemben felfogott blendnek mint a konceptuális vegyítés (fo-

galmi integráció) eredményének lehet formai oldala is, amikor is a vegyítés nem 

szintaktikai, hanem morfológiai síkon jelentkezik: ezt a szerzők  formális vegyítés-

nek (formal blending) nevezik.
58

  

A metafora és a fogalmi integráció viszonyáról KÖVECSES (2005a, 227–236), a 

jelentéskiterjesztésről és a különböző típusú szókapcsolatok, köztük a konstrukciók 

jelentésszerkezeteiről a mentális ötvözés terminusaiban KOMLÓSI (2004 és 2005) 

ír. Ami a morfológiát (is) érintő jelenségeket illeti, Tolcsvai Nagy igekötős vizsgá-

latain kívül (pl. TOLCSVAI NAGY 2001, 2005) a magyarban egyelőre sem a morfo-

lógiai szerkezetekben megnyilvánuló konceptuális vegyítésnek, sem az esetleges 

formális vegyítésnek mint morfológiai jelenségnek a vizsgálatára nem került sor. A 

szóképzés szempontjából ez utóbbi téma lenne elsősorban releváns, beleértve azo-

kat a szóképzési módokat is, amelyek szintaktikai következményekkel járnak. Kér-

dés például, hogy a magyar műveltető igék adnak-e olyan grammatikai mintaként 

működő formai keretet (konvencionális blendet), amely alkalmas egymást követő 

eseménysor elemeinek integrálására, vagy hogy van-e a magyarban olyan szintak-

tikai szerkezet, amely hasonló funkciót tölt be. A konceptuális vegyítés fogalmával 

kapcsolatban termékeny kutatási téma lehetne például az ún. „pregnáns” jelentésű 

                                                 
57 „Metaphor is one of the phenomena that give rise to blends. It has the appropriate features: 

partial projection from input spaces; emergent structure in the blend; counterpart structure between 

input spaces; projection of integration of events from the source, the unconscious status of the blend 

until it is highlighted; cognitive work specific to blend, and so on” (FAUCONNIER–TURNER 1996, 116). 
58 Fauconnier és Turner (Mandelblit 1995 alapján) ilyen „formális vegyítés” megnyilvánulásának 

tekinti például a héberben a kauzatív eseménysor elemeinek integrálódását, mivel az nem szintaktikai, 

hanem morfológiai úton történik (l. FAUCONNIER–TURNER 1996, i. h.). 
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igekötős igék (vö. MMNyR. I.) vizsgálata is (pl. áttáncolja az éjszakát, elmulatja a 

pénzét).  

Ha van olyan szóképzés, amely közvetlenül metaforikus folyamat megnyilvá-

nulásaként értelmezhető, akkor ez a keret valószínűleg alkalmas lenne annak meg-

ragadására is. Mindez azonban még csak felvetés; a keret tényleges alkalmazható-

ságának bizonyítása konkrét elemzések révén a további kutatás feladata. 

 



 

 
VI. Poliszémia, jelentésváltozás, grammatikalizáció  

 

 
Mind a poliszémia, mind a grammatikalizáció a nyelvtudománynak olyan meg-

újult kutatási területei, amelyek a közelmúltban kerültek ismét az érdeklődés kö-

zéppontjába, elsősorban a hetvenes/nyolcvanas évektől kezdve egyre erősödő al-

ternatív megközelítésmódokkal összefüggésben (mint például a kognitív nyelvé-

szet, a természetes nyelvelmélet – illetve általában a funkcionális szemlélet; a 

grammatikalizációs kutatások nyelvelméleti hátteréről a továbbiakban, az 1. pont-

ban lesz szó).
59

 A grammatikalizációval kapcsolatos publikációkban például – a 

fentebb említett alternatív törekvésekhez hasonlóan – több ponton is kritikával ille-

tik a strukturalista, ill. generatív nyelvszemléletet (részletesebben l. DÉR 2005, UŐ 

megjelenés alatt (a,b), LADÁNYI 1998a, 2005a,b).
60

 

Poliszémiáról különböző, egymásból szinkronikusan levezethető jelentések 

esetében beszélünk, azaz akkor, ha egy (lexikai) egységnek vannak különböző je-

lentései (szemben a homonímiával, amikor különböző (lexikai) egységeknek van 

azonos formájuk). Az Encyclopedia of Language and Linguistics idevágó szócik-

kében (ASHER (ed.) 1993, 3227–3228) a szócikk szerzője, Dirk Geeraerts a 

poliszémiával kapcsolatos két nagy kérdéskört egyfelől a poliszémia jelenségének 

a homonímiától, a szemantikai két- vagy többértelműségtől (ambiguity) és a sze-

mantikai határozatlanságtól (vagueness) való elhatárolásában, másfelől a poli-

szémia struktúrájának meghatározásában látja (l. még: KIEFER 1998b). Ez 

utóbbival kapcsolatban a szerző két kutatási lehetőséget mutat be: az egyik a kü-

lönböző jelentések közötti kapcsolatok jellegének, különösen a szó szerinti (literal) 

és a képes jelentéseknek (figurative meanings) a vizsgálata, beleértve a metafora és 

metonímia szerepét a történeti és a szinkrón összefüggésekben; a másik pedig a 

különböző jelentések státuszának vizsgálata. Az ebben a fejezetben felvetett kérdé-

sek a poliszém egységek különböző jelentései közötti kapcsolatok témakörét érin-

tik. 

A grammatikalizáció mint folyamat tipikusan kötődik a poliszémiához. 

Heine, Claudi és Hünnemeyer utal rá, hogy a grammatikalizáció folyamatában az 

új jelentés nem váratlanul váltja fel a régit, és a különböző jelentések együttes léte-

                                                 
59 A poliszém lexikai egységek szótárbeli reprezentációjának kérdése egyre nagyobb szerephez 

jut a lexikon formális nyelvészeti modellálásában is (pl. PUSTEJOVSKY–BOGURAEV (eds.) 1996), noha 

ezt a jelenséget korábban ilyen keretben egyáltalán nem vizsgálták. 
60 Az idevágó részletes szakirodalmat l. DÉR 2005, UŐ, megjelenés alatt (a), valamint LESSAU et 

al. 1994. 
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zése poliszémiához vezet (HEINE–CLAUDI–HÜNNEMEYER 1991, 225). Hopper és 

Traugott szerint a grammatikalizáció folyamatát tekintve módszertanilag is alapve-

tő a poliszémia elfogadása, még eltérő szóosztályba tartozó egységek jelentéseivel 

kapcsolatban is, ha plauzibilis szemantikai kapcsolat mutatható ki közöttük – 

enélkül ugyanis sem diakronikusan, sem szinkronikusan nem lehetne megállapítani 

ugyanannak a formának a jobban vagy kevésbé grammatikalizálódott variánsait 

(HOPPER–TRAUGOTT 1993, 71–72). Bybee, Perkins és Pagliuca pedig arra az ál-

láspontra helyezkedik, hogy mivel a grammatikalizálódott egység gyakran megőrzi 

régibb, specifikusabb jelentését vagy annak maradványát is, leíró szempontból nem 

érdemes egy absztrakt jelentést keresni az egység grammatikai jelentésének összes 

használata mögött, hanem ezeket érdemesebb egy láncolat egymáshoz kapcsolódó 

részeiként tekinteni, ahol a grammatikai jelentés egyes használatai a grammati-

kalizációs ösvény egyes állomásai (BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 1994, 17–18). (A 

komparatív vizsgálatokban, ill. a rekonstrukcióban ez a felfogás a „lehetséges 

grammatikalizációs ösvény” fogalmához vezet, amely módszert ad a grammati-

kai jelentés forrásának és fejlődési fokozatainak rekonstruálására.) 

A fentiekből következik, hogy sem a poliszémia, sem a grammatikalizáció je-

lensége nem függetleníthető a jelentésváltozás fogalmától; azonban egy (lexikai) 

egység poliszém jelentéseiről csak akkor beszélhetünk, ha azok a szinkrón rend-

szerben is összefüggnek, azaz egymásból szinkronikusan is levezethetők. (Mint 

tudjuk, annak a feltételnek a fennállása, hogy a különböző jelentések jelentésválto-

zással keletkeztek egymásból, önmagában kevés, hiszen ez a történeti összefüggés 

összekapcsolhat szinkronikusan egymással már nem azonosítható, homonim ele-

meket is.)  

 

1. A grammatikalizációs kutatásokról és nyelvelméleti hátterükről 
 

1.1. Bevezetés 

 
A grammatikalizáció kutatásának kezdetei a 18. századig nyúlnak vissza. A 19. 

században a grammatikalizáció a történeti nyelvészet egyik magyarázó elve volt, és 

ez a felfogás tükröződik a 20. századi megközelítésekben is, egészen a 60-as éve-

kig.  

A terminus modern értelemben vett felfogását Meillet-től számítjuk, a 

grammatikalizáció egyik alapdefiníciója pedig Kuryłowitztól származik:  

„Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme 

advancing from a lexical to a grammatical or from a less grammatical to a more 

grammatical status, e.g. from a derivative formant to an inflectional one” 

(KURYŁOWICZ 1975, 52). A grammatikalizáció e klasszikus definíció szerint tehát 

egyirányú, diakrón (és elsősorban a morfológiát érintő) folyamat (l. még DÉR 

megjelenés alatt, b). 
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A 20. század nyelvészeti irányzatai a század jó részében általában nem kedvez-

tek a grammatikalizációs kutatásoknak. Ennek egyik alapvető oka a fenti meghatá-

rozásból is adódik: míg a grammatikalizáció kutatása (változásvizsgálatként) ha-

gyományosan a történeti nyelvészethez kapcsolódott, addig a 20. század – Saussure 

munkájának megjelenése, majd a strukturalista irányzatok kibontakozása után – 

lényegében a szinkrónia századává vált, mivel a szinkrón szemléletű rendszer-

nyelvészeti vizsgálatok kerültek a nyelvészeti kutatások középpontjába. Ez azon-

ban nem az egyetlen oka a grammatikalizációs kutatások háttérbe szorulásának. A 

saussure-i, majd a strukturalista irányzatok által továbbvitt (és részben a mai struk-

turális szemléletű – vagy másképpen formális – nyelvtanok által is elfogadott) fel-

fogásnak több olyan vetülete is van, amelyet itt számba kell vennünk. 

A Saussure nyomán a két világháború között kibontakozó strukturalista irány-

zatokban (és részben a mai strukturális szemléletű nyelvelméleti modellekben is) a 

nyelvnek és tudományos vizsgálatának saussure-i felfogása (vagy legalábbis ennek 

egyes vonatkozásai) alapul szolgált(ak) a nyelvhasználat és ezzel együtt a nyelvi 

kontextusok, a nyelvhasználati szituációk, a nyelvi funkciók, a variációk és a 

nyelvi változás vizsgálatának háttérbe szorításához. Ez alól csak a prágai és a 

londoni iskola jelentett kivételt. A strukturalista irányzatok közül az amerikai desk-

riptív nyelvészetben a fentiekhez járult még a szemantikával szembeni tartózkodás 

is.  

Mindezek a tendenciák rendkívül kedvezőtlen nyelvelméleti hátteret jelentet-

tek a grammatikalizációs kutatások számára, hiszen ezekben a vizsgálatokban első-

sorban a változási folyamatok megragadása a cél, ezekben a folyamatokban pedig 

komoly szerepet játszik mind a nyelvi és szituatív kontextusokban megvalósuló 

nyelvhasználat, mind (ezzel összefüggésben) a variáció, a kategóriaváltást megelő-

ző szemantikai változás és funkcióváltás (vö. pl. HOPPER 1991). 

A 20. század 90-es éveiben ugyanakkor – a korábbi időszak hasonló jellegű 

kutatásaihoz képest – a grammatikalizációs kutatások látványos előretörése figyel-

hető meg. Kérdés, hogy miért éppen a 90-es években élénkült meg újra ez a koráb-

ban háttérbe szorult kutatási terület, miért éljük a grammatikalizációs kutatások 

reneszánszát.
61

 Itt azt az álláspontot képviseljük, hogy a grammatikalizációs kutatá-

sok felvirágzásának „időzítése” nem véletlen: a fellendülés hátterében a nyelvé-

szeti gondolkodásban lezajló változások, ill. új nyelvelméleti irányzatok áll-

nak. 

 

                                                 
61 A történeti nyelvészetben és a finnugrisztikában talán nem is látszik annyira élesen a 

grammatikalizációs kutatások időleges háttérbe szorulása, majd újbóli előretörése (hiszen egyrészt 

ilyen kutatások a 19. századi történeti nyelvészeti irányzat elindulása óta mindig is folytak és folynak, 

másrészt a finnugrisztikai kutatások és  a nyelvelmélet aktuális irányzatai között nem mindig volt meg 

a (talán kívánatos) összhang – vö. pl. WIDMER kéziratával), de az általános/elméleti nyelvészeti kuta-

tások fő irányát tekintve feltűnőek a szakaszhatárok. 
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1.2. A formális/strukturális és a funkcionális szemléletű nyelvelméletek 

és a grammatikalizáció  

 
Az A/II./1. fejezetben beszéltünk arról, hogy a mai nyelvelméleti felfogások két 

nagy átfogó irányzatba, a formális/strukturális, ill. a funkcionális szemléletű irány-

zatba sorolhatók, és röviden jellemeztük ezeknek az irányzatoknak a szemléletét. 

A 20. század második felében a nyelvészeti gondolkodásban, ill. a különböző 

nyelvelméleti irányzatokban a strukturális/formális szemlélet jóval nagyobb súllyal 

volt jelen, mint a funkcionális, és döntő befolyással rendelkezett – elsősorban a 

chomskyánus generatív grammatikai irányzaton, ill. ennek különböző változatain 

keresztül. Ez a grammatikalizációs kutatások számára kedvezőtlen helyzet azonban 

a hetvenestől a kilencvenes évekig jelentősen megváltozott: egyre több funkcioná-

lis szemléletű irányzat jelentkezett, amelyeknek mind nézőpontja, mind kutatási 

tematikája kedvező hátteret jelentett a grammatikalizációs kutatások számára is. 

Ezeket a funkcionális irányzatokat részletesen nem ismertetjük (bizonyos részletek 

megtalálhatók az A/II./1. fejezetben), csak azoknak az irányzatoknak néhány jel-

lemzőjére térünk ki, amelyek valamilyen vonatkozásban hatással voltak ezekre a 

kutatásokra. 

 
1.2.1. A holista kognitív nyelvészet és a grammatikalizáció kutatása 
 
A generatív nyelvelmélettel több lényeges ponton szakító, de a nyelvet szintén tu-

dásfajtának tekintő újabb irányzat, a funkcionális szemléletű holista kognitív nyel-

vészet felfogása több szempontból is gazdagította a grammatikalizáció elméletét.  

Eléggé meghatározó gondolattá vált a modernkori grammatikalizációs kutatá-

sokban például az, hogy a grammatikalizációt nyelven kívüli folyamatok, fő-

ként a megismerés befolyásolja, ill. motiválja. Így például a grammatikalizációs 

folyamatok kutatói nagyrészt egyetértenek abban, hogy a grammatikalizáció forrás-

szerkezeteiben a forrásfogalmak az emberi tapasztalat legalapvetőbb részére utal-

nak, és többnyire olyan kifejezések, amelyek konkrét referenciapontokat szolgál-

tatnak az emberi tájékozódáshoz (l. például a testrésznevek és a térbeli orientáció 

kapcsolatát; a grammatikalizáció forrásszerkezeteiről részletesebben l. 4. pontot). 

Úgy tűnik, hogy a grammatikai jelentésnek ezek a bázisai nem függnek a kultúrá-

tól, ill. nyelvi vagy etnikai határoktól (l. HEINE–CLAUDI– HÜNNEMEYER 1991, 33). 

Ugyancsak termékenynek bizonyult a grammatikalizációs kutatásokban a ho-

lista kognitív nyelvészet jelentéselmélete; hasonlóképpen felszabadító hatással 

volt a grammatikalizációs kutatásokra a metafora, a metonímia és általában a krea-

tív szemantikai műveletek „rehabilitálása” a holista kognitív nyelvészetben.  

A kategóriahatárok elmosódottságának gondolata a grammatikalizációs ku-

tatásokban a grammatikalizációs folyamat kontinuumként való felfogásában je-
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lentkezik, amely szerint a folyamat egyes szakaszai közötti határvonalak elmosó-

dottak, és az egyértelmű elkülönítés bizonyos mértékig mindig önkényes.  

 
1.2.2. A grammatikalizációs kutatások és a nyelvhasználat vizsgálata 

 
A saussure-i felfogásban a langue (nyelv) és parole (a beszéd, tulajdonképpen az 

egyéni nyelvhasználat), majd a chomskyánus nyelvtanban a nyelvi kompetencia 

(nyelvtudás) és a performancia (tényleges nyelvi teljesítmény) megkülönböztetése, 

valamint ezzel egyidejűleg a langue, ill. a nyelvi kompetencia előtérbe helyezése 

alapul szolgált a nyelvhasználat és ezzel együtt a nyelvi kontextusok, a nyelvhasz-

nálati szituációk, a nyelvi funkciók, a variációk és a nyelvi változás vizsgálatának 

háttérbe szorításához. Mint a korábbiakban már utaltunk rá, ez rendkívül kedvezőt-

len nyelvelméleti hátteret jelentett a grammatikalizációs kutatások számára. 

A nyelvi funkciók, a nyelvi variációk és általában a nyelvhasználat mint 

kutatási terület visszakerülése a nyelvészeti kutatás tematikájába a funkcioná-

lis nyelvszemlélet előretörésével függött össze, így többek között a variációs és 

interakciós szociolingvisztika jelentkezésével, a nyelvtudomány pragmatikai fordu-

latával, ill. a mondat fölötti nyelvi szint különböző szempontú vizsgálatának kibon-

takozásával (vö. az A/II./1.2. fejezetben mondottakkal). 

A fenti vizsgálatok, ill. szempontok a modern szemléletű grammatikalizációs 

kutatásokban is lényeges szerepet játszanak. Ezeken a pontokon a mai grammatika-

lizációs kutatások elsősorban a pragmatikai kutatásokhoz kapcsolódnak, mivel a 

grammatikalizáció folyamatában a szemantikai tényezők mellett több szerző lénye-

ges szerepet tulajdonít bizonyos pragmatikai tényezőknek is (vö. például HOPPER–

TRAUGOTT 1993). A grammatikalizációs kutatások egy ponton a diskurzuselem-

zéssel is érintkeznek. A diskurzusalapú grammatikalizációs kutatások egyik ösz-

tönzője Paul Hopper, akinek a felfogásában a nyelvtan nem prerekvizituma a tár-

salgásnak, hanem az interakció során kialakított mintázat („Emergent Grammar”). 

Maga a grammatikalizáció Hopper elképzelése szerint nem más, mint a struktúra 

megszilárdulásának irányába történő elmozdulás a diskurzus során kialakult mintá-

zatok konvencionalizálódása által (vö. HOPPER 1998; l. még TOLCSVAI NAGY–

LADÁNYI (szerk.) megjelenés alatti kötetének a szerkesztők által írt bevezetőjét). 

 
1.2.3. A grammatikalizáció és a természetes nyelvelmélet 
 
A természetes nyelvelméletről részletesen írtunk az A/III. fejezetben. A grammati-

kalizáció kapcsán érdemes megemlíteni a természetes nyelvelmélet nyelvi válto-

zásról vallott elképzeléseit is. A nyelvi változások ebben a modellben optimális 

esetben a kevésbé természetestől (vagy jelöltebbtől) a természetesebb (vagy 

jelöletlenebb) felé haladnak. Ez azonban az univerzális elveket tekintve nincs 

mindig így, mivel a rendszerszintű elvek döntőbbek: az univerzális elveket tipoló-

giai sajátosságok, ezeket pedig az adott nyelvi rendszer sajátosságai korlátozzák. 
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Ebből következik, hogy a nyelvi változások iránya sem mindig felel meg a termé-

szetesség univerzális kritériumainak; gyakran előfordul, hogy a nyelvi változás 

iránya az univerzális elvekkel szemben a természetesség rendszerszintű krité-

riumainak érvényesülését mutatja – vagyis a nyelvi változás során létrejöhetnek 

olyan formációk is, amelyek a rendszerhez való igazodás (a rendszer-kongruencia) 

szempontja szerint természetesebbek, de univerzális szempontból kevésbé termé-

szetesek, mint a nyelvi előzményük.  

A grammatikalizációval összefüggésbe hozható még a természetes nyelvelmé-

let morfológiai elméletének az a vonatkozása, amely a morfológiai szint motiváló 

funkciójáról beszél. A morfológiailag komplex nyelvi egységek esetében az alaki 

felépítettségnek szerepe van a szavak és szóalakok jelentésének motiválásá-

ban, azaz a szójelentés és – a szóalakoknak a mondatszerkezetben betöltött szerepe 

alapján – másodlagosan a mondatjelentés „kiszámításában” is. A grammatikalizá-

lódás – ha morfológiailag komplex egységből indul ki – a szemantikai transzparen-

cia elvesztése mellett gyakran az alaki transzparencia elvesztésével is együtt jár, 

hiszen a grammatikalizációs folyamat nemcsak jelentésváltozást feltételez: aho-

gyan a korábbiakban már kitértünk rá, a grammatikalizáció egymással kölcsönösen 

összefüggő funkcionális, szemantikai, grammatikai és fonológiai változások ösz-

szessége. Az alaki és szemantikai transzparencia megszűnése ezekben az esetekben 

a morfológiai motiváltság elvesztésével jár együtt, de a rendszer egy másik osztá-

lyába való átsorolódásával párhuzamosan az új kategóriájú egység nagyobb egysé-

gek részeként (más szinten és más módon) újra részt vehet a nyelvi egységek szer-

kezetének motiválásában. (Például a magyarban a ’ragos főnév  határozószó  

igekötő’ típusú grammatikalizációs folyamat a jelentésbeli (és az alaki) transz-

parencia elvesztésével jár együtt; ugyanakkor az igekötő kategóriájába átsorolódott 

elem az igekötő + ige típusú morfológiailag komplex szerkezetben ismét hozzájárul 

a szó szemantikai és alaki motiváltságához, vö. pl. LADÁNYI 2000b). 

 
1.2.4. Bybee a grammatikalizációról 

 
Bybee grammatikalizációval kapcsolatos felfogásáról elsősorban Bybee, Perkins és 

Pagliuca 1994-es könyvéből kaphatunk képet. A holista kognitív nyelvészet kap-

csán már beszéltünk arról, hogy a nyelv autonóm rendszerként való felfogásával 

szemben – más szerzőkhöz hasonlóan – ők is úgy gondolják, hogy a grammatikali-

zációt nyelven kívüli folyamatok, főként a megismerés befolyásolja, ill. motiválja 

(vö. BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 1994, 15).  

Míg a strukturalista, ill. generatív nyelvi modellben a kategóriák diszkréten el-

különíthető egységek, a grammatikalizációt a holista kognitív nyelvészekhez ha-

sonlóan Bybee, Perkins és Pagliuca is úgy tekinti, mint ami kontinuumot képez, 

amelyben a határvonalak elmosódottak, és az egyértelmű elkülönítés bizonyos mér-

tékig mindig önkényes.  
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Azzal a saussure-i megállapítással szemben, hogy a nyelv nem szubsztancia, 

hanem tiszta forma, a nyelvi szubsztanciát, pontosabban a szemantikai és a fono-

lógiai anyag dinamikus együttváltozását tartják döntőnek a grammatikali-

zációban, és ugyanezen érv alapján kisebb jelentőséget tulajdonítanak a rendszer-

nek és a struktúrának, mint a szubsztanciának: a rendszer vagy struktúra szerintük 

sokkal inkább a szubsztancia terméke, semmint létrehozója (l. BYBEE–PERKINS–

PAGLIUCA 1994, 1–2).  

A szinkrónia elsőbbsége, ill. szinkrónia és diakrónia merev megkülönböztetése 

helyett (amikor is a kétféle megközelítésmód kizárja egymást) a diakrón megkö-

zelítésmód kívánatossága mellett foglalnak állást (BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 

1994, 1, 4). (Ettől eltérően Heine, Claudi és Hünnemeyer a „pánkronikus nyelvtan” 

fogalmával – a saussure-i pánkróniát átértelmezve, a prágaiak és az olasz neorealis-

ták útját követve – szinkrónia és diakrónia egységét vallják, vö. HEINE–CLAUDI–

HÜNNEMEYER 1991, 248–261.) 

A fentiek mellett elmondhatjuk még, hogy az egy alak – egy jelentés elvvel 

szemben Bybee és szerzőtársai (más szerzőkhöz hasonlóan) a poliszémiát, ill. a 

(grammatikai) jelentések rétegződését döntő fontosságúnak tartják (BYBEE–

PERKINS–PAGLIUCA 1994, 21–22). Azzal a formális nyelvészetben közkeletű meg-

állapítással szemben pedig, hogy a metaforizáció (és más kreatív folyamatok) sza-

bálysértések, elhajlások, és ezért nem tárgyai a leírásnak, hangsúlyozzák a kreatív 

folyamatok szerepét a grammatikalizációban (Heine és szerzőtársai felfogásától 

eltérően főként annak kezdeti szakaszát tekintve).  

 

1.3. A funkcionális szemlélet és a grammatikalizációs kutatás perspek-

tívái 

 
A funkcionális irányzatokban (a használattól független, a nyelv funkcióival és vari-

ációival nem foglalkozó langue-szintű, ill. kompetenciamodellekkel szemben) a 

nyelv kognitív, kulturális és társadalmi beágyazottsága, a nyelvi funkciók, a 

nyelvi variációk és általában a nyelv használata lényeges szerephez jut, így 

megkérdőjeleződik a nyelv autonóm rendszerként való felfogása. A nyelvhasználat 

középpontba kerülése a nyelvészeti pragmatika kibontakozását és felértékelődését 

vonja magával, és viszont. A szinkrónia elsőbbségének gondolata, ill. a szinkrónia 

és a diakrónia merev elkülönítése helyett felmerül a szinkrónia – diakrónia kö-

zötti dichotómia fenntartásának lehetetlensége (vö. pl. Jakobson dinamikus 

szinkrónia fogalmával). Kérdésessé válik az a strukturális/formális elképzelés is, 

hogy a nyelvnek mint tiszta formának a vizsgálata elsődleges a nyelvi szubsztan-

ciának (a hangzásnak és a jelentésnek) a vizsgálatához képest. A 20. század végén 

a formális modellek grammatika- és mondatközpontúságával szemben ismét fon-

tos szerephez jut a (lexikális) szemantika és a mondatnál nagyobb egységek 

vizsgálata. A kategóriák diszkrét elkülöníthetőségével szemben a prototípus és a 
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családi hasonlóság elve alapján történő kategorizáció kerül előtérbe, amelyben a 

határvonalak elmosódottak, és az egyértelmű elkülönítés bizonyos mértékig mindig 

önkényes. A metaforizációs és más kreatív folyamatok, amelyeket a formális 

nyelvelméletek kizártak a modellálható jelenségek köréből, ismét a nyelvi modell 

részévé válnak. A nyelv moduláris felépítettségével szemben egyes irányzatokban 

teret kap a nyelv holista felfogása is.  

Az alternatív nyelvelméletek jelentkezése és kibontakozása tehát olyan, a ko-

rábbiakban háttérbe szorított szempontok, ill. elhanyagolt területek „újrafelfedezé-

sével” járt együtt, amelyeknek az előtérbe kerülése kedvezett a modern szemléletű 

grammatikalizációs kutatások kibontakozásának.
62

  

 A 20. század végének versengő nyelvelméleti irányzatait tekintve felmerül a 

kérdés: mi felé megy ma a nyelvelmélet, és mit jelenthet ez a grammatikalizációs 

kutatások jövője szempontjából. Átveszi-e valamelyik modell, és ha igen, vajon a 

ma már hagyományosnak számító strukturális/formális szemléletű posztgeneratív 

nyelvelméleti modellek egyike vagy az ezekhez képest alternatívnak számító funk-

cionális szemléletű nyelvelméleti modellek valamelyike veszi-e át a meghatározó 

nyelvelméleti modell szerepét az évtizedekig uralkodó chomskyánus modelltől, 

azaz lesz-e paradigmaváltás a nyelvtudományban? 

Egyesek szerint a paradigmaváltás máris lezajlott: a holista kognitív nyelvészet 

dinamikus fejlődése és világméretű terjedése ezt látszik alátámasztani.
63

 Az min-

denesetre tagadhatatlan, hogy az ezredforduló a vezető chomskyánus irányzat által 

is képviselt egyoldalúan strukturális/formális szemlélet megrendülését hozta magá-

val, de az ettől eltérő új nyelvészeti felfogás, amelyet átfogóan funkcionális 

szemléletűnek neveztünk, nem esik feltétlenül egybe a holista kognitív nyelvé-

szet felfogásával.
64

 Ha tehát paradigmaváltásról beszélünk, akkor – véleményünk 

szerint – azt elvi szinten nem a generatív grammatikának a holista kognitív nyelv-

tannal való felváltásában kellene keresnünk (bár lehet, hogy látszólag és gyakorla-

tilag tényleg erről van szó), hanem a strukturális/formális szemléletnek a funkcio-

nális szemlélettel való felváltásában.
65

 A holista kognitív nyelvtan ugyanis nem a 

                                                 
62Pontosabban az új nyelvelméleti irányzatok részben háttérül szolgáltak a modern 

grammatikalizációs kutatások kibontakozásához, részben maguk is gazdagodtak ezeknek a kutatások-

nak az eredményeitől. Az ezekkel kapcsolatos részleteket l. pl. DÉR 2005, megjelenés alatt (a), ill. 

LADÁNYI 2005a,b. 
63 A holista kognitív nyelvészet (mint a korábbiakban már utaltunk rá) érintkezik az ún. konst-

rukciós nyelvtannal (vö. GOLDBERG 1995, 2003, 2006) és a keretszemantikával (vö.LEHRER – KITTAY 

(EDS.) 1992) is. Kálmán László (KÁLMÁN 2001, 17) az általa formálisan felfogott konstrukciós nyelv-

tant – ezekből az összefüggésekből kiszakítva – önmagában tekinti paradigmaváltó nyelvelméleti 

modellnek. 
64 Bár kétségtelen, hogy a mai funkcionális modellek közül az egyik legismertebb és legnagyobb 

hatású csakugyan a holista kognitív nyelvtan. 
65 Vö. pl. azzal a korábbi megjegyzéssel, hogy a kognitív nyelvtan holista változatát, a természe-

tes nyelvelmélet amerikai változatát, a konstrukciós nyelvtant és a keretszemantikát Noonan egybe-

függő nyelvelméleti modellnek látja, és „West Coast Functionalists” gyűjtőnéven foglalja össze. 
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kognitivitása révén hozott újat a nyelvelméletben, hiszen a nyelvtudomány kog-

nitív fordulata már korábban, Chomskynál lezajlott, hanem éppen azokon a pon-

tokon, ahol elszakadt a chomskyánus felfogástól, vagyis ahol a strukturális 

szemléletet a funkcionális szemlélettel cserélte fel.  

A funkcionális szemlélet olyan átfogó nézőpont, amely nem zárja ki, csak szé-

lesebb összefüggések közé helyezi a nyelvi struktúra rendszerszerű vizsgálatát. 

Ezek az összefüggések magukba foglalják mindazokat a tényezőket, amelyeknek a 

feltárása a grammatikalizációs kutatásoknak is elsőrendű feladata. A funkcionális 

szemlélet emellett több irányzatot fog át, tehát megengedi a megközelítésmódok 

sokszínűségét is. Ha a jövőben ez a fajta szemléletmód tartósan jelen lesz vagy va-

lóban meghatározóvá válik a nyelvtudományban, az a továbbiakban is jó alapot, 

kedvező hátteret fog szolgáltatni a grammatikalizációs kutatások számára. 

 

2. Jelentésváltozás, poliszémia, grammatikalizáció 
 
Mint azt a korábbiakban megadott definícióból láttuk, a grammatikalizáció során 

(annak klasszikus változatában) egy lexikai jelentéssel rendelkező egység gramma-

tikai jelentéssel rendelkező egységgé válik. Ez azt jelenti, hogy a grammatikali-

záció esetében is jelentésváltozás zajlik, de ez a lexikai egységet érintő jelentés-

változás a grammatikai jelentés kialakulásával túlmegy a lexikai jelentések hatá-

rán. Az elem grammatikai jelentéshez jutva – amennyiben ennek során lexikai je-

lentéstartalma teljesen elvész vagy átalakul – kiszakadhat az eredeti lexikai egység 

lexikai jelentéseinek köréből, megszűnhet a szinkrón rendszeren belüli levezethető-

sége az eredeti lexikai egységből. Egy már grammatikai jelentéssel rendelkező 

elem is tovább grammatikalizálódhat, újabb, egymásra épülő grammatikai jelenté-

sei alakulhatnak ki, azaz a grammatikai jelentés is poliszémmé válhat.  

Hopper a grammatikalizációval kapcsolatban felállított öt elvének egyikében 

(persistence ’folytonosság’) arra mutat rá, hogy a grammatikalizálódás nem okvet-

lenül feltételezi a kiinduló egységtől való elszakadást; a grammatikalizálódott for-

ma mindaddig utal a kiinduló formára, amíg nem megy végbe rajta morfologizáció 

(HOPPER 1991, 22). 

A grammatikalizáció folyamata egymással kölcsönösen összefüggő szeman-

tikai, funkcionális, grammatikai és fonológiai változások összességét feltételezi. 

Ezúttal azonban csak a grammatikalizációs folyamatok szemantikai vetületéről és a 

grammatikalizációnak a poliszémiával való összefüggéséről lesz szó. 

A továbbiakban azt próbáljuk meg számbavenni, hogy 1) mi jellemzi a gram-

matikai egységeket a lexikai egységekhez képest; 2) milyen lexikai egységek le-

hetnek a grammatikalizáció forrásszerkezetei; 3) milyen típusú jelentésváltozások 

jöhetnek számba a grammatikalizáció folyamatával kapcsolatban; 4) ezek a jelen-

tésváltozások (poliszém jelentéseken át) hogyan vezethetnek grammatikai jelenté-

sekhez. 
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3. A grammatikai egységek jellemzői 
 
Bybee, Perkins és Pagliuca monográfiájukban azt emelik ki, hogy a(z általuk vizs-

gált, igével előforduló) grammatikai egységek (saját terminusukkal: „gram”-ek) 

olyan zárt osztályba tartozó elemek, amelyeknek osztályba tartozását egyedi 

grammatikai viselkedésük határozza meg, és amelyek formálisan lehetnek affixu-

mok, tőváltozások, reduplikációk, segédelemek, partikulák vagy komplex szerke-

zetek BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 1994, 2–3). 

Heine, Claudi és Hünnemeyer könyvükben szintén részletesen foglalkoznak a 

grammatikai egységekkel, amelyekkel kapcsolatban a következő fontosabb voná-

sokat említik meg (HEINE–CLAUDI–HÜNNEMEYER 1991, 28): 
 
a)  más fogalmaknál absztraktabbak; 

b)  az alap- vagy konkrét fogalmakkal szemben Sapir felfogásának megfelelően 

lehetnek derivációs vagy relációs fogalmak; 

c)  míg a konkrét fogalmak autoszemantikusak, addig a grammatikai fogalmak 

szinszemantikusak, azaz jelentésüket más fogalmakkal együttes kombináci-

ókban nyerik el; 

d)  míg a lexikai egységek a kognitív reprezentáció tartalmát, addig a gramma-

tikai egységek ennek struktúráját határozzák meg; 

e)  a grammatikai egységek topológiai struktúrák és képzetsémák terminusaiban 

írhatók le; 

f)  nyelvileg általában nem lexikai formákon át fejeződnek ki; ezek zárt osztá-

lyokat képeznek (pl. segédigék, partikulák, klitikumok, affixumok, szupra-

szegmentális elemek, szórendi változások). 

 

4. A grammatikalizáció forrásszerkezetei  
 

A grammatikalizáció kutatói egyetértenek abban, hogy korlátozott azoknak a szer-

kezeteknek a száma, amelyek a grammatikalizációs folyamat kiinduló struktúrái 

lehetnek. Olyan gyakori és általánosan használt egységek jöhetnek itt szóba, ame-

lyek sokszor leírhatók az Eleanor Rosch által alapszintűnek nevezett kategorizá-

ció fogalmaiban (vö. pl. ROSCH–LLOYD 1978). (Ezek mellett előfordulhatnak fölé-

rendelt kategóriák is, de alárendeltek nem – vö. HEINE–CLAUDI–HÜNNEMEYER i. 

m., 32–36.) A forrásfogalmak az emberi tapasztalat legalapvetőbb részére utal-

nak (így összefüggésbe hozhatók pl. Wierzbicka szemantikai primitívumainak 

univerzális készletével, vö. WIERZBICKA 1989, 8), és többnyire olyan kifejezések, 

amelyek konkrét referenciapontokat szolgáltatnak az emberi tájékozódáshoz (l. 

például a testrésznevek és a térbeli orientáció kapcsolatát).  

Úgy tűnik, hogy a grammatikai jelentésnek ezek a bázisai nem függnek a kul-

túrától, ill. nyelvi vagy etnikai határoktól. Bybee, Perkins és Pagliuca például idé-
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zett 1994-es könyvében nagy (67 nyelv adatait tartalmazó, genetikailag és areálisan 

rétegzett véletlenszerű) tipológiai mintán mutatja be, hogy a grammatikalizáció 

hasonló forrásanyagból, hasonló grammatikalizációs utak mentén, hasonló 

általános mechanizmusok útján zajlik az egyes nyelvekben. A szerzők állás-

pontja szerint ennek alapját a nyelvhasználat mögötti közös kognitív és kommuni-

katív minták képezik (BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 1994, 15). Ezt a nézetet képvi-

seli Heine, Claudi és Hünnemeyer is (HEINE–CLAUDI–HÜNNEMEYER 1991, 33). 

Bybee, Perkins és Pagliuca hangsúlyozza azt is, hogy a grammatikalizáció csak 

olyan elemeken, ill. szerkezeteken indulhat el, amelyeknek a lexikai jelentése 

általánosult; a gyakori használat mellett ez a grammatikalizálódás másik alapfel-

tétele. Az általánosulás szintjeinek megfelelően a grammatikai anyag fejlődése egy 

kontinuum mentén képzelhető el. Hasonlóan vélekedik HEINE, CLAUDI és 

HÜNNEMEYER is (1991, 67). Bybee, Perkins és Pagliuca véleménye szerint a for-

rásszerkezet szintaxisa és morfológiája is szerepet játszik a grammatikalizációban, 

ezért az utóbbi szerzők a szövegalapú vizsgálatok mellett foglalnak állást, és en-

nek alapján nem értenek egyet Heinéékkel abban, hogy egy forrásból több gram-

matikai kategória is létrejöhet. Szerintük a különböző grammatikai jelentések vagy 

különböző szerkezetekből jönnek létre, vagy ugyanabból a forrásból a grammatika-

lizálódás különböző szakaszain lévő, azonos grammatikalizációs ösvény mentén 

elhelyezkedő grammatikai jelentésekről lehet csak szó (BYBEE–PERKINS–

PAGLIUCA 1994, 11). 

 

5. A grammatikalizációval kapcsolatos jelentésváltozási mechanizmu-

sok 
 
Hopper és Traugott éppúgy, mint Bybee, Perkins és Pagliuca két-két fejezetet szen-

tel a grammatikalizációval kapcsolatos jelentésváltozási mechanizmusoknak 

(HOPPER–TRAUGOTT 1993, 32–62, 63–93, BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 1994, 23–

26, 281–302). Heine, Claudi és Hünnemeyer fentebb említett munkájukban összeg-

zik a grammatikalizációval kapcsolatos jelentésváltozási modelleket és az azok 

által döntőnek tartott jelentésváltozási mechanizmusokat (HEINE–CLAUDI–

HÜNNEMEYER 1991, 39–45, 108–113), valamint afrikai nyelvek grammatikali-

zációs folyamatait vizsgálva kifejtik a saját elképzelésüket is a grammatikalizáció 

jelentésváltozási mechanizmusáról, arra törekedve, hogy modelljükbe beépítsék a 

korábbi eredményeket is (i. m., 98–113). A következőkben áttekintjük ezeket a 

grammatikalizációban szerepet játszó jelentésváltozási mechanizmusokat. 

 
5.1. Szemantikai általánosulás  

 
A grammatikalizáció során lezajló jelentésváltozás során általánosulás, a jelentés-

specifikációk elvesztése zajlik, azaz az absztrakt tartalom kiválása a lexikai tarta-
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lomból. Erre épül GIVÓN 1973-as „bleaching” (szemantikai kiürülési) modellje, 

amely szerint a grammatikai jelentések lexikai forrásuk belső szemantikai struktú-

rájának részét képezik (tartalmazási hipotézis). A grammatikalizáció során lezajló 

jelentésváltozás leglényegesebb mozzanata eszerint a jelentésspecifikációk elvesz-

tése, ezért szemantikai általánosulás helyett a grammatikalizációs szakirodalomban 

gyakran használják a szerzők a szemantikai kiürülés, a szemantikai gyengülés vagy 

a deszemantizáció terminust is. 

Suzanne Fleischmann például a szemantikai kiürülés alapján magyarázza a jö-

vő idő jelölésének fejlődését az újlatin nyelvekben (FLEISCHMANN 1982). Sweetser 

viszont ún. „loss-and-gain” modelljében éppen arra mutat rá, hogy a grammatika-

lizáció folyamatában a jelentésváltozásnak van egy másik aspektusa is: a kialakuló 

grammatikai jelentésben nemcsak a korábbi jelentésspecifikációk elvesztéséről van 

szó, hanem szemantikai gazdagodásról is, ugyanis az átvitel során – a kiinduló 

lexikai jelentésnek és a céljelentésnek a képi–sematikus struktúrán keresztül törté-

nő érintkezése által – a céltartomány jelentése hozzáadódik az átvitt egység jelenté-

séhez (SWEETSER 1988). Hasonló álláspontot vall Jo Rubba is, aki a névszó → 

prepozíció típusú változást vizsgálja a modern arámiban a testrésznevekkel kapcso-

latban (RUBBA 1994, 81–101). 

 

5.2. Metaforikus folyamatok 

 
A modern nyelvtudomány formális nyelvészeti iskoláiban sokáig háttérbe szorult a 

metafora kutatása, de az utóbbi két évtizedben, főként a kognitív nyelvészeti iskola 

keretében zajló kutatásoknak köszönhetően ismét a figyelem középpontjába került 

(vö. LAKOFF–JOHNSON 1980, PAPROTTÉ–DIRVEN 1985, LAKOFF–TURNER 1989, 

RADDEN–KÖVECSES 1999, KÖVECSES 2000, BARCELONA (ed.) 2003, DIRVEN–

PÖRINGS (eds.) 2003 stb.).
66

 A metaforikus folyamatokat különböző konceptuális 

területek közötti átvitelnek tekintik, amelynek alapját az analógia és az ikonikus 

viszonyok jelentik. A metaforikus folyamatokat hagyományosan a szemantika ha-

tókörébe tartozónak tekintik, de újabban felmerült, hogy működésük a a pragmati-

ka hatókörébe is tartozhat (vö. HOPPER–TRAUGOTT 1993, 77–78). Szerepüket kü-

lönösen a grammatikalizáció korai szakaszára tartják jellemzőnek (pl. a tér- és 

időviszonyok összefüggése; a modális jelentések kialakulása), de mint majd látni 

fogjuk, Heine, Claudi és Hünnemeyer ennél jóval döntőbb szerepet szán ezeknek a 

folyamatoknak. 

 

                                                 
66 A további irodalmat l. pl. UNGERER–SCHMID 1996, CROFT–CRUSE 2004, EVANS–GREEN 2006. 
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5.3. Metonimikus folyamatok 

 
A grammatikalizáció strukturális, morfoszintaktikai szintjén nem az analógia, ha-

nem az egymás mellettiség (contiguity) és a reanalízis (újraelemzés, újraértelme-

zés) játssza a döntő szerepet; az analógiára épülő metaforikus folyamatok mellett a 

jelentés szintjén is lényeges szerephez jutnak az érintkezésre épülő metonimikus 

folyamatok. A metaforikus és metonimikus folyamatok viszonyát sajátos keretben 

tárgyalja Heine, Claudi és Hünnemeyer, így ehhez a témához az ő elképzelésük 

kapcsán a következő alfejezetben térünk vissza. 

 

5.4. Inferencia 

 
Az inferencia fogalma a pragmatikához kötődik. Grice állította fel a társalgás ma-

ximáit (GRICE 1975), amelyeknek alapján a társalgásban résztvevők implicit mó-

don, következtetési művelet (inferencia) útján értenek bele a nyelvi kifejezésekbe 

nyelvileg ki nem fejtett információkat – ezek a konverzációs implikatúrák. Az 

inferencia, másképpen az implikatúra konvencionalizálódása az a jelenség, 

amelynek során az implikatúrák egy olyan környezetben, amelyben az elem gyak-

ran előfordul, az elem jelentéséhez olyan szorosan kapcsolódhatnak, hogy végül 

annak explicit részévé válnak (konvencionalizálódnak), és a lexikai egység 

poliszém jelentései közé sorolódnak (vö. HOPPER–TRAUGOTT 1993, 72–77). 

Heine, Claudi és Hünnemeyer grammatikalizációval kapcsolatos jelentésválto-

zási hipotézisükbe (1991, 98–113) beépítik a különböző elképzeléseket, és egy 

egységes modellt alakítanak ki. Két erőt feltételeznek a grammatikalizációs jelen-

tésváltozásban: a konceptuális átvitelt és a pragmatikailag motivált kontextus-

függő reinterpretációt. Úgy vélik, hogy a grammatikalizáció úgy jellemezhető, 

mint egy olyan folyamat eredménye, amelynek célja a problémamegoldás. Eszerint 

a grammatikalizáció folyamatának van egy kreatív aspektusa: pontosan elhatárolt 

és/vagy strukturált egységek felhasználása kevésbé elhatárolt és/vagy strukturált 

egységek konceptualizálására – azaz két állapot közötti konceptuális kapcsolat te-

remtése (konceptuális átvitel, metafora) a régi részek újfajta felhasználásával 

(inventív kreativitás).  

A metaforikus átmenet feltételezésében azonban problematikusnak látják, hogy 

a grammatikalizáció folyamata kontinuumot képez, és ez nem a metafora, hanem a 

metonímia jellemzője szokott lenni. Úgy vélik azonban, hogy a metafora és a me-

tonímia nem egymást kizáró fogalmak, hanem a grammatikalizáció egymást ki-

egészítő aspektusai. A szerzők szerint a grammatikalizáció egyszerre írható le egy 

diszkrét metaforikus ugrás terminusaiban (ez a folyamat makrostruktúrája) és egy 

folyamatos változásban. A folyamat e másik oldala (a folyamat mikrostruktúrája) 

kontextusfüggő, pragmatikailag motivált, és metonimikus struktúrája van, azaz a 

köztes stádiumok közötti összekötő kapocs a metonímia. (Ez azt jelenti, hogy a szó 
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szerinti és a metaforikus jelentés közötti köztes jelentés(eke)t tartalmazó mondato-

kat a kontextus segítségével lehet értelmezni, ill. újraértelmezni.) Maga a változási 

folyamat tehát metonimikus, de a végeredmény metaforikusan írható le. A 

grammatikalizáció folyamatában a metonímia specifikuma az, hogy egyirányú, a 

konkréttól az absztrakt felé halad.  

Összefoglalva a grammatikalizáció folyamatának két aspektusával kapcsolatos 

fogalmakat: 

a)  a gr .  makrostruktúrája   b) a gr.  mikrostruktúrája  

konceptuális területek   kontextus 

hasonlóság, analógia   konverzációs implikatúrák 

átvitel a konceptuális területek között kontextus kiváltotta újraelemzés 

 metafora    metonímia 

 
Heine, Claudi és Hünnemeyer vizsgált afrikai anyagai a grammatikalizáció 

kezdeti szakaszát reprezentálják, de a szerzők állításaikat általános érvénnyel fo-

galmazzák meg. Bybee, Perkins és Pagliuca szerint a metaforizáció csak a 

grammatikalizáció kezdeti szakaszában játszik központi szerepet. A 

grammatikalizáció további fázisaiban a szerzők jóval nagyobb jelentőséget tulajdo-

nítanak a szemantikai általánosulásnak (a jelentésspecifikációk elvesztésének), va-

lamint az inferencia jelenségének, ill. – főként a grammatikalizáció késői szakaszá-

ban – általában a kontextusnak (BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA i. m., 23–27, 281–

302).  

A fentiekből láthatjuk, hogy a grammatikalizáció folyamatában a szemantikai 

tényezők mellett több szerző lényeges szerepet tulajdonít bizonyos pragmatikai 

tényezőknek is. 

A B/IV./1. fejezetben a grammatikalizációs folyamatok közül két konkrét pél-

dán át az igekötővé válás folyamatával fogunk foglalkozni. (A grammatikalizá-

cióval kapcsolatos különböző folyamatokról részletesen ír DÉR 2005, ill. UŐ, meg-

jelenés alatt (a,b), valamint további magyar nyelvű tanulmányok találhatók 

OSZKÓ–SIPOS (szerk.) 2005-ben.) 

 

 



 

 

B. Esettanulmányok 1.: a szóképzési rendszer egyes ré-

szei  

 

 
I. Elvek és esetek: két példa a magyar igeképzésből 

 

 
Ebben a fejezetben két témakörben (1. szóképzési paradigmák és osztályok a ma-

gyar ferekventatív–duratív igeképzésben 2. a szóképzési produktivitás fokozatai a 

-(V)z és az -(V)l igeképző esetében), konkrét példákon át azt mutatjuk be, hogy a 

természetes morfológiának a szóképzésre vonatkozó elvei mennyiben alkalmazha-

tók eredményesen a magyar igeképzéssel kapcsolatos leírási kérdésekben. 

 

1. Szóképzési paradigmák a magyar frekventatív–duratív igeképzés-

ben 
 
A frekventatív–duratív igeképzés (azaz a tartós–huzamos, ill. gyakorító igék kép-

zése) kiválóan alkalmas a szóképzési paradigmák témájának vizsgálatára, mivel ez 

az egyik legváltozatosabb képzésmód a magyarban. 

A magyar igék legnagyobb hányada a fenti szóképzési jelentésben egyetlen 

képzett alakból álló szóképzési paradigmát mutat fel, mégpedig rendszerint a -gAt 

képzővel: 

 
(43)   -gAt:   pl. olvas-gat, néz-eget, ír-ogat 

 
A frekventatív–duratív képzésben a fenti alosztályba tartozó paradigmákon túl 

előfordulnak különböző olyan paradigmák, ill. rájuk épülő alosztályok is, amelyek-

ben a -gAt helyett egy másik képzőelem hordozza ugyanazt a szóképzési jelentést: 

 
(44) (a) -(V)g:   pl. per-eg, csör-ög, brek-eg 

 (b)  -(V)z(ik):  pl. kiált-oz-ik, üvölt-öz-ik, sóhajt-oz-ik  

 (c)  -dVgÁl:   pl. ül-dögél, áll-dogál  

stb. 

 
A frekventatív–duratív képzés fenti alosztályaiba ((43), (44 a,b,c)) tartozó, 

csupán egy képzett alakot tartalmazó paradigmákon túl előfordulnak különböző 
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olyan paradigmák, ill. rájuk épülő alosztályok is, amelyekben a -gAt mellett egy 

vagy több másik képzőelem is ugyanazt a szóképzési jelentést hordozza: 

 
(45)  (a)  -gAt ~ -kVd ~ -dVs, pl.: 

  

  lop-ogat  csap-ogat  

  lop-kod  csap-kod  

  lop-dos  csap-dos 

  

 (b)  -gAt ~ -dAl ~ -dVs, pl.: 

 

  rúg-ogat  vág-ogat  

  rug-dal  vag-dal      

  rug-dos  vag-dos   

 

 (c)  -gAt ~ -kVd, pl.: 

 

  nyom-ogat töm-öget  

  nyom-kod töm-köd 

  

 (d)  -gAt ~ -dVs, pl.: 

 

  nyal-ogat  bök-öget 

  nyal-dos  bök-dös 

 

 (e)  -gAt ~ -dAl ~ -kVd ~ -dVs, pl.: 

 

  tép-eget  tűz-öget 

  tép-del  tűz-del 

  tép-ked  tűz-köd 

  tép-des  tűz-dös 

 

 (f)  -gAt ~ -(V)z, pl.: 

 

  küld-öget  told-ogat 

  küld-öz  told-oz 

 

 (g)  -gAt ~ -dVgÁl, pl.: 

 

  növ-öget  néz-eget   

  nő-dögél  néz-degél  
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stb., ill. előfordulnak olyan képzési paradigmák is, amelyekben a -gAt-tól eltérő, 

más képzőelemek fordulnak elő:  

 

(46) (a)  -Vng ~ -Vz(ik), pl. 

 

  visít-oz-ik sikít-oz-ik 

  vis-ong  sik-ong 

 

 (b) -dVgÁl ~ -Vng, pl.: 

 

  hull-dogál áll-dogál 

  hull-ong  ?áll-ong  (Szóvégmutató Szótár, 134) 

 
A fentebb felsorolt különféle paradigmákba tartozó szavak szóképzési alosztá-

lyokat alkotnak a frekventatív–duratív képzési osztályon belül. A képzési osztály-

hoz tartoznak olyan ún. elszigetelt paradigmák is, amelyek nem részei egyetlen 

alosztálynak sem, mivel nincs még egy olyan szó, amelynek képzési paradigmája 

teljes egészében azonos lenne bármelyikükével is, pl.: 

 
(47)  (a) lép-eget  (b)  száll-ong  (c)  nyög-del 

  lép-des   száll-dogál  nyög-décsel 

  lép-ked   száll-dos 

  lép-del 

  lép-degél       stb. 

 
Felmerül a kérdés, hogy a fentebb vázlatosan bemutatott, nagyon változatos 

frekventatív–duratív képzésben melyek a produktív és melyek a kevésbé vagy nem 

produktív képzésmódok. Az A/IV./5. fejezetben megadott kritériumok alapján pró-

bálunk meg választ adni erre a kérdésre. 

A produktivitás első kritériuma, a wurzeli másodlagos produktivitás fogalma a 

deverbális képzésekre ebben az esetben nem alkalmazható, mivel a magyarban 

csak a rendszerbe már igeként beillesztett elem képezhető tovább, azaz a print, 

edit, install stb. típusú idegen igetövekhez a beillesztő képző nélkül más igeképző 

nem járulhat, így 

  
(48)  *print-get, *edit-get, *install-gat  

 
típusú derivátumok nem fordulhatnak elő. 

A wurzeli elsődleges produktivitás kritériumának csak a -gAt-os képzésmód fe-

lel meg: az igeként a rendszerbe adaptált idegen elemek frekventatív–duratív 

derivátumot csak ilyen módon hozhatnak létre:  
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(49)  printel-get, editál-gat, installál-gat, stb. 

 
A produktivitásra vonatkozó harmadik kritérium igék esetében szintén nem jö-

het számba, mivel rövidítések, ill. betűszók verbumképző nélkül nem lehetnek igék 

a magyarban, tehát a deverbális verbumképzés alapjául közvetlenül nem szolgál-

hatnak: 

 
(50)  *kft-get, *LSD-get 

 
A negyedik kritérium a képzésmód megváltozása, azaz a kevésbé produktív 

képzésmód mellett vagy helyett a produktív vagy legalábbis a stabilabb képzésmód 

szerinti derivátum megjelenése. Párhuzamos produktív – nem produktív képzésre l. 

a (45)-ben található példákat (nem produktív képzésmódok mellett a produktív 

-gAt-os képzésmód megjelenése). Párhuzamos nem produktív képzésekre pedig l. a 

(46a)-ban szereplő példákat. Ez utóbbi esetben a -(V)z-zal történő képzés, bár szin-

tén nem produktív, azért stabilabb, mert tartalmazza az alapigék egy szemantikai-

lag egységes csoportját, a mondást, ill. hangadást jelölő igéket (lásd a (44b)-t), és 

ebbe a csoportba – megfelelő szemantikai jegye alapján – a visít és a sikít ige is 

beleillik.  

A produktivitás legalacsonyabb rangú kritériuma a képzésmód alkalmazható-

sága az adott nyelvben keletkezett neologizmusokon. Ebben a csoportban is csak a 

-gAt-os képzésmód működik produktívan, egyetlen alcsoportot, bizonyos sajátos 

jellemzőkkel bíró egyszerű szótöveket kivéve. Tetszőleges egy szótagú, mással-

hangzóra végződő, zajt utánzó neologizmusokból vagy (zajként aposztrofált) non-

szensz hangsorokból ugyanis a magyar beszélők frekventatív–duratív igét általában 

-(V)g képzővel hoznak létre. Bár ez a képzésmód csak egy nagyon szűk körben 

működik, tehát bázisa kicsi, de nem zárt, ezért az erősen produktív -gAt mellett ezt 

a képzőt is termékenynek kell tekintenünk, hacsak kis mértékben is. Olyan speciá-

lis rivális képzésmódként kell felfognunk, amely korlátozza a -gAt-os főszabály 

hatókörét (l. még KIEFER–LADÁNYI 2000b, 201, ill. a C/I./2.1.2. pontban; a ver-

sengő morfológiai szabályokról, valamint az általános és a speciális eset viszonyá-

ról pedig l. RAINER 1988, 174). 

A fenti szóképzési paradigmák különböző képzésmódjaihoz nem mindig fo-

galmazhatók meg szóképzési szabályok (minél esetlegesebb az adott képzőelem 

előfordulása, annál kevésbé), de – amint láttuk – még ha szabályszerűség tapasz-

talható is (l. pl. a (44b)-t), akkor sem feltétlenül produktív képzésről van szó.  

Mint azt a korábbiakban már részletesen bemutattuk, a szóképzési szabály pro-

duktivitása azt jelenti, hogy a megadott tulajdonságokkal jellemzett bázisba (azaz a 

szabály hatókörébe) tartozó szavak bármelyikén alkalmazva végeredményképpen 

az adott nyelv egy nyelvtanilag helyes, grammatikus szavához jutunk. Arról is szó 

esett már, hogy a homonim alakok kiküszöbölésére való törekvés, illetve a szino-

nímia megakadályozhatja a szabály működését – ez a lexikai akadályozás jelensége 
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(vö. A/IV./1.), másképpen a szabály blokkolása. Egy nem produktív képzésmóddal 

képzett szó főként akkor blokkolhatja lexikailag a produktív szabály alapján törté-

nő képzést, ha viszonylag gyakori előfordulású (ez a példányok szintjén történő 

akadályozás (token blocking), vö. RAINER 1993, 114–117), pl.: 

 
(51)  üldögél, álldogál   –  *ül-öget, *áll-ogat 

 
A produktív képzési szabály megfogalmazásakor a rivális képzésmód által le-

foglalt alapszavak körén túl, amelyeken az adott szabály szintén nem működik (ez 

a típusok szintjén történő lexikai akadályozás (type blocking), vö. Rainer 1988), 

meg kell adni a nyelvhasználattal összefüggő példány szintű lexikai akadályozási 

szabályokat is (l. még RAINER i. h.). 

Kevés tagból álló, nem produktív képzésmódokra épülő alosztály egy tagjának 

paradigmája az alosztály kiürülésével (azaz a többi tagok elvesztésével más képzési 

alosztály(ok) javára) elszigetelt paradigmává válhat. Így pl. a Szóvégmutató Szótár 

korábban idézett adata szerint az áll igének az áll-dogál mellett korábban még 

áll-ong derivátuma is volt, ezért a hull igével egy képzési alosztályba tartozott (vö. 

a (46b)-vel). Az állong derivátumnak a rendszerből való kihullásával a hull képzési 

paradigmája elszigeteltté, míg az áll képzési paradigmája az ül igéével megegye-

zővé vált/válik (vö. a (42c) példával). Két vagy több képzett alakot tartalmazó el-

szigetelt képzési paradigmák szintén felszámolódhatnak hasonló módon, megma-

radt derivátumukkal vagy derivátumaikkal többnyire a produktív vagy legalábbis 

egy stabilabb képzési alosztályba illeszkedve. 

 

2. A szóképzési produktivitás fokozatai: a -(V)z és az -(V)l igeképző 
 
Egy a denominális igeképzésből vett példán, a -(V)z és az -(V)l képző kapcsán 

megvizsgáljuk a szóképzési produktivitás fokozatiságának megállapíthatóságát az 

A/IV./7. fejezetben megadott kritériumok szerint. A -(V)z és az -(V)l igeképzőre 

vonatkozó képzési szabályok bemutatásában nagyrészt KIEFER–LADÁNYI 2000b 

megfelelő alfejezeteire támaszkodunk;
67

 az attól való eltéréseket a megfelelő he-

lyeken jelezzük. 

 

2.1. A -(V)z és az -(V)l igeképzőre vonatkozó képzési szabályok 

 
A -(V)z és az -(V)l versengő képzők, általános invariáns jelentésük: ’foglalkozik 

valamivel’. Egyes jelentéseik ennek különböző, az alapfőnevek jelentésbeli cso-

portjaival összefüggő speciális változatai. A -(V)z képviseli az általános változatot, 

amelynek hatóköréből az -(V)l mint speciális változat lefoglal egy részt (vö. 

                                                 
67 Ezek az alfejezetek a szerző saját hozzájárulásai a közösen írt munkához. 
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RAINER 1988, 174), mivel az -(V)l újabb képzésekben csak bizonyos speciális fel-

tételek megléte esetén járulhat az alapszóhoz. 

A rendszerbe illeszkedő idegen főnevek továbbképzésekor mind a két képzővel 

képezhetők igék, és a hatókör megoszlása elsősorban fonológiai alapon történik: 

a) Magánhangzóra végződő tövek mindig a -(V)z képzőt kapják: diszkó-z(ik) – 

*diszkó-l, videó-z(ik) – *videó-l, magnó-z(ik) – *magnó-l, legó-z(ik) – *legó-l (de 

vö. a régi pipál, zongorál igékkel); 

b) A mássalhangzóra végződő egy szótagú főnevek után az -(V)l, több szótagú-

ak esetében a -(V)z képzőt használjuk: boksz-ol – *boksz-oz, park-ol – *park-oz, 

voks-ol – *voks-oz, stopp-ol – *stopp-oz,  kód-ol – *kód-oz(ik), de internet-ez(ik) –

*internet-el. Kivételt jelentenek az l és az r végű egy szótagú szavak, amelyekkel 

csak a -(V)z képző társulhat.
68

 

Az új képzésekben tehát a két képző fonológiai szempontból kiegészítő elosz-

lásban van egymással, nem cserélhetők fel szabadon: az -(V)l csak az egy szótagú, 

mássalhangzóra (de nem l-re és r-re) végződő főnevekhez járul, a többi esetben a 

-(V)z képző szerepel. 

Olyan idegen igetöveket, amelyek főnévként nem fordulnak elő a magyarban, 

csak képzett formában lehet igeként beilleszteni a magyarba, mintha ezek az igék 

fiktív főnévi tövekként viselkednének. (Ahogyan arra a korábbiakban már utaltunk, 

ez a jelenség más nyelvekben is előfordul, l. pl. MORAVCSIK 1975, 1978.) Ez a 

képzéssel történő beillesztés azonban nem történhet az egyébként szélesebb ható-

körű -(V)z képző segítségével. Egy szótagú igetöveket (a fenti b) szabálynak meg-

felelően) csak az -(V)l képzővel lehet igeként adaptálni a magyar igerendszerbe, pl. 

szév-el (< ’to save’), szkenn-el, print-el, és nem *szév-ez(ik), *szkenn-ez(ik), 

*print-ez(ik). A több szótagú igetöveket pedig (ellentétben a fenti fonológiai meg-

szorítással) vagy az -(V)l, vagy (mély hangrendű tövek esetében) az -ál képzővel 

lehet igeként beilleszteni, pl. menedzs-el, edit-el vagy (más értelemben) edit-ál, 

install-ál, formatt-ál és nem *menedzs-ez(ik), *edit-ez(ik), *install-oz(ik), 

*formatt-oz(ik), ahogyan az a létező főnevekből való igeképzéskor történne.  

Az egy szótagúak esetében eszerint nem lényeges, hogy létező főnévből törté-

nő képzésről vagy fiktív tő igeként történő beillesztéséről van-e szó, mivel a b) fo-

nológiai fő szabály szerint mindenképpen az -(V)l képzőnek kell megjelennie. A 

több szótagúak esetében azonban, úgy tűnik, a képzési szabály szempontjából szá-

mít, hogy valódi vagy igei eredetű fiktív főnévtőről van-e szó. A fentiek szerint 

külön kell választani és meg kell jelölni az igei eredetű fiktív főnévtöveket. Ezek 

közül az egy szótagúakra a fonológiai fő szabály érvényes, a több szótagúakra vi-

szont meg kell adnunk, hogy ebben az esetben az -(V)l képzőt használjuk. Mint 

                                                 
68 A KIEFER–LADÁNYI 2000b-ben szereplő eredeti (b) megszorítás „az r, l végű főnevek után 

szintén a -z képzőt találjuk: e-mail-ez(ik) – *e-mail-el, futball-oz(ik) – *futball-ol, radír-oz – 

*radír-ol” (KIEFER–LADÁNYI 2000b, 195) pontosításra szorul, mivel a több szótagú mássalhangzóra 

végződő főnevek eleve -(V)z képzőt kapnak, tehát a korlátozás csak az egy szótagúakat érinti, pl. 

mail-ez(ik)/mél-ez(ik) – *mail-el/*mél-el.  
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alább látni fogjuk, a fonológiai megkötés érvényesülését lexikai tényezők is befo-

lyásolhatják.  

Az -(V)l képző járul az -ing végű főnevek egy meghatározott csoportjához is. 

Ez nem fonológiai szabály, mivel csak a cselekvést jelölő angol eredetű idegen 

szavakat érinti: lízing-el, shopping-ol, jogging-ol. Ezeket az igei eredetű fiktív fő-

névtövekhez hasonlóan külön kell választani és meg kell jelölni. A szabály nem 

érvényesül abszolút következetességgel, mivel egy-két párhuzamos alakot is talá-

lunk (pl. tréning-el – tréning-ez(ik), jogging-ol – jogging-oz(ik). Ezeket keresztező 

lexikai szabályokkal magyarázhatjuk (l. később).  

A két képzőre vonatkozó szabályok tehát az alábbiak: 

 
(52) Az -(V)l igeképzőre vonatkozó szabály: 

 

 N + [(V)l]V → [N-[(V)l]V]V 

 

 Feltételek: 

a) N mássalhangzóra (de nem l-re vagy r-re) végződő egy szótagú szó; 

 b) N fiktív tő és magas vagy vegyes hangrendű; 

 c) N angol cselekvésigéből létrejött -ing végződésű főnév. 

  Az a–c) feltételek vagylagosan működnek. 
 
Ha feltesszük, hogy a két képzőre vonatkozó szabályok is hasonlóképpen van-

nak rendezve, akkor a második szabály esetében már nem kell a szabály alkalma-

zására feltételeket megadnunk. Tehát 

 
(53) A -(V)z igeképzőre vonatkozó szabály:  

 

 N + [(V)z]V → [N-[(V)z]V]V  minden egyéb esetben 

 

2.2. A -(V)z és az -(V)l igeképző produktivitása  

 
A két képző közül a -(V)z tűnik produktívabbnak (vö. KIEFER 1998a, 187–289, 

KIEFER–LADÁNYI 2000b, 196–196). Erre utal, hogy -(V)l képzős létező szavakat 

néhány esetben kiszorította a -(V)z képzős változat: vacsorá-l → vacsorá-z(ik), 

pipá-l → pipá-z(ik). Ez különösen a magánhangzóra végződő tövek esetében van 

így. Ellenkező irányú változásra nincs példa.  

A két képző produktivitásával kapcsolatban árnyaltabb képet kapunk, ha meg-

próbáljuk alkalmazni a természetes morfológiának a produktivitás fokát mérő, több 

szempontot tekintetbe vevő, korábban már bemutatott és alkalmazott kritérium-

rendszerét: 
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a) A wurzeli másodlagos produktivitást tekintve: beillesztendő (mintegy fő-

névként viselkedő) idegen igetöveket -(V)z képzővel nem lehet igeként beilleszteni 

a magyarba; egy szótagú igetöveket csak -(V)l képzővel (több szótagú igetöveket 

pedig az -(V)l képzőn kívül az itt nem vizsgált -ál képzővel is) lehet igeként adap-

tálni a magyar igerendszerbe (l. a korábbi példákat). 

b) A wurzeli elsődleges produktivitást tekintve: a rendszerbe főnévként beil-

leszkedő idegen elemekből mind a két képzővel képezhetők igék. A hatókör meg-

oszlása elsősorban fonológiai alapon történik: az -(V)l új képzésekben az egy szó-

tagú, mássalhangzóra (de nem l-re vagy r-re) végződő főnevekhez, a fiktív 

tövekhez, valamint a cselekvést jelölő -ing végű angol eredetű idegen szavakhoz 

járul (l. a (52)-ben megfogalmazott szabályt), az összes többi esetben a -(V)z képző 

szerepel, tehát a két képző elvileg kiegészítő eloszlásban van egymással.  

A -(V)z képző előfordulása bizonyos lexikai mezőkhöz is kötődik, így pl. sport- 

vagy játéktevékenységhez, pl. 

  
(54)  szlalom-oz-ik, petanque-oz-ik, tetravex-ez-ik, galaxy-z-ik 

 
étel vagy ital elfogyasztásához, pl. 

 
(55)  kólá-z-ik, gofri-z-ik, hamburger-ez-ik 

 
krém, parfüm, stb. használatához, pl.  

 
(56)  niveá-z-ik, oxy-z-ik, tonik-oz-ik 

 
(munka-/játék-, stb.) eszköz használatához, pl. 

 
(57)  kamerá-z-ik, videó-z-ik 

 
Korábban már utaltunk arra, hogy a fonológiai és a lexikai jellemzők szerint 

megkívánt képzésmódok konfliktusba kerülhetnek egymással. A fonológiai szabály 

szerint pl. az egy szótagúak -(V)l képzőt kapnak, ugyanakkor a ’sport-, ill. játékte-

vékenység’ lexikai mezőben a -(V)z képző produktív. A kétféle szabály konfliktusa 

esetén (tehát ha mind a két feltétel fennáll), általában a lexikai jegy szerinti kép-

zésmód diadalmaskodik, pl.: 

 
(58)  bob-oz-ik (sport), darts-oz-ik (játék), quake-ez-ik69 stb.  

vs. *bob-ol, *darts-ol, *quake-el 

  

                                                 
69 Quake [kvék]: számítógépes játék 
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Keresztező lexikai szabályok esetén létrejöhetnek párhuzamos alakok is, pl.: 

 
(59)  szörf-öz-ik ~ szörf-öl  

 
(Hasonló párhuzamosságokat találunk a nyelv szótározott szavai körében is, pl. 

sí-el ~ sí-z-ik, bridzs-el ~ bridzs-ez-ik, stb. – vö. KIEFER 1998a, 233.) 

c) Rövidítések és betűszavak esetében többnyire csak a -(V)z képző használha-

tó, gyakran fonológiai megfontolásokból is, mivel a rövidítések kiejtése sokszor 

(de nem mindig) magánhangzóra végződik a magyarban, a betűszavak pedig nem 

egyszótagúak: 

 
(60) (a) szoli-z(ik) ← szolárium/-oz(ik), dizsi-z(ik) ← diszkó/-z(ik) 

 (b)  kft-z(ik), fidesz-ez(ik) 

 
d) Ha a képzésmód kimozdulásának irányát tekintjük, az l-es képzésmódú al-

osztály (amint arra a korábbiakban már utaltunk) inkább veszít tagokat a z-s alosz-

tály javára, mint fordítva (vö. KIEFER 1998a, 233, KIEFER–LADÁNYI 2000b, 194): 

 
(61)   pipál, vacsorál   → pipá-z-ik, vacsorá-z-ik 

 
e) A magyarban keletkezett neologizmusokból történő igeképzésre a két képző 

közül csak a -(V)z képző jöhet szóba, mivel a szóképzéssel vagy szóösszetétellel 

keletkezett neologizmusok csak több szótagúak lehetnek, tehát ezek esetében az 

-(V)l képző a fonológiai fő szabály értelmében nem használható, az egy szótagú 

hangutánzó tövek igeképzője pedig kizárólagosan a -(V)g képző lehet. 

A produktivitás mértékének meghatározására bizonyos mértékig szintén alkal-

masnak látszik a nonszensz szavak képzésével történő tesztelés is. A fenti állítások 

közül a beillesztőképességnek (azaz az a)-kritériumnak) az ellenőrzésére nonszensz 

alapszavakkal teszteltünk anyanyelvi beszélőket. (A vizsgálat időpontja és a részt-

vevők megegyeztek az A/IV./3. fejezetben említett teszt időpontjával, ill. résztve-

vőivel.) A tesztben különbséget tettünk idegen igetövek beillesztése és idegen fő-

nevek igévé történő továbbképzése között (ez utóbbi eset a b)-kritériummal van 

kapcsolatban). A vizsgálat eredményeinek ismeretében úgy tűnik, hogy ez felesle-

ges volt, mivel a beszélők a tesztben láthatóan nem tettek különbséget idegen igető, 

ill. főnév között; mindkét esetben előfordult ugyanis az -ál képző is, amelyet 

denominális képzésekben elvileg nem használunk. Ezért az itt nyert adatok talán 

inkább vonatkoztathatók az igék beillesztésére, mint a főnevek igévé történő to-

vábbképzésére. 

A képzéshez nem voltak megadva konkrét választási lehetőségeket, ezért a ka-

pott adatok igen változatosak (vagyis nem minden adat vonatkozik a két vizsgált 

képzőre). Az egyéb képzésmódok közül (-ál, -ik, -Ul, -(s)kVdik stb.) itt most csak 
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az -ál képzőre vonatkozó adatokat közöljük, összehasonlításképpen. A vizsgálat 

adatai (Ö = összes értékelhető adat a 3 képzőre): 

 
(62) Igeképzés idegen igetöveknek aposztrofált egy szótagú nonszensz szavakból 

 

   Ö  -(V)l  -(V)z  -ál 

 

 vel  47  23  23  1 

 zur  38  30  3  5 

 guk  44  39  1  4 

 neb  62  49  11  2  

 gont  58  38  7  13 

 kuz  35  24  1  10 

 

(63) Igeképzés idegen főneveknek aposztrofált egy szótagú nonszensz szavakból 

 

   Ö  -(V)l  -(V)z  -ál 

 

 pel  53  33  17  3 

 gor  48  30  10  8 

 lok  57  40  13  4 

 zeg  65  48  15  2 

 siv  41  27  8  6 

 jaf  52  32  11  9 

 

(64) Igeképzés idegen igetöveknek aposztrofált két szótagú nonszensz szavakból 

 

   Ö  -(V)l  -(V)z  -ál 

 

 petidzs  54  48  1  5 

 parit  55  27  2  26 

 gorem  55  37  4  14 

 tripal  36  14  7  15 

 logod  51  20  7  24 
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(65) Igeképzés idegen főneveknek aposztrofált két szótagú nonszensz szavakból 

 

   Ö  -(V)l  -(V)z  -ál 

 

 velez  30  22  7  1 

 kalas  41  34  4  3 

 pogun  53  19  9  25 

 tilur  58  16  26  16 

 ratil  60  16  14  30 

 
Az adatok a szabályokat inkább többé-kevésbé érvényesülő tendenciáknak mu-

tatják, és bizonyos pontokon meg is kérdőjelezik őket – bár lehet, hogy ez részben 

a kísérleti helyzetből adódik. Ahogyan arra már utaltunk, az adatokból például az 

tűnik ki, hogy a beszélők nem tesznek különbséget idegen igető, ill. főnév között 

(hiszen mindkét esetben előfordult az -ál képző is, amely denominális képzésekben 

elvileg nem fordulhatna elő). Lehetséges azonban az is, hogy ez annak a követ-

kezménye, hogy az értelmetlen hangsoroknak szövegösszefüggés nélkül a beszélők 

az instrukciók ellenére sem tudtak kategóriaértéket tulajdonítani. 

Egy szótagú nonszensz szavak esetében az l-re végződők kivételével mindenütt 

az -(V)l képző szerepel jóval nagyobb arányban. A -(V)z képző saját átlagos ará-

nyánál valamivel nagyobb arányban fordul még elő az r-végűeknél, valamint fono-

lógiai okokkal nem magyarázhatóan néhány más nonszensz szóban – lehetséges, 

hogy itt a felszíni analógia hatása is szóbajöhet, például a pont-oz → gont-oz, 

szeg-ez → zeg-ez, nev-ez → neb-ez stb. esetében. A gont alakkal relatíve magas az 

-ál aránya is. Ennek elvileg lehet fonológiai oka (a szóvég jellege) is, de egy példa 

alapján ezt nem állíthatjuk. 

A több szótagúak esetében a vizsgálat szerint az -(V)l és az -ál a két vetélkedő 

képző, még a mély hangrendűek esetében is, annak ellenére, hogy szabály szerint 

az -(V)l képző beillesztő funkciójának több szótagúak esetében csak magas és ve-

gyes hangrendű szavakban kellene érvényesülnie. Ugyanakkor az -ál képző külö-

nösen magas arányban szerepel olyan vegyes hangrendű nonszensz szavakkal, 

amelyeknek második szótagja i vagy u magánhangzót tartalmaz (az egy szótagúak 

esetében szintén relatíve nagyobb arányú az -ál olyan nonszensz szavakkal, ame-

lyeknek magánhangzója u). Ez utóbbi jelenségekre pillanatnyilag nincs elfogadható 

magyarázatunk. Mindez a kevés jelenséget érintő, szűkkörű tesztelés egyoldalúsá-

gára (és részben a teszteléssel nyerhető eredmények elméleti szempontú hasznosít-

hatóságának korlátaira is) felhívja a figyelmet. Mindenesetre – még egy ilyen rop-

pant korlátozott hatékonyságú vizsgálatban is – az -(V)l képző a saját hatókörében 

legalább olyan fokban produktívnak bizonyult, mint a -(V)z képző az övében. 

A fenti kritériumok szerinti vizsgálódás azt mutatja, hogy mind a -(V)z, mind 

az -(V)l képző hatóköre több (az adott szóképzési szabályban rögzítendő, megfelelő 

fonológiai és/vagy lexikai jellegzetességgel rendelkező) nyitott csoportra is kiter-
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jed, azaz a képzők az adott csoportok bármely tagjához mint alapszóhoz szabadon 

képesek kapcsolódni, produktívak. A két képző közötti különbség nem annyira 

produktivitásuk fokában tapasztalható – hiszen a maga hatókörében (természetesen 

a megfelelő korlátozások tekintetbe vételével) mindkettő szabadon alkalmazható –, 

hanem inkább a rájuk épülő szóképzési szabályok hatókörének nagyságában van. 

Ahogyan már a korábbiakban is megállapítottuk, az -(V)l képző hatókörébe tartoz-

nak az egy szótagú szavak közül a mássalhangzóra végződő szavak, a több szóta-

gúak közül pedig a nem mély hangrendű beillesztendő igetövek (= fiktív főnévtö-

vek), ill. az angol cselekvésigékből létrejött -ing végződésű főnevek. Mivel a két 

képző kiegészítő eloszlásban van egymással, a -(V)z képző hatóköre minden egyéb, 

a fenti speciális feltételekkel nem jellemezhető esetre kiterjed. 

A hatókör nagyságának ez a különbözősége a természetes morfológia fenti kri-

tériumai szerint a produktivitás mértékét önmagában nem érinti. (A B/III./3. és 4. 

fejezetben ellenben azt látjuk majd, hogy a hatóköri különbségek összefügghetnek 

a produktivitás mértékével is.) A -(V)z képző nagyobb fokú produktivitására az 

mutat, hogy hatóköri konfliktus (egymásnak ellentmondó fonológiai és lexikai té-

nyezők) esetén a -(V)z kerül ki győztesen a két rivális képző versenyéből, ill. hogy 

(amint azt a korábbiakban már említettük) az -(V)l képzős alosztály inkább veszít 

tagokat a -(V)z képzős alosztály javára, mint fordítva. Ugyanakkor az idegen igetö-

vek beillesztésére való képesség
70

 (amely a produktivitási kritériumok rangsorában 

a legmagasabb helyet foglalja el – hiszen a természetes morfológia felfogása sze-

rint a képzésmódnak ebben az esetben nagyobb fokú nehézséget kell legyőznie, 

mint amikor eleve belső keletkezésű alapszavakon működik –) az -(V)l képző ma-

gasabb fokú produktivitására utal. Így a különböző kritériumok szerinti különbsé-

gek kiegyenlítődnek. 

  

3. Összegzés 
 
A két esettanulmány tanulságaként foglaljuk össze, hogy milyen szempontból lehet 

előnyös a magyar szóképzési morfológiában a természetes morfológia elveinek al-

kalmazása. 

Szóképzési paradigmák felállítása kétféle haszonnal is jár: egyfelől kijelölésük 

szükségessé teszi a (lexikai jelentésektől különböző) szóképzési jelentések megha-

tározását; másfelől az azonos paradigmát felmutató szavakat alosztályokba, az azo-

nos szóképzési jelentésű alosztályokat pedig szóképzési osztályokba sorolva a szó-

képzés rendszerszerű paradigmatikus összefüggéseit konkrét elemzésekre támasz-

kodva, megalapozottan tárhatjuk fel. 

A szóképzési produktivitásnak (ill. a produktivitás mértékének) megállapítása a 

természetes morfológia kritériumrendszerének alkalmazásával objektívebbé válhat. 

                                                 
70 Kivéve persze a két vagy több szótagú, mély hangrendű idegen igetöveket, amelyek beillesztő 

képzője az -ál. 
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A produktivitás fokozatiságának feltételezése lehetővé teszi a produktív szabályok-

nak a produktivitásuk mértéke szerinti összehasonlítását, a szabály produktivitásá-

nak és hatóköri nagyságának megkülönböztetését, ill. azt, hogy ne egy merev (igen 

– nem típusú) rendszerben kelljen dönteni arról, hogy egy szóképzési szabály al-

kalmazható-e egyáltalán produktívan vagy sem.  

A természetes morfológia elvei szerint csak a produktív morfológiai szabályok 

felelnek meg teljesen az adott nyelv rendszerének. Ez az elv a leíró morfológiára 

nézve azzal a következménnyel jár, hogy a leírásnak hierarchikusan kell felépülnie. 

A leírás magját a produktív szabályok képezik, ezeket kell kiegészíteni a kevésbé 

produktív szabályokkal. A nem produktív szabályok jelentősége a rendszer szem-

pontjából kisebb (l. DRESSLER–LADÁNYI 1998, 55, LADÁNYI 1999a, 179), de ez 

nem jelenti azt, hogy a beszélők ad hoc módon ne hozhatnának létre ezek alapján is 

egy-egy új szót – vö. pl. a C/I. fejezettel. (A természetes morfológia elveinek al-

kalmazásával kapcsolatban további – egyben az elvek árnyalásához vezető – rész-

leteket mutatunk be a B/III. fejezetben, a főnévképzés kapcsán.) 



 

 
II. Funkciómegoszlás és szinonímia a melléknévképzésben 

 

 
1. Rivalizáló képzők a melléknévképzés körében 1.: -i és -beli 

 
Ahogyan azt a szóképzési paradigmákkal kapcsolatban láttuk, előfordul, hogy egy 

szóképzési osztályon belül különböző szuffixumokhoz, ill. az őket tartalmazó kü-

lönböző szóképzési szabályokhoz ugyanaz a szóképzési jelentés társul. Az ilyen 

szuffixumok, ill. a hozzájuk tartozó szóképzési szabályok szinonimak. Ez a szó-

képzési szinonímia egyik lehetséges változata.  

Az is előfordulhat, hogy egy képzési osztályon belül az adott osztály képzési 

szabályrendszerébe tartozó formális eszközök (a magyarban a szóképzési szuffi-

xumok) egyike-másika több szóképzési szabályhoz tartozik, azaz az adott szuffi-

xumnak több, egymással összefüggő különböző szóképzési jelentése is van. Ebben 

az esetben szóképzési poliszémiáról beszélünk. (Ez a jelenség különbözik a lexikai 

többértelműségtől, amikor a képzett szónak mint egységnek vannak különböző le-

xikai jelentései.) Ha két vagy több poliszém szuffixum különböző szóképzési jelen-

tései között van egy vagy több, amely megegyezik, akkor azokkal a képzési szabá-

lyokkal kapcsolatban, amelyek ezeket az egyező jelentéseket mutatják fel, szintén 

szóképzési szinonímiáról beszélhetünk. Természetesen ilyenkor a szuffixumok 

csak részlegesen szinonimak egymással.  

Az -i, a -beli és az -(V)s melléknévképzők poliszém elemek, jelentéseik pedig 

nemcsak elkülönülést (funkciómegoszlást), hanem párhuzamot is mutatnak (szó-

képzési szinonímia).  

Az -i, a -beli és az -(V)s melléknévképzővel kapcsolatos megállapításokban 

felhasználjuk KIEFER–LADÁNYI (2000b) megfelelő alfejezeteit (a jelentékenyebb 

módosításokat a megfelelő helyeken jelezni fogjuk).
71

  

 

1.1. Az -i képző 

 
Az -i melléknévképző termékenyen csak főnevekhez járul. Névutók esetén (alatt-i, 

felett-i, mellett-i) pusztán azért nem beszélhetünk termékenységről, mivel a név-

utók zárt osztályt alkotnak. Főnevek esetén is többféle korlátozással találkozunk. 

Az -i képző a következő jelentésekben kapcsolható produktívan főnevekhez:  

                                                 
71 A felhasznált alfejezetek a szerzőnek a közös fejezethez való saját hozzájárulásait tartalmaz-

zák. 
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a) ’Az alapszóban megnevezett személyhez tartozó, azt jellemző.’ 

A képzés alapszavai ebben az esetben: 

1) foglalkozást, funkciót, pozíciót jelölő köznevek, pl.:  

 

(66)  professzor-i, orvos-i, elnök-i, miniszter-i, tanár-i, szónok-i  

 

2) a tulajdonnevek közül a személynevek;  

(Gyakorlatilag a puszta családnevek, ill. a család- és keresztnév kombinációjából 

álló tulajdonnevek fordulnak elő -i képzővel; ez utóbbiak esetében a képző a ke-

resztnéven szerepel, tehát morfológiailag ezt hozza létre a képzési szabály, pl.: 

 

(67)  kossuth-i, deák-i, József Attila-i, Arany János-i 

 

A puszta keresztnévből képzett képzős alakok ennek ellenére ritkán fordulnak elő, 

esetleg nevezetes történelmi személyiségek esetében, pl.:  

 

(68)  ?pál-i, ?jános-i, ?istván-i  

 

de ezekben az esetekben is inkább a teljesebb jelzős alakokból: Szent Pál, Keresz-

telő Szent János, Szent István – indulunk ki). Ennek nyelven kívüli okai lehetnek: 

puszta keresztnévvel nehéz egyedileg személyt kijelölni. Hasonló okokból ritkán 

használjuk az olyan egytagú családnevekből képzett -i képzős alakokat, amelyek 

keresztnevek is lehetnek (pl. József Attila-i, de ?józsef-i.) 

b) ’Az alapszóban megnevezett intézményhez tartozó, azzal kapcsolatos.’ 

Az alapszavak itt értelemszerűen intézménynevek, pl.:  

 

(69)  bíróság-i, minisztérium-i, egyetem-i, parlament-i, szövetkezet-i 

 

c) ’Az alapszóban megnevezett helyről való, oda tartozó.’  

Az alapszavak helyet jelentő tulajdonnevek (földrajzi nevek), pl.: 

 

(70)  magyarország-i, apatin-i, egerszeg-i, balaton-i, alföld-i 

 

d) ’Az alapszóban megnevezett fogalommal kapcsolatos.’ 

A produktív képzés alapszavai:  

1) elvont fogalmakat jelölő -Ás képzős főnevek, pl.:  

 

(71)  mérés-i, látás-i, fűtés-i, cselekvés-i, pihenés-i  

 

2) művészeti ágak és tudományterületek megnevezései, pl.:  

 

(72)  építészet-i, festészet-i, teológia-i, történelm-i, irodalm-i, zene-i, etika-i 
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e) ’Az alapszóban megnevezett időponthoz v. időtartamhoz kapcsolódó.’ 

Az alapszavak ebben az esetben az időmérés mértékegységei (ezek gyakran csak 

számnévvel együtt jelölnek időpontot vagy időtartamot (73a), vagy időszakaszt 

jelölő főnevek (73b). Nem használjuk a perc, másodperc szavak -i képzős derivá-

tumát (73c):  

 

(73) (a) [hat] óra-i, [három] nap-i, [öt] hav-i, [két] év-i);  

 (b) délelőtt-i, tavasz-i;  

 (c) *perc-i, *másodperc-i. 

  

Ebben a csoportban a képzést akkor tekinthetjük termékenynek, ha feltesszük, 

hogy a csoport új elemekkel (pl. új ünnepnevekkel) bővülhet.  

Az -i képző általános jelentése: ’az alapszó (N1) és a belőle képzett melléknév 

által jellemzett főnév (N2) között valamilyen viszony áll fenn.’ Az alapszó, N1 je-

lentésének változásával a viszony jelentése is változik. 

Az -i képzővel való képzésnek a következő korlátai vannak: 

Nem járulhat az -i képző betűszavakhoz, pl.:  

 

(74) pénzügyminisztérium-i, szocialista párt-i, bölcsészkar-i,  

de *PM-i, *MSZP-i, *BTK-i. 

 

Nem állhat -i képző i-re végződő köznevek után, pl.: 

 

(75)  *rabbi-i, *zsüri-i, *strici-i 

 

Az i-re végződő földrajzi neveket viszont használhatjuk formáns nélkül, de az 

-i képzős melléknevekkel egyenértékű módon: Ez a férfi oroszi [=Orosziból való], 

ill. a beszélt nyelvben előfordulhatnak valódi -i képzős alakok is (j vagy hangsza-

lagzár hiátustöltővel): lenti-i [lentiji, lenti‘i].  

Ezen a lexikai csoporton kívül az -i képzővel történő képzés a következő lexi-

kai szemantikai csoportok elemeivel nem szokásos:
72

 

 

(76)  (a)  az anyagnevekkel, pl. ?arany-i, ?bronz-i, ?fa-i, ?bor-i 

  (b) termékek nevével, pl. ?szekrény-i, ?ceruza-i, ?autó-i, ?szőnyeg-i; 

  (c) szellemi munka eredményét kifejező főnevekkel, pl. ?könyv-i, ?festmény-i,  

   ?tanulmány-i (a tanulmány ’szellemi produktum’ értelmében); 

  (d) gyűjtőnevek esetében, pl. ?csoport-i, ?tömeg-i, ?ezred-i, ?erdőség-i, ?közönség-i; 

  (e) állatok, növények nevével, pl. ?kutya-i, ?tigris-i, ?elefánt-i, ?tulipán-i,  

   ?margaréta-i, ?szegfű-i (de pl. elefánti méretek); 

                                                 
72 Itt a továbbiakban kifejtendők alapján eltérünk a KIEFER–LADÁNYI 2000b-ben található állí-

tástól, amely szerint a képzés az érintett esetekben „nem lehetséges”.  
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  (f) állapotot, cselekvést, történést jelentő elvont főnevekkel, pl. ?béke-i, ?háború-i,  

   ?munka-i, ?élet-i, ?halál-i; 

  (g) testrészneveket jelölő főnevekkel: ?fej-i, ?fül-i, ?orr-i, ?láb-i, ?fog-i. 

 

A fenti típusokba tartozó szavak egy jó részét azonban a -lAg képzővel 

továbbképezhetjük, vö. pl. a beszélt nyelvi Könyvileg (azaz ’könyvek tekinteté-

ben’) jól állunk mondattal. Ebből arra következtethetünk, hogy az -i képzős szavak 

– legalábbis mint a nyelv potenciális szavai – ezekben a csoportokban is létrehoz-

hatók, tehát ezek a lexikai korlátozások bizonyos esetekben nem a szóképzési sza-

bály (a rendszer), hanem a norma szintjén érvényesülnek. 

A fenti korlátozásokra részleges magyarázatot nyújtanak a következő megfi-

gyelések. 

Az -i képző szóképzési jelentéseként megjelölt összetartozási viszonyt gyakran 

(különösen rész–egész viszony esetén) összetételekkel fejezzük ki. A normatíve 

rögzült összetételek (a rész–egész viszonyon túl is) megakadályozhatják az -i kép-

zős alakok használatát: 

 
(77) (a)  mellizom, lábfájás, hasfájás, nyaklánc vs. 

*melli izom, *lábi fájás, *hasi fájás, *nyaki lánc 

 (b)  autókormány, ceruzabél, hajócsavar vs.  

*autói kormány, *ceruzai bél, *hajói csavar 

 (c)  csoportterápia, közönségsiker vs. 

  *csoporti terápia, *közönségi siker 

 (d)  tulipánszirom, tulipánszár vs. 

*tulipáni szirom, *tulipáni szár 

 (e)  lakásajtó, erkélykorlát vs. 

*lakási ajtó, *erkélyi korlát 

 (f)  aranyszín, aranycsengés vs.  

*aranyi szín, *aranyi csengés 

 (g)  tigrisüvöltés, tigriskarom vs.  

*tigrisi üvöltés, *tigrisi karom 

 
A felsorolt szócsoportok bizonyos elemei nem viselkednek egységesen. Az 

(76e) és az (77d és g) típusú derivátumok például használatosak generikus értelmű 

melléknevek esetében: növényi szár, állati üvöltés. A (77a) csoportot tekintve pe-

dig vannak olyan -i képzős derivátumokkal létrehozott szerkezetek, amelyek elfo-

gadhatóbbak, mint a megfelelő összetételek, pl. az (78)-ban: 

 
 (78)  hasi fájdalom – ?hasfájdalom 

  nyaki ütőér – ?nyakütőér 
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Az -i képzős derivátumok a (77a–g) esetekben jelzőként azért nem lennének 

használhatók, mert az ilyen típusú szerkezetek a szótárban összetételekként vannak 

rögzítve, és az ezekre épülő összetételi minták produktivitása ezekben a lexikai 

csoportokban feleslegessé teszi az -i képzővel való képzést.  

Az -i képző által kifejezett viszonyt a -beli képző jelöli tartalmazási viszony-

ként vagy ’belviszonyként’ olyan alapszavakkal, amelyek térbeli kiterjedésű tár-

gyakat, időbeli kiterjedést (időszakokat/korszakokat) vagy tartályjellegű dolgokat 

jelölnek. A -beli tehát rivális képző, amely korlátozhatja az -i képzős szabály ható-

körét, vö. a következő alakokkal: 

 

(79) szekrény-beli, autó-beli, hajó-beli, könyv-beli, festmény-beli, film-beli 

 

A gyűjtőnevek és az időtartamra vonatkozó elvont főnevek is ide sorolhatók: 

 

 (80) csoport-beli, tömeg-beli, ezred-beli, ill. béke-beli, háború-beli, munka-beli 

 

 Természetesen, ha a viszony felfogható jellegzetesen tartalmazási és nem tar-

talmazási viszonyként is, akkor mind a két képző használható némileg eltérő jelen-

tésben:  

 

(81) utca-i – utca-beli, szakma-i – szakma-beli, eposz-i – eposz-beli 

 

Tudományos terminusként a hétköznapi -beli képzős derivátum mellett egyéb-

ként is létrejöhet a puszta viszonyt jelölő -i képzős derivátum, pl. a szokásos tér-

beli-vel szemben a pszichológiában: tér-i [viszonyok]. 

Az anyagnevekre vonatkozó korlátozás azért különleges, mert az sem összeté-

teli, sem rivális -beli képzős alak meglétével nem magyarázható: tényleges -i kép-

zős melléknevek az anyagnevekből akkor sem képezhetők, ha nincsenek rivális 

alakok, amelyek megakadályoznák a képzési szabály által létrehozott derivátumok 

használatát. Az anyagnevek esetében nem tudunk olyan példát találni, amelyben 

ezek -i képzős alakjukban szerepelnének (kivéve, ha nem anyagnévi, hanem föld-

rajzi névi értelemben fordulnak elő, pl. homoki bor, vízi közlekedés), míg néhány 

jellemzőjüket esetenként összetételekkel kifejezhetjük, mint pl. vízminőség, gáz-

nyomás. Ezeket a potenciális képzett szavakat is továbbképezhetjük azonban az 

említett -lAg képzővel: Failag / bronzilag [~ ami a fát / ami a bronzot illeti]  jól 

állunk. 

Az -i képzővel történő képzést a fentieken túl a homonímia elkerülésének elve 

is korlátozhatja. Így nem járulhat az -i képző olyan magánhangzóra végződő főne-

vekhez sem, amelyekkel a birtokos személyragos
73

 alakokkal homonim alakokat 

                                                 
73 E jel- és ragszerű tulajdonságokkal egyaránt jellemezhető toldalék megnevezésére a mai leíró 

nyelvészeti terminológiában a ’birtokos személyjel’ terminus szerepel, míg a mai strukturális/formális 
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hozna létre. Ilyenek pl. a -ció végződésű idegen szavak. Míg a mássalhangzóra 

vagy más magánhangzóra végződő idegen szavak esetében az -i képzővel létreho-

zott, ill. a birtokos személyragos alakok világosan szembenállnak egymással: 

 
(82)  editálás-i   :  editálás-ai 

  geológus-i  :  geológus-ai 

  biológia-i  :  biológiá-i 

 
A -ció végű idegen szavakból képzett melléknévi alakok egybeesnének a több 

birtokra utaló egyes szám harmadik személyű birtokos személyragos alakokkal. 

Valószínűleg ez az oka annak, hogy ezekből nem képzünk olyan melléknévi ala-

kok, mint pl. *privatizáció-i, *adaptáció-i, *koncesszió-i. Ezekben az esetekben az 

-(V)s melléknévképzőt használjuk: privatizáció-s, adaptáció-s, koncesszió-s. 

A homonim alakok kerülése magyar ó, ill. ő végű főnévi alapszavakból történő 

képzés esetén is előfordulhat, pl. folyó-i: több birtokra vonatkozó egyes szám har-

madik személyű birtokos személyragos alak, ill. *folyó-i: -i képzős alak, helyette a 

folyam-i derivátumot használjuk. Azonban a homonímia elkerülésének elve nem 

mindig működik: létrejöhetnek homonim alakok is, pl. a képezhető bíró-i, költő-i 

típusú derivátumok egybeesnek az alapfőnevek több birtokra utaló egyes szám 

harmadik személyű birtokos személyragos alakjával (vö. KIEFER–LADÁNYI 2000a, 

158). 

A fentiek figyelembevételével az -i képzőre az alábbi szabály adható: 

 
(83) Az -i melléknévképzőre vonatkozó szabály  

 

 N + [i]ADJ → [N-[i]ADJ]ADJ 

 Feltételek: 

 N az a)-f) jelentéskategóriák valamelyikébe tartozik.  

 Korlátozások: 

N nem lehet: a) -i-re végződő köznév; c) betűszó; d) -ció-ra végződő idegen szó. 

 

1.2. A -beli képző 

 
A képző országnév, szabályba foglalható korlátozással földrész- és városnév (84a), 

intézményt jelentő alapszó (84b), művészeti ágat jelentő főnév (84c), d) gyűjtőne-

vek (84d) (vö. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 179–180) – valamint a fentiekhez hozzá-

                                                                                                                            
szemléletű megközelítésekben megtartották, ill. felelevenítették a korábbi ’birtokos személyrag’ ter-

minust – itt is ez utóbbit preferáljuk a tárgyas igeragozással való erős párhuzamok és a toldalékolás 

szintaktikai következményei miatt (l. KIEFER 2000c), annak ellenére, hogy a rag és jel kategóriák 

megkülönböztetésével elvileg egyetértünk. 
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tehetjük, hogy általában e) térbeli, időbeli vagy metaforikus értelemben tartályjel-

legűként felfogott dolgokat jelölő alapszavak (84e) esetében is termékeny: 

 

(84) (a)  németországbeli, svédországbeli;  

    afrikabeli, amerikabeli;  

    varsóbeli, párizsbeli 

  (b)  parlamentbeli, egyetembeli 

  (c)  építészetbeli, festészetbeli 

  (d)  csoportbeli, osztálybeli 

  (e)  szekrénybeli, háborúbeli, tanulásbeli 

 

Földrész-, földtáj- és városnév esetén a képzésnek korlátai vannak: az alapszó 

nem lehet olyan földrész-, földtáj-, ill. városnév, amelynek lokatívusza -(V)n 

külviszonyraggal van kifejezve:  

 

(85)  Távol-Kelet – Távol-Keleten – *távol-keletbeli,  

  Déli-sark – Déli-sarkon – *déli-sarkbeli;  

  Budapesten – *budapest-beli, Eszéken – *eszék-beli  

 

Ha viszont a lokatívusz ragja belviszonyrag (-bAn), a képzés lehetséges:  

 

(86)  Afrika – Afrikában – afrikabeli, Ázsia – Ázsiában – ázsiabeli;  

  Párizs – Párizsban – párizs-beli, Varsó – Varsóban – varsó-beli  

 

Országnevek esetében mindig használható a -beli képző, és ez azzal magyarázható, 

hogy szinte valamennyi országnévnek a lokatívuszát belviszonyraggal fejezzük ki: 

Olaszországban – olaszország-beli, Albániában – albánia-beli.
74

 

Időtartamot jelentő szavakkal nem egyértelmű a képző produktivitása. Kor-

szakra vonatkozó szavak sem állhatnak mindig a -beli képzővel:  

 

(87)  *nap-beli (vö. a tegnapi napon!),  

  *tavasz-beli (vö. ezen a tavaszon!),  

  ?[a elmúlt] hónap-beli, ?[az ez-]óra-beli  

                                                 
74 SZILÁGYI N. (1996) nyelvi világmodell alapú magyarázata szerint „a magyarban a mi-

csoporthoz a „kint” tartozik, a mások-csoporthoz meg a „bent”. Ezért van az, hogy ahol mi vagyunk, 

az egy „kint”-hely, amelyet csupa „bent”-hely vesz körül. (Mivel ezt nem könnyű elképzelni, gondol-

junk itt egy erdei tisztásra, amely kint van – vö.: kijutottunk a tisztásra –, köröskörül pedig az erdő 

„bent”-hely: bemegyünk az erdőbe. Alkalmasint ezért van az, hogy a világ minden országára belső 

helyviszonyraggal utalunk – Franciaországban, Ausztriában, Romániában, Ausztráliában stb. –, 

egyedül Magyarország neve az, amelyhez külső helyviszonyrag kapcsolódik: Magyarországon. (Ki-

vételt csak néhány szigetország képez, pl. Cipruson, Máltán, ezeket ugyanis inkább szigetnek észlel-

jük, mint országnak, a sziget pedig „kint”-hely, vö. a szigeten, a szigetre.)” 
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Ugyanakkor elfogadhatóvá válhat a képzett szó, ha az időtartamot jelölő alap-

szó a többes szám toldalékával van ellátva, mivel a többes szám erősíti az alapszó 

időtartam jellegét:  

 

(88)  [az elmúlt] hónapokbeli, [a délutáni] órákbeli  

 

A -beli tehát nem terminális inflexiós toldalék után is állhat (többes szám jele, 

birtokos személyrag). Erre példa még a falu-m-beli, város-od-beli, utcá-tok-beli. A 

-beli-nek ez a viselkedése arra utal, hogy nem tipikus képző, a képző és az összeté-

teli utótag közötti skálán helyezkedik el (vö. város- és falubeliek – KIEFER–

LADÁNYI 2000b, 180).  

Intézmények nevével a -beli és az -i képző egyaránt használható:  

 

(89)  intézet-beli – intézet-i, szövetkezet-beli – szövetkezet-i,  

  tanszék-beli – tanszék-i  

 

a két származék azonban jelentését tekintve különbözik egymástól. (A -beli és az -i 

képző használatának részletesebb egybevetését l. a következő, 1.3. alfejezetben.) 

A képzés szabálya (90)-ben található: 

 
(90) A -beli képzőre vonatkozó szabály 

  

 N + [beli]ADJ → [N-[beli]ADJ]ADJ 

 Feltételek: 

 N a) országnév, ill. olyan földrész-, földtáj- vagy városnév, amelynek 

 lokatívusza belviszonyraggal fejeződik ki; b) intézmény neve; c) gyűjtőnév; 

 d) művészeti ágat jelentő főnév; e) (térbeli, időbeli vagy metaforikus értelemben)  

tartályjellegűként felfogott dolog neve. 

   
1.3. Az -i és a -beli képző viszonya 

 
A legtöbb esetben a két képző közötti részleges jelentésbeli különbség határozza 

meg a megoszlásuk közötti különbségeket, ill. – azonos szavakon előfordulva – a 

derivátumok jelentéskülönbségét is (l. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 181–183). 

Míg az -i mint általános viszonyjelentés funkcionál, és egyes jelentései ennek 

az általános viszonyjelentésnek a konkretizációi, a -beli sohasem jelölhet csak álta-

lános viszonyjelentést, hanem mindig meghatározott (hely-, idő- vagy egyéb) tar-

talmazási viszony jelölője. Ennek megfelelően az azonos alapszóból képzett -i és 

-beli képzős derivátumok jelentése 

a) az alapszó jelentéséből következően állhat nagyon közel egymáshoz, pl. re-

formkori, ill. reformkorbeli: a reformkor idejéhez tartozó, azt jellemző, 
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b) vagy a viszonymegjelölés szempontjából jellegzetesen különbözhet, pl. ut-

cai [verekedés]: általános megjelölés, bármi, ami az utcához mint helyszínhez kö-

tődik, ill. amit az jellemez, hogy az utcán mint tipikus helyszínen zajlik (itt a vere-

kedések egy típusát jelöli szemben pl. a kocsmai verekedéssel). Ezzel szemben 

utcabeli [verekedés]: egy adott utcához tartozó valami (ebben az esetben: (egy) ott 

lezajló konkrét verekedés(ek)). 

Ha végignézzük, hogy milyen esetekben hogyan oszlik meg a két képző hasz-

nálata, akkor – a korábbiakban az -i-vel kapcsolatban felállított kategóriák szerint 

haladva – a következőkre jutunk: 

 
(91) Az -i és a -beli képző 

      -i  -beli 

a)  személyhez tartozó, 

 azt jellemző    +   – 

b)  intézményhez tartozó, 

 azzal kapcsolatos   +   + 

c)  valamilyen helyről való   +/–   + 

d)  vminek a fogalmával kapcsolatos 

  1. -Ás képzős főnevekből  +  + 

  2. művészetek, tudomány- 

  területek stb. nevéből  +  ? 

  3. időt jelentő, nem korszakot  

megnevező alapszavakból  +     ? 

e) tartalmazási viszony    

  1. termékek nevével 

   szellemi   +/?  + 

   nem szellemi  –  + 

2. gyűjtőnevekkel   –  + 

  3. elvont főnevekkel  –  + 

 

Megjegyzendő, hogy b)-ben a -beli jelentésének specifikuma az -i-hez képest 

valamilyen (helyi vagy szervezeti) értelemben vett tartalmazási viszony. Másrészt a 

-beli-re nem vonatkozik az a korlátozás, amely az -i-re igen, ti. hogy rövidítésekhez 

és betűszavakhoz nem járulhat, vö.:  

 

(92)  kollégium-i és *kolesz-i, de kollégium-beli és kolesz-beli,  

  pénzügyminisztérium-i és *PM-i, de pénzügyminisztérium-beli és PM-beli 

 

A -beli megoszlása a c)-vel jelzett kategóriában a földrész-, földtáj- és város-

név toldalékolásánál bemutatott szabályszerűség szerint történik, azaz a képző al-

kalmazhatósága annak a függvénye, hogy az adott földrész-, földtáj- vagy városnév 

lokatívusza belviszonyraggal (-bAn) vagy külviszonyraggal (-(V)n) van-e kifejezve 



B/II. Funkciómegoszlás és szinonímia a melléknévképzésben 123 

(ill. általánosabban megfogalmazva: az irányhármasság szerinti helyviszonyok 

belviszonyraggal vagy külviszonyraggal vannak-e kifejezve). 

Megjegyzések a d) kategóriával kapcsolatban: 1. Az -Ás képzős alapszavakból 

képzett -beli képzős derivátumok specifikuma az -i képzősökhöz képest: ’vminek 

(a Vx-Ásnak) keretében felmerülő’ (ahol Vx tetszőleges ige), pl. látásbeli [problé-

mák], főzésbeli [gondok]. 2. A -beli elsősorban a speciális képességet, tudást, jár-

tasságot igénylő (vö. jártas, tájékozott vmiben) művészeti területekkel kapcsolat-

ban látszik használhatónak, pl.:  

 

(93)  építészet-beli, festészet-beli stb. [jártasság]  

 

Kevésbé tűnnek elfogadhatónak a tudományterületekkel kapcsolatos derivátumok, 

pl.:  

 

(94)  ?teológia-beli, ?történelem-beli, ?filozófia-beli [tájékozottság, tudás] 

  

Az e) kategóriára az jellemző, hogy az -i ott (többnyire) nem használható. Pél-

dák a ’szellemi termék’ kategóriához:   

 

(95)  eposz-i, dráma-i, hírlap-i, de: ?újság-i, ?cikk-i, ?levél-i 

 

A megkérdőjelezett példák azonban (legalábbis a beszélt nyelvben) a -lAg kép-

zővel továbbképezhetők: újsági-lag, cikki-leg, levéli-leg (vö. az 1.1. alponttal). Ez 

azt látszik valószínűsíteni, hogy az -i képzős derivátumok potenciálisan ezekben az 

esetekben is létrehozhatók.  

 

2. Rivalizáló képzők a melléknévképzés körében 2.: az -i és az -(V)s 

képző 
 

2.1. Az -(V)s képző 

 
Ezt a képzőt melléknevek és főnevek képzésére is használjuk. Az  -(V)s melléknév-

képzőt találjuk meg az alábbi származékokban: fá-s, föld-es, cukr-os, szegedi-es, 

városi-as. Az -Ós képző is szételemezhető a melléknévi igenév -Ó képzőjére és az 

-s melléknévképzőre: harap-ó-s, ropog-ó-s, csíp-ő-s, fél-ő-s (vö. KIEFER–LADÁNYI 

2000b, 183 és 191–194). Főnévképzőként találkozunk az -(V)s képzővel például a 

hajó-s, bolt-os, fazek-as, gyümölcs-ös származékokban (ezeket a főneveket konver-

ziós szabállyal lehet levezetni a megfelelő -(V)s képzős melléknevekből, l. 

KIEFER–LADÁNYI 2000b, 189–191).  
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Az -i képzővel való összevetéshez most csak a főnévi alapú melléknévképzés 

részletesebb vizsgálatára van szükségünk. Az -(V)s képzővel kapcsolatos, itt nem 

tárgyalandó további részleteket l. KIEFER–LADÁNYI (2000b) idézett helyein. 

 
2.1.1. Az -(V)s mint főnévi alapú melléknévképző 

 
Az -(V)s melléknévképző jelentései: 

a) ’Az alapszóban megnevezett eszközzel, élőlénnyel, tárggyal, jellel rendelke-

ző vagy azzal ellátott.’ 

Alapszavak: tárgy-, eszköz-, állat-, növénynevek, pl.  

 

(96)  dob-os, gördeszká-s, hoki-s [fiú]; ernyő-s [lány], sapká-s [gyerek],  

kutyá-s [néni], bokr-os, fá-s [terep]; fül-es [kosár], gomb-os [pulóver],  

tulipán-os [takaró], tigris-es [trikó] 

 

b) ’Az alapszóban megnevezett intézményhez, szervezethez vagy csoporthoz 

tartozó, abban tevékenykedő.’ 

Alapszavak: intézmények, szervezetek, csoportok típusait megnevező közne-

vek:  

 

(97)  iskolá-s, tanítóképző-s, főiskolá-s [diák]  

 

valamint intézmények, szervezetek, pártok stb. betűszókkal vagy rövidítésekkel 

jelölt neve, például  

 

(98)  kft-s [vállalkozás]; fidesz-es, MSZP-s, SZDSZ-es [politikus] 

 

c) ’Az alapszóban megnevezett dologgal ellátott, ill. az alapszóban megneve-

zett dolog jellegzetes megjelenési formáival jellemezhető.’ 

Lehetetlen kijelölni mindazokat a lexikai csoportokat, amelyekhez az -(V)s 

képző ebben a szóképzési jelentésben produktívan járulhat. Az alábbiakban csupán 

néhány jellegzetes csoportot sorolunk fel, majd megpróbálunk általános következ-

tetést levonni a képző kapcsolhatóságáról: 

 
(99) (a) anyagnevek, pl. zsír-os [kés], vaj-as [tányér], tej-es [pohár]; 

 (b) időjárási jelenségek nevei, pl. köd-ös, eső-s, párá-s [idő]; 

 (c) betegségnevek, pl. skarlát-os, AIDS-es, torokgyulladás-os [beteg]; 

 (d) betegségre jellemző tünetek nevei, pl. láz-as, hőemelkedés-es [gyerek]; 

 (e) tájakra jellemző térformák nevei, pl. hegy-es, láp-os, tav-as [vidék]. 
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A fenti példák azt mutatják, hogy az -(V)s képzős melléknevek az egymással a 

jellemző–jellemzett viszonyában lévő dolgok és jelenségek nevei közül azokból 

képezhetők, amelyek a jellemző oldalt jelenítik meg. Ha további példákat veszünk 

tekintetbe a jellemző–jellemzett viszony pontosítására: 

 
(100) (a) alapanyag/fűszer – étel, pl. hagymá-s [étel], dió-s [tészta], só-s [perec]; 

 (b) növényféleségek – kert, pl. vetemény-es, virág-os [kert]; 

 (c) házrészlet – ház, pl. erkély-es, kémény-es [ház]; 

 (d) ruharészlet – ruha, pl. fodr-os [szoknya], csipké-s [blúz]; 

 (e) berendezés/használati tárgy – helyiség, pl. pamlag-os [szoba], padlószőnyeg-es 

[helyiség], számítógép-es [terem] stb. 

 
akkor még általánosabban azt állapíthatjuk meg, hogy a -(V)s képzős melléknevek 

az egymással rész–egész viszonyban lévő dolgok és jelenségek közül azoknak a 

részeknek a neveiből képezhetők, amelyek az adott egésznek jellegzetes tartozékai, 

alkotóelemei vagy annak jellegét adják (ugyanakkor azonban az adott egésznek 

nem elidegeníthetetlen részei). 

d) ’Az alapszóban megnevezett élőlény tulajdonságaihoz hasonló tulajdonsá-

gokat felmutató vagy ahhoz hasonlóan viselkedő.’ 

Az alapszavak lehetnek személynevek – családnevek (101a), keresztnevek 

(101b) vagy ezek kombinációi (101c); ez utóbbi esetben morfológiailag az utónév 

az -(V)s képzős szó):  

 

(101)  (a) kossuth-os, babits-os 

 (b) pistá-s, bálint-os 

 (c) József Attilá-s, Petőfi Sándor-os 

 

ill. személyek foglalkozását, pozícióját, funkcióját jelölő köznevek, pl.:  

 

(102) tanár-os, diáklány-os 

 

e) ’Az alapszóban megnevezett dologgal mint állandó jellemzővel rendelkező.’ 

Alapszavak: alakot, nagyságot, mértéket megnevező szavak, pl.:  

 

(103) réteg-es, üreg-es, kocká-s, kiló-s, liter-es 

 

f) ’Az alapszóban megnevezett időtartamhoz kapcsolódó.’ 

Alapszavak: időtartamot jelölő főnevek, pl.  

 

(104) órá-s, nap-os, het-es, perc-es 
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g) ’Az alapszóban megnevezett fogalommal kapcsolatos.’ 

Alapszavak: -(ác)ió végű idegen szavak, pl.  

 

(105) privatizáció-s, adaptáció-s, koncesszió-s 

  

Az -(V)s képző esetében is előfordulhat a lexikai akadályozás jelensége. Így 

például az -itás végű idegen főnevekből -(V)s képzős melléknév nem képezhető, 

mivel léteznek olyan (az -itás végű főnevekkel azonos tövű) idegen melléknevek, 

amelyekkel az -(V)s képzős melléknevek azonos jelentésűek lennének, pl. 

*stabil-itás-os vs. stabil, *labil-itás-os vs. labil-is ’stabilitással, ill. labilitással jel-

lemezhető’ (vö. az A/V./1.3. fejezettel). 

Az -(V)s képzővel kapcsolatban nem érvényesek az -i melléknévképzőnél meg-

figyelt korlátozások, mivel egyrészt az -(V)s képzőnek nincs olyan rivális képzője, 

amely korlátozná a hatókörét (mint amilyen a -beli az -i képző esetében). Másrészt 

az összetételek akadályozó szerepe sem érvényesülhet úgy, mint az -i képző eseté-

ben, mivel a magyarban az egész és része típusú viszonyokban (beleértve itt most a 

dolog és tulajdonsága viszonyát is) tipikusan az egészet, a dolgot (és nem a részt 

vagy tulajdonságot) jelölő szó kerül az összetételi előtag pozíciójába, pl. 

 

(106) házkémény, háztető, házfal – *kéményház, *tetőház, *falház 

 

 ill. fordítva, az összetételi előtag pozíciójában lévő szó tipikusan nem az utótag 

valamilyen tulajdonságát jelöli, pl. kéménygyár nem ’kéményes gyár’.  

A képzés szabálya: 

 
(107) A főnévi alapú melléknévképzés szabálya az -(V)s képzővel 

 

 N + [(V)s]ADJ → [N-[(V)s]ADJ]ADJ 

 Feltétel: az N az a–g) jelentéstani csoportok valamelyikébe tartozik. 

 

2.2. Az -i és az -(V)s melléknévképző jelentéseinek egybevetése 

 
A (108)-as táblázat a szóképzési jelentések összehasonlításának egyszerűsítése ér-

dekében egymás melletti rovatokban az -(V)s és az -i képzőkkel létrehozott 

derivátumtípusokat mutatja be. 

A (108)-as táblázatbeli példák jól mutatják, hogy az -i és az -(V)s képző szó-

képzési jelentései – a főnévi alapú képzésekben – nagyrészt elkülönülnek egymás-

tól (funkciómegoszlás). 

A két képző szóképzési jelentéseinek elkülönülése egyrészt abban mutatkozik 

meg, hogy gyakran nem képezhetnek derivátumot azonos alapszóból, azaz: más a 

képzési szabályuk hatóköre. Másrészt, ha lehet azonos típusú alapszavuk, akkor az 
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azonos alapszóból képzett derivátumoknak jól elkülöníthető a jelentése (pl. 

kossuth-i ’Kossuthra jellemző (vagy Kossuth kvalitásainak megfelelő)’ – 

kossuth-os ’Kossuthhoz valamilyen szempontból hasonlító’; tavi barlang ’a tóban 

lévő, a tóhoz tartozó barlang’ – tavas barlang ’olyan barlang, amelynek jellemzője, 

hogy tó van benne, tó tartozik hozzá’.  

 
(108) Az -(V)s és az -i képző 

  

-(V)s     -i    

(a)   –    magyarország-i, párizs-i, vidék-i 

(b)  –    bíróság-i, egyetem-i, minisztérium-i 

(c) bob-os, gördeszká-s, hoki-s    – 

(d) kft-s, fidesz-es     – 

(e)  köd-ös, zsír-os, dió-s,  

  skarlát-os, kémény-es    – 

(f) pistá-s, ferkó-s    ↔ ?ferkó-i [Nagy Ferkó-i] 

   ?pista-i [Kiss Pista-i],  

(g) kossuth-os, József Attilá-s,   ↔ kossuth-i, József Attila-i, 

  tanár-os      tanár-i  

(h) öntözés-es, gyermekágy-as,  ↔ öntözés-i, gyermekágy-i,  

gázfűtés-es    gázfűtés-i 

(i) órá-s, nap-os, hónap-os, év-es   ↔ óra-i, nap-i, hav-i, év-i 

(j) privatizáció-s, adaptáció-s, koncesszió-s  – 

    

A jelentések elkülönülése (a képzők közötti funkciómegoszlás) megmutatkoz-

hat abban is, hogy az azonos alapszóból különböző képzővel létrehozott derivá-

tumok (különböző jelentésüknél fogva) gyakran nem fordulhatnak elő ugyanannak 

a főnévnek a jelzőjeként, pl.:  

 

(109) hegyes vidék – hegyi tó, de *hegyi vidék – *hegyes tó;  

gázfűtéses lakás – gázfűtési idény, de *gázfűtéses idény – *gázfűtési lakás 

 

Az -i és az -(V)s képző szóképzési jelentéseiből következik, hogy a képzők je-

lentései között van olyan is, amely nem elkülönülést (funkciómegoszlást), hanem 

párhuzamot (szinonímiát) mutat. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a két képzővel 

létrehozott hasonló jelentésű derivátumok minden szerkezetben felcserélhetők len-

nének egymással, pl.  

 

(110) kétéves / kétévi [vakáció], háromnapos / háromnapi [éhezés],  

háromnapos / *háromnapi csecsemő,  

a harmadik napi / *a harmadik napos [pihenés]  
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Újabban a megkülönböztetés elhanyagolását figyelhetjük meg, pl. évi/éves [je-

lentés] (eredetileg csak évi [jelentés]), a 3 órai/3 órás [előadás] ’a 3 órakor kezdő-

dő előadás’ (ebben a jelentésben szabályosan csak a 3 órai előadás lenne használ-

ható, mivel a 3 órás előadás eredeti jelentése ’a három óra időtartamú előadás’). 

Azonos alapszóból (időtartamot jelölő főnévből), azonos szóképzésű jelentésű -i és 

-(V)s képzőkkel képzett derivátumok csak tőszámnévvel bővülve, cselekvést vagy 

történést jelölő elvont, főként -Ás képzős főnév mennyiségjelzőjeként fordulhatnak 

elő azonos szerkezetben, azaz cserélhetők fel jelentésváltozás nélkül, pl. X napos/X 

napi [munka/gyaloglás]. A képzők szinonim használata tehát meghatározott szer-

kezethez kötődik. 

Ha az azonos osztályon belüli szuffixumok szóképzési jelentése szisztematiku-

san eltér egymástól, illetve a több jelentésű szuffixumok esetében sem áll fenn a 

szóképzési jelentések közötti részleges fedés, akkor szóképzési szinonímiáról nem 

beszélhetünk – még akkor sem, ha egyébként a különböző képzőkkel létrehozott 

derivátumok lexikai jelentése(i között van) rokon értelmű (is). Ez a megállapítás a 

lexikai jelentés és a szóképzési jelentés közötti szigorú különbségtételre épül, ami 

ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kettő egymással ne lenne kapcsolatban. Mind-

össze arról van szó, hogy míg a szóképzési jelentés rendszeres és kiszámítható, 

addig a derivátum aktuális lexikai jelentése gyakran egyedi, mivel abban a szókép-

zési jelentésen túl más tényezők is szerepet játszanak. 
A szóképzési szinonímia azért sem jelenti feltétlenül azt, hogy az érintett kép-

zők felcserélhetők lennének egymással, mivel a képzett alakok rögzített lexikai 

egységek, amelyeket a normatív nyelvhasználat kizárólagosnak fogad el.
75  

                                                 
75 L. a lexikai akadályozás korábban már tárgyalt jelenségét az A./IV./1. fejezetben. 

 



 

 
III. A főnévképzés egyes vitatott produktivitású esetei

76
  

 

 
Ennek a fejezetnek az a célja, hogy megvizsgáljon néhányat a kétséges produktivi-

tású főnévképzők közül, mégpedig a magyar -dA és -sdi, valamint az idegen erede-

tű -árium, -itás, -izmus és -ista képzőt, és érveljen e képzők termékenysége mellett 

vagy ellen.
77

 A vizsgálatba bevonjuk továbbá a -kA képzőt is, amelynek termé-

kenységét a szakirodalomban ugyan nem vitatják, produktivitásának mértékét 

azonban mégis érdemes kutatnunk, mégpedig a -cskA képzőéhez viszonyítva, mi-

vel azonos (kicsinyítő- és becéző) funkciójuk miatt a -kA és a -cskA versengő kép-

zők, közöttük hatóköri és státusbeli különbségek vannak, és produktivitásbeli kü-

lönbségek is lehetnek. E képzők esetében vizsgáljuk a hatóköri és státusbeli 

különbségek összefüggését a produktivitás különböző mértékével, ill. e különbsé-

gek okait is igyekszünk feltárni. A -dA képző termékenységét az MGr. felvetésének 

megfelelően mind a főnévi, mind az igei alapú képzések esetében megvizsgáljuk, a 

-sdi képzővel kapcsolatban pedig az MNSZ-beli újabb adatok fényében a főnévi 

alapú képzés mellett a nem főnévi alapú képzést is tekintetbe vesszük. Az idegen 

eredetű képzőkkel kapcsolatban ismét áttekintjük a természetes nyelvelméletnek a 

produktivitás mértékével kapcsolatos kritériumrendszerét (vö. az A/IV./7. fejezet-

tel), ill. e kritériumrendszer alkalmazhatóságának sajátosságait is. A képzők termé-

kenységének vizsgálata kapcsán helyenként szemantikai és tagolási (szegmentálá-

si) kérdésekre is kitérünk, és keressük a feltárt összefüggések strukturális, funkcio-

nális (és helyenként történeti) okait, ill. magyarázatát is. 

A vizsgálat elméleti háttere ezúttal is elsősorban a természetes morfológia 

produktivitásfelfogása, amelyet az A/IV. fejezetben fejtettünk ki bővebben. A ter-

mészetes morfológia felfogásában a produktivitás mint rendszerszintű lehetőség 

                                                 
76 A fejezet alapja LADÁNYI megjelenés alatt álló tanulmánya, amely többek között épít KIEFER–

LADÁNYI 2000b-re, valamint LADÁNYI 2004a-ra és 2006-ra is. 
77 Két újabb magyar grammatikánk, a MGr. és a StrMorf. szóképzési fejezetében a produktív fő-

névképzők listája különbözik. A MGr. szóképzési fejezetében (KESZLER 2000) explicit módon fel 

vannak sorolva mind a produktívnak tekintett, mind a nem produktív képzők, míg a StrMorf. szókép-

zési fejezetében (KIEFER–LADÁNYI 2000) viszont csak a termékeny képzésmódokkal foglalkoztak a 

szerzők, ami azt jelenti, hogy a nem tárgyalt képzőkkel nem számoltak a produktív képzésmódok 

között. A vizsgált képzők közül a StrMorf. szóképzési fejezetéből hiányzik a -dA, a -sdi, az -árium, az 

-izmus és az -ista képző, míg az MGr. szóképzési fejezetében szerepel a a -dA, a -sdi és az  -árium, 

hiányzik viszont az -itás, az -izmus és az -ista képző. (Az MGr. 2000-es kiadásában a -kA szintén nem 

szerepel a ma is termékenynek tekintett denominális nomenképzők listáján (KESZLER 2000, 316 és 

318), de ezt a nyilvánvaló tévedést a későbbi kiadásokban már korrigálták.)  
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(potencialitás) jelenik meg, amely nem függ sem a típus-, sem a példánygyakori-

ságtól, ellenkezőleg, meghatározza ezeket.
78

  

Vizsgálatunk nem kvantitatív jellegű, ezért közvetlenül mi sem használjuk fel 

sem a típus-, sem a példánygyakoriság fogalmát, de a természetes nyelvelmélet 

felfogásától eltérően – Bybee érvelése (vö. pl. BYBEE 1988, 2006) alapján
79

 – elis-

merjük, hogy nem csak a termékeny szabályok határozzák meg a típusgyakorisá-

got, hanem a típusgyakoriságnak is szerepe lehet a termékeny mintázatok kiépülé-

sében (és valószínűleg a fennmaradásában is).  

Ahhoz, hogy megállapíthassuk a vizsgált képzők termékenységének tényleges 

fennállását vagy ennek hiányát, a produktivitás korábban már idézett definíciója 

szerint (vö. KIEFER–LADÁNYI 2000a) elsősorban a produktív mintázatokat, ill. ez-

zel összefüggésben a képzésmód szabályosságát (szabályba foglalhatóságát) fogjuk 

keresni.  

Ugyanakkor nem minden szóképzési neologizmus termékeny képzésmód 

eredménye (lásd az A/IV./1., ill. a C/I. fejezetet is). Vannak olyan újítások is, 

amelyek (analógiás összefüggés(ek) alapján) különböző derivátumok egyedi 

mintáját követik.  Feltesszük, hogy lehetnek olyan egyedi mintákat követő képzés-

módok, amelyek idővel szabályos mintázatokba rendeződnek és termékennyé vál-

nak. Ha ez a folyamat egyáltalán végbemegy, a nyelvhasználat során megy végbe, 

és egy bizonyos (hosszabb-rövidebb) időt vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy a vizs-

gált, kérdéses produktivitású képzésmódok között is lehetnek olyanok, amelyek 

már elindultak a szabályossá és termékennyé válás útján, de még nem nevezhetők 

egyértelműen sem szabályosaknak, sem termékenyeknek – így nem zárjuk ki azt a 

lehetőséget sem, hogy a vizsgált képzésmódok produktivitásának megítélésében 

esetleg éppen azért van bizonytalanság vagy nézetkülönbség, mert az érintett 

képzésmódok közül egyesek még a szabályossá formálódás szakaszában vannak. 

Ezért vizsgálatunk szempontjából azok a képzésmódok is figyelemre méltóak, 

amelyek még nem tekinthetők teljesen szabályosaknak és így termékenyeknek sem, 

mert a mintát követő típusok nagy vagy növekvő száma (esetleges szabálytalan-

ságok ellenére is) azt sugallja, hogy ezek a képzésmódok a későbbiekben szabályos 

(egyben szabályba foglalható) és termékeny mintázatok kiépülésének alapjául 

szolgálhatnak. 

A típusgyakoriság kérdése összefügg a termékeny szabályok hatókörével, ill. e 

hatókör nagyságával is, így a termékenység és a típusgyakoriság viszonya nem 

választható el a termékenység és a hatókör nagyságának viszonyától. Erre a 

kérdésre a későbbiekben a képzők produktivitásával kapcsolatban térünk vissza. 

Ebben a fejezetben a természetes morfológiának nemcsak a morfológiai produk-

                                                 
78 A produktivitás mint potencialitás ebben a felfogásban többek között azért sem vezethető le a 

típusgyakoriság fogalmából, mert a típusok számát a nyelvi normához kötődő lexikai akadályozás 

jelensége korlátozza.  
79 Részletesebben l. TANOS (megjelenés alatt). 
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tivitással kapcsolatos elképzeléseit hasznosítjuk. Bizonyos jelenségek okainak 

feltárásakor magyarázó elvként támaszkodni fogunk a természetes morfológia több 

elvére, köztük az átláthatóság, a szó elsőbbsége vagy az optimális szóhosszúság 

elvére is. 

A képzők produktivitásának vizsgálatában, a szabályos és termékeny mintáza-

tok keresésében nagy számú adatot veszünk tekintetbe, elsősorban az MNSZ 

hatalmas korpuszának két alkorpuszából, a sajtó (press) és a személyes (index) 

alkorpuszból.
80

  Annak ellenére azonban, hogy nagy mennyiségű korpuszadatot 

használunk fel, megközelítésmódunk kvalitatív és nem kvantitatív/statisztikai jel-

legű. (Kifejezetten tanulságos lenne ugyan egy kvalitatív és egy – ugyanazon az 

anyagon végzett – kvantitatív vizsgálat eredményeit szembesíteni egymással, de 

erre a feladatra itt nem vállalkozunk.) 

Annak, hogy a vizsgálatot elsősorban korpuszadatokra, vagyis a nyelvhaszná-

latban ténylegesen előforduló szavakra és nem konstruált példákra építettük, több 

oka is van. Ami a kérdés elméleti oldalát illeti, a funkcionális szemléletű nyelv-

elméletek megközelítésmódjában a korábban negligált nyelvhasználat (parole, ill. 

performancia) – különböző módon és mértékben ugyan, de – fontos szerepet 

játszik, valamilyen formában a nyelvelméleti modellek része. A korpusznyelvészet 

mellett a funkcionális modellekben nyert teret a használatalapú grammatikák fo-

galma, ill. a felépítésükre való törekvés is („usage-based models”, lásd pl. HOPPER 

1998, BARLOW–KEMMER 1999, BYBEE 2006, CROFT–CRUSE 2004). Bár a funk-

cionális szemléletű nyelvelméletek keretében történő kutatások zöme ma még 

kvalitatív jellegű, a használatalapú nyelvtanokra vonatkozó elképzelések kapcsán 

lehetővé vált a funkcionális nyelvészet különböző irányzatainak és a korpusz-

nyelvészetnek az összekapcsolása is (a kognitív nyelvészet kapcsán lásd pl. GRIES–

STEFANOWITSCH (eds.) 2006, STEFANOWITSCH–GRIES (eds.) 2006). Ebben a 

munkában nem tűztünk ki olyan nagyratörő célt, hogy korpuszadatok alapján 

építsük fel a grammatikának akár csak ezt a kis szeletét is, mindössze forrásként 

használjuk az MNSZ példáit. Mivel azonban a természetes morfológia fel-

fogásában a produktív szabályok potenciális szavakat hoznak létre, amelyek nem 

feltétlenül aktualizálódnak a nyelvhasználatban, a megállapított szóképzési szabá-

lyoknak megfelelően létrehozott konstruált példákat sem célszerű kizárni a vizs-

gálatból.  

Ami a nagy számú korpuszadat felhasználásának gyakorlati okait illeti, először 

is azt emeljük ki, hogy az MNSZ fent említett két alkorpuszában, a sajtó (press) és 

a személyes (index) alkorpuszban különösen nagy a nem szótározott új szavak 

száma, és ezek a neologizmusok  a produktivitás vizsgálatához hasznos támpontot 

nyújthatnak, annál inkább, mert segítségükkel kikerülhetjük, hogy a vizsgálatot 

saját vitatható nyelvi intuíciónkra kelljen alapoznunk. Bár a természetes mor-

                                                 
80 A példák a vizsgált képzőkkel kapcsolatban a Nagy Viktor által kigyűjtött és konkordancialis-

tába rendezett képzett szavak előfordulásaiból származnak. 
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fológiának abból az elképzeléséből indulunk ki, hogy a termékenység a rendszer 

szintjén a képzés lehetőségére vonatkozik, feltételezzük, hogy produktív képzés-

módok esetében a rendszerszintű lehetőségeknek megfelelő derivátumok vi-

szonylag nagy számban meg is jelennek a nyelvhasználatban (ezzel kapcsolatban 

lásd többek között a potenciális és az aktuális szó fogalmát és ezek egymáshoz való 

viszonyát az A/IV./1. fejezetben). Másrészt vizsgálatunk tárgya éppen annak kimu-

tatása, hogy a vizsgált képzők közül melyek (és milyen mértékben) produktívak és 

melyek nem, tehát a vizsgálat szempontjából azok a képzési mechanizmusok is 

figyelemre méltóak lehetnek, amelyek esetleg nem tekinthetők termékenyeknek 

Először a magyar -dA és -sdi képző termékenységével foglalkozunk, majd a 

-kA és a -cskA képzők viszonyát tárgyaljuk, végül az idegen eredetű -árium, -itás, 

-izmus és -ista képzők produktivitásáról lesz szó. (Mivel az ebben a fejezetben pél-

daként felhozott neologizmusokkal kapcsolatban egyes esetekben tagolási problé-

mák merülhetnek fel, a derivátumokat ezúttal szegmentálás nélkül közöljük.) 

 

1. A -dA képző 
 
A -dA képző eredetét D. BARTHA (1958) mutatja be, „hányatott” történetét pedig T. 

SOMOGYI (2000) tekinti át részletesen.
81

 Az MGr. a képzőt mind az igei, mind a 

névszói alapú képzéseknél termékeny képzőként tünteti fel.
82

 A StrMorf.-ban ez a 

képző sem az igei, sem a főnévi alapú képzéseknél nem szerepel. Kérdés, hogy 

valóban termékeny képzésmódról van-e szó. 

A termékenység vizsgálatában (a korábbiakban kifejtetteknek megfelelően) 

természetesen nem az elfogadott, a nyelvújítás korától kezdve létrehozott, ’intéz-

ményesült hely’ jelentésű elfogadott szavakból indulunk ki,
83

 hanem az MNSZ két 

kijelölt alkorpuszából gyűjtött neologizmusokból. Ezekben az alkorpuszokban kb. 

180 neologizmus fordult elő ezzel a képzővel, de – a produktivitás általunk elfoga-

dott definíciója értelmében – a termékenység tényének megállapításához ön-

magában az előfordulások viszonylag nagy száma nem elegendő. A korpusz példái 

alapján azt keressük, vannak-e a -dA képzős szavak között olyanok, amelyek sza-

bályos mintázatokat mutatnak, és hogy ezek szerint felállíthatók-e olyan működő 

szabályok, amelyeknek az alapján további -dA képzős szavak hozhatók létre.  

 

                                                 
81 Köszönöm Heltainé Nagy Erzsébetnek, hogy a cikkre felhívta a figyelmemet. 
82 A -dA A mai magyar nyelv (MMNy.) c. korábbi egyetemi tankönyvben még csak az igei alapú 

képzéseknél szerepel mint „ritkább, nemigen termékeny” képző, ami előfordul főnévi alapszón is. 
83 Ezek között vannak mind főnévi alapúak (pl. áruda, bölcsőde, jósda, tanoda, cukrászda, 

dalárda, lovarda, hengerde), mind igei alapúak (pl. ápolda, zárda, öntöde (vasöntöde), iroda, mo-

soda, nyomda, sertéshízlalda, fogda, óvoda, szálloda, szerelde, étkezde, uszoda, sütöde, fonoda, 

kötöde, szövöde, varroda, tébolyda, lövölde (vö. Lövölde tér), nevelde ~ növelde (vö. Papnevelde 

utca), kifőzde, pénzverde). 
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1.1. A főnévi alapú képzés 
 

Először a főnévi alapú új képzéseket tekintjük át (főnévnek tekintjük a főnevesült 

mellékneveket és melléknévi igeneveket is, pl. tanári ’tanári szoba’, gyengélkedő 

’betegszoba’, dohányzó ’dohányzóhelyiség’). A korpusz mintegy 180 neologiz-

musa között a főnévi alapú derivátumok jóval kisebb arányban fordulnak elő, mint 

az igei alapúak, az összes adat kb. 15%-át teszik ki. A korpuszból vett példák:  

 

(111) bőrde, hamburgerde, gombócda, zuhanyda ’zuhanyzó’, barlangda,  

 önkormányda, tanárida ’tanári szoba’, dokida ’rendelő’, takonyda ’orr’,  

 pofonda ’kéz’, disznóda ’ebédlő’84  

 

A fenti példákban a derivátumok az elfogadott -dA képzős szavakhoz hason-

lóan valamilyen konkrét vagy átvitt értelemben felfogott, többnyire intézményesült 

helyet neveznek meg. Ezekhez a megnevezésekhez az esetek nagy részében 

tréfás/ironikus konnotáció járul. (Különösen igaz ez a nem a fenti értelemben hasz-

nált -dA képzős szavakra, így a testrész-megnevezésekre, pl. takonyda ’orr’, po-

fonda ’kéz’, amelyek közül a kéz csak a jelentés tréfás/átvitt felfogásában tekin-

thető a pofonok „intézményesült” helyének.) A derivátumok jelentése gyakran nem 

számítható ki pontosan az alapszó és a képző jelentéséből, azaz nem kompozi-

cionális, pl. a disznóda nem a disznók helye, azaz nem a disznóól másik neve, 

hanem a szervezett étkezés helyének, azaz az ebédlőnek a tréfás megnevezése a 

diáknyelvben (vö. a Vályúhoz! tréfás invitálással).  

A kivételek ellenére a -dA képzős derivátumokhoz (és így magához a -dA 

képzőhöz is) erősen kötődik az ’(intézményesült) hely’-jelentés (valószínűleg a 

jóval nagyobb arányú igei alapú képzéstől sem függetlenül – l. a továbbiakban). Ez 

különösen nyilvánvaló azokban a példákban, amelyeknek az esetében a képzés 

alapjául szolgáló szó maga is valamilyen (intézményesült) helyet nevez meg, és a 

képző ezt a jelentést mintegy megerősíti, pl. barlangda, tanárida, dohányzóda. 

Ugyanakkor a derivátumok tréfás/ironikus konnotációja a neologizmusokban még 

az ’intézményesült hely’ típusú jelentésnél is hangsúlyosabb, és a képzőjelentés 

elbizonytalanodása, a képzőhasználat esetleges következetlensége ebből is fakad-

hat. Ez a jelentéskonnotáció azért vonhatja magával a derivátumok jelentésének 

kiszámíthatatlanságát, mert a tréfás/ironikus konnotáció és az ezzel is összefüggő 

metaforikus használat helyenként felülírja az ’intézményesült hely’-jelentést. Ilyen 

esetekben, ha valaki nem ismeri ezeknek a derivátumoknak a használóik körében 

rögzült jelentését, az ’intézményesült hely’ jelentésből kiindulva nem is tudja 

kikövetkeztetni őket  (a fenti példák közül ilyen például a takonyda, pofonda, 

                                                 
84 A jelentésértelmezéseket HOFFMANN 1996-ból, ill. MAROSITZ 1998-ból vettem; a korpuszban 

szereplő -dA képzős szavak  egy jelentős része Hoffmann szótárában, ill. Marositz szakdolgozatában 

is szerepel. 
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disznóda, gombócda – noha az utóbbi két példa valóban intézményesült helyet 

nevez meg, de nem kiszámítható módon).  

A sajátos jelentéskonnotációtól és a számos derivátumra jellemző kiszámítha-

tatlan jelentéstől sem függetlenül általában nem lehet közös tulajdonságaik alapján 

(azaz intenzionálisan) meghatározni azoknak a főneveknek a körét sem, amelyek a 

képzés alapszavai lehetnek. Ez alól csak néhány jelentéscsoport jelenthet kivételt. 

Az olyan derivátumok alapján, mint pl. a bőrde vagy a hamburgerde, a közös 

jelentésbeli jellemző(k) alapján az áru-, az étel- és esetleg az italnevek csoportjának 

az esetében érdemes megvizsgálni a szisztematikus és automatikus képzés lehető-

ségét. A -dA képzős főnevek ebben az esetben olyan elárusító- vagy szolgáltatóhe-

lyet (azaz speciális célra intézményesült helyet) neveznek meg, ahol hivatalos 

keretek között valamilyen árut, ételt vagy italt (a fenti példákban bőrárut, ill. ham-

burgert)
85

 árulnak, ill. szolgáltatnak. Azt látjuk azonban, hogy (legalábbis egyelőre) 

a fenti egy-két elszórt példán kívül nincsenek ilyen képzések: 

 

(112) *jegyde, *festékde, *papírda, *újságda, *főzelékde, *szendvicsde, *tejde, *sörde 

 

Ha valaki egyénileg, játékosan használná a (2)-ben szereplő, nem elfogadott, álta-

lunk megalkotott „kísérleti” derivátumokat (amelyek tehát a korpuszban sem for-

dultak elő), akkor tréfás/ironikus jelentésárnyalatban, játékos megnevezésként a 

nyelvhasználók elvileg értelmezni tudnák őket – mégpedig részben az ismert, ilyen 

típusú ’intézményesült hely’ jelentésű -dA képzős derivátumok (ezek áruda 

utótagú összetételek, pl. jegyáruda, dohányáruda, újságáruda), részben pedig 

magának a -dA képzőnek az ’intézményesült hely’ jelentése alapján (amelyet – 

mint látni fogjuk – a jóval kiterjedtebb igei alapú képzés is alátámaszt). Ennek el-

lenére az ilyen és hasonló derivátumok képzése esetleges, nem szisztematikus.  

Véleményünk szerint annak, hogy az elárusító- vagy szolgáltatóhelyet meg-

nevező, főnévi alapú -dA képzős alakok használata nem terjedt ki, nem lett rend-

szeres, több oka is lehet. Ezek közül a megnevezési kényszer hiányát,
86

 a lexikai 

akadályozás hatását és a tréfás/ironikus konnotáció elkerülésének szándékát vizs-

gáljuk meg (megjegyezve, hogy ugyanezek a tényezők érvényesülnek a jóval kiter-

jedtebb igei alapú képzés esetében is).  

A már régóta létező intézményesült elárusítóhelyek esetében a megnevezési 

kényszer hiánya és a lexikai akadályozás hatása azért jöhet szóba, mert mindezek-

nek a helyeknek van bevett, hivatalos, a cégtáblán szereplő megnevezése is. Ilyen 

hivatalos megnevezések az áruda, ill. bolt utótagú összetételek (jegyáruda, festék-

                                                 
85 Egy kicsit más eset a gombócda, amelynek a jelentése ’olyan hely, ahol fagylaltot árulnak; 

fagylaltozó’. A derivátumnak ez a jelentése az alakból közvetlenül nem következik, tehát éppúgy nem 

kiszámítható, mint a disznóda ’ebédlő’ jelentése. A fagylaltozó gombócda megnevezése az egy, két, 

három stb. gombóc(os) fagylalt típusú szerkezetekre (mint kollokációkra) épül. 
86 Vö. BAUER (1983) korábban, az A/IV./4. fejezetben már említett „namebility requirement” fo-

galmával. 



B/III. A főnévképzés egyes vitatott produktivitású esetei 135 

bolt, papírbolt), az áru nevéből képzett -(V)s képzős derivátumok (újságos, 

zöldséges, órás) vagy a számbajöhető ételek vagy italok nevéből képzett ige főne-

vesült melléknévi igeneve (fagyizó, palacsintázó, söröző, borozó), esetleg külön-

böző összetételek (pl. tejcsárda, tejbár). Ezek miatt a már régóta létező, 

hagyományos hivatalos megnevezések miatt nincs megnevezési kényszer, ami 

segíthetné az új -dA képzős, intézményesült helyet megnevező derivátumok létre-

hozását, ill. terjedését, sőt, a létező szavak akadályozzák az azonos funkciójú új 

derivátumok létrejöttét.  

A fenti jelenségeken túl az is befolyásoló tényező lehet, hogy a cég jellege va-

jon igényli-e vagy megengedi-e, hogy a cégtáblán tréfás vagy játékos cégnév 

szerepeljen (vagy legalább  a  magánhasználatban a helyet ilyen módon lehessen 

megne-vezni). Ha igen, akkor még mindig nem biztos, hogy a cég megnevezésekor 

(akár a cégtáblán, akár a hely informális említésekor) az áru, az étel vagy az ital 

nevéből indulnak ki, hiszen gyakran előfordul, hogy ilyenkor nem főnévből, hanem 

igéből képzett tréfás konnotációjú -dA képzős alakokat választanak (pl. faloda, 

sörözde, borozda, vedelde). 

Kérdés, hogy miért élveznek előnyt az igei alapú derivátumok, amelyeknek az 

esetében pedig a fenti okok (a megnevezési kényszer hiánya, a lexikai akadályozás 

jelensége, ill. a tréfás konnotáció) szintén fennállnak. Valószínűleg azért, mert az 

igék esetében az alapszó pontosan kijelöli azt a cselekvést vagy folyamatot, amely-

nek az intézményesült helyét a -dA képzős derivátum megnevezi (pl. a (kulcs-) 

másolda olyan hely, ahol hivatalos keretek között  (kulcsot) másolnak), míg a fő-

nevek esetében erre mindaddig, amíg a derivátum jelentése a használók körében 

nem rögzült, csak következtetni lehet. A bőrt például nemcsak eladni lehet 

intézményes körülmények között, hanem feldolgozni is – az, hogy a bőrde nem a 

szűcs műhelyének a neve, hanem egy olyan üzleté, ahol bőrárut adnak el, csak a 

jelentés konvencionalizálódásával rögzül és válik egyértelművé. 

A főnévi alapú képzés
87

 alaki szabályosságát vagy szabálytalanságát vizsgálva 

azt találjuk, hogy vannak nem szabályos képzések, amelyek részben a képzett alap-

szó csonkításával függnek össze (pl. önkormány-z-at + -da → önkormány-da,  

testgyakor-l-at + -da → testgyakor-da, gyengé-lked-ő + -de → gyengé-l-de); rész-

ben analógiás hatásokat tükröznek (pl. a csövelde esetében a növelde-típus 

analógiás hatását láthatjuk: nő – növ-el – növ-el-de → cső – csöv-es, csöv-ek – 

csöv-elde); vagy ezek kombinációja érvényesül (pl. a kupolda alakban mind a 

csonkítás – az -i kicsinyítő–becéző képző (kup-i < kupleráj) törlése –, mind az 

ápolda-típus analógiás hatása tetten érhető: ápol – ápol-da → kup-i – kup-olda
88

).  

Felvethető a kérdés, hogy nem tudnánk-e a képzett alapszavakra nézve egy 

pontos képzőtörlési szabályt felállítani. Vagy esetleg – a törlési szabály keresésé-

nek alternatívájaként – a csonkítást nem egyfajta ritmikai analógia érvényesülésé-

                                                 
87 Emlékeztetőül: a főnevesült mellékneveket és melléknévi igeneveket is ide soroltuk. 
88 Ennek a derivátumnak az alakjában szerepet játszhat még a kupola szó analógiás hatása is. 
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nek kell-e felfognunk, hiszen az összetételi előtagot is tartalmazó (általában igei 

alapú) derivátumokat kivéve
89

 az elfogadott -dA képzősök között sincsenek három 

szótagnál hosszabbak. Mivel az igei alapú derivátumok esetében is előfordulnak 

olyan képzett alapszavak, amelyek a -dA képző előtt csonkított formában szerepel-

nek, ill. ott is találunk analógiás hatásokat. A felvetett kérdésekre az igei alapú 

képzés tárgyalásakor fogunk visszatérni. 

Összefoglalva a főnévi alapú képzés sajátosságait, azt mondhatjuk, hogy a 

képzésmód szemantikailag gyakran szabálytalan, nagyon sok a nem kiszámítható 

jelentésű derivátum. Az alapszavak körét vagy nem tudjuk közös tulajdonságaik 

alapján meghatározni, vagy ha mégis megpróbálunk ilyen szócsoportokat kijelölni 

(áruk, ételek és italok), a képzésmód (különböző okok miatt) nem tűnik automati-

kusan alkalmazhatónak a csoport minden tagjára. A fentiek mellett a -dA képzővel 

való képzés alakilag is mutat fel szabálytalanságokat. Mindezek alapján úgy ítéljük 

meg, hogy a főnévi alapú képzésre pontos képzési mintát, produktív szabályt nem 

lehet felállítani.  
  

1.2. Az igei alapú képzés 

 
1.2.1. Általános megállapítások 
 

Az MNSZ két alkorpuszából gyűjtött -dA képzős neologizmusok nagy részét (min-

tegy 85%-át) az igei alapú képzések teszik ki. A korpuszból vett példák:  

 

(113) másolda, rajzolda, faloda, vedelde, iszolda (így!, honlappal rendelkező szóra-

kozóhely neve), sörözde, borozda, (gyors)kajálda, koplalda ’menza, ebédlő’, 

kakálda, bűzölde ’wc’,90 gyűlölde, örjöngde, kukkolda, szexelde, csücsülde 

’előadóterem’, pingálda ’rajzterem’, firkálda ’rajzterem’ vagy ’toll’, zseb-

számolda ’zsebszámológép’  

 

A főnévi alapú képzésektől eltérően az igei alapú derivátumok nagy részében a 

képzett szó jelentése az ige és a képző jelentése alapján kiszámítható: ’olyan hely, 

ahol az igében megnevezett cselekvést intézményes keretek között űzik’, azaz az 

igei alapú derivátumok tipikusan szintén valamilyen intézményesült helyet nevez-

nek meg. Vannak azért kivételek is, főként az iskolai szlengben
91

 (a példák egy jó 

                                                 
89 Pl.: pap-nevelde, vas-öntöde, sertés-hízlalda. 
90 Ezek előzménye a korábbi, szintén nem szalonképes ürülde és guggolda. 
91 Marositz Krisztina (részben Hoffmann István szótára alapján) számos, az iskolai szlenghez 

köthető -dA képzős szót gyűjtött össze és közölt; ezek nagy része is igei alapú derivátum, de nem 

mindegyik neologizmus. MAROSITZ (1998) listája: bömbölde ’bölcsőde’, agyalda, rizsázda, vigyázda  

’iskola’, gyogyóda ’gyógypedagógiai iskola’, árválda, lelencde, pulyanevelde ’nevelőotthon’, ma-

golda ’magyar’, számolda ’matematika’, amperda ’fizikaterem’, bűzölde, kotyvaszda, robbanda ’ké-

miaterem’, boncolda ’biológiaterem’, csavarhúzda, fabrikálda, kopácsolda, szerelde ’technikaterem’, 
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része onnan származik. Az iskolai szleng szavai azonban nem mind neologizmu-

sok, lásd a 91. lábjegyzetet), és nem is mind intézményes helyet neveznek meg, l. 

például a fenti firkálda ’toll’, zsebszámolda ’zsebszámológép’ példákon túl a ma-

golda ’magyar’ vagy a pofázda ’száj’ és a tejelde ’nagy mellű nő’ szavakat is. 

A főnévi alapú képzésekhez hasonlóan a hely megnevezése az igei alapú 

képzésekben is tréfás/ironikus jellegű, kivéve az összetételi előtaggal bővített, ill. 

pontosított cégneveket, pl. kulcsmásolda, alakformálda, műköszörülde (bár ezek-

nek az esetében is vannak olyan hivatalosabb, „komolyabb” megnevezések is, 

amelyek az ilyen jellegű tevékenységeket folytató cégek cégtábláin is szerepelnek: 

kulcsmásoló ~ kulcsmásolás, alakformálás, műköszörűs).  

 

1.2.2. Morfológiai újraelemzés? 
  

A -dA képző (mind a főnévi, mind az igei alapú képzésben) vagy közvetlenül, vagy 

kötőhangzóval csatlakozik az alapszóhoz. Előfordul az is, hogy mindkét me-

goldásra van példa (pl. csöcsrázda vs. rázoda); a t végűekhez azonban a képző 

mindig kötőhangzóval kapcsolódik (töltöde, (kék)festöde). Ezúttal nem célunk a 

képzés morfofonológiai jellegzetességeinek feltárása (a példák korlátozott száma és 

a megoszló használat ezt egyébként is nagyon megnehezítené). Mindössze egy sa-

játos morfológiai jelenségre hívjuk fel a figyelmet, amelynek elméleti vonatkozása 

is van. Azokban az esetekben, amikor a -dA képző nem közvetlenül, hanem o vagy 

ö kötőhangzóval kapcsolódna az igetőhöz, a korpuszban tapasztalható írásmód 

alapján ítélve sajátos „morfológiai újraelemzés” zajlik: a kötőhangzó nyújtásával a 

képzés igei helyett igenévi alapúként értelmeződhet. Régi, elfogadott -dA képzős 

szavak is előfordulnak ilyen írásmóddal is, pl. szálloda ~ szállóda, sütöde ~ sütőde, 

lövöde ~ lövőde, lenfonoda ~ lenfonóda, szövöde ~ szövőde, acélöntöde ~ acélön-

tőde. A -dA képzős neologizmusok között pedig a szabályos diótöröde és  kék-

festöde mellett ilyen példákat találunk: 

 

(114) észtöltőde, gatyafölkötőde, lövőde, tömőde,92 fejtömőde, töltöde ~ töltőde stb. 

 

Ezt a jelenséget elsődlegesen a transzparencia elvével magyarázhatjuk. A 

transzparencia vagy átláthatóság a természetes morfológia univerzális preferen-

                                                                                                                            
firkászda ’rajz’, mázolda, firkálda, pecsmelde ’rajzterem’, nyekerde ’ének-zene’, fogyózda, ugrálda 

’testnevelés’, dohányzóda, tanárida ’tanári szoba’, molyda, nyugalomda ’könyvtár’, pakolda 

’szertár’, bámulda, recsegde ’iskolastúdió’, dögölde, gyengélde, vizsgálda ’orvosi szoba’, dumálda, 

őrjöngde ’zsibongó’, kajálda ’konyha’, zabálda ’ebédlő’, hizlalda, éhezde, tápolda ’büfé’, nézelőde 

’televízió’, pakolda ’tolltartó’, firkálda ’toll’, irkálda ’ceruza’, izgulda ’vetélkedő’, disznóda, röfölde, 

föföde, tömőde ’menza’, lötyögde, táncolda ’diszkó’, pihende ’nyári tábor’, zuhanyda ’zuhanyozó’, 

tejelde ’nagy mellű nő’, fésülde ’hosszú hajú’, pofázda ’száj’, kukulda ’tévézés’, ugrálda ’tánc’, köp-

kölde, ivoda ’kocsma’, nyalanda ’jégpálya’, dudulda ’autó’, levélde ’posta’, tallérpakolászda ’bank’. 
92 Előfordul az analógiás hatást mutató tömölde alakváltozat is. 
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ciaelméletének fogalma. Egy nyelvi egység akkor transzparens, ha alakilag 

átlátható a felépítése (morfotaktikai transzparencia), jelentése pedig kiszámítható a 

részeinek a jelentéséből (szemantikai transzparencia). Minél áttetszőbb alakilag 

egy nyelvi egység, az alak annál jobban hozzájárul az egység könnyebb azo-

nosításához, megértéséhez. Az alaki és a szemantikai átláthatóság növekedése a 

derivátum könnyebb megértését segíti – az igei alapú képzés igenévi alapúként 

történő értelmezése pedig mindkét tekintetben növeli az átláthatóságot. Maximális 

alaki áttetszőségről ugyanis akkor beszélhetünk, ha a szóelemek határának felis-

merését semmi sem zavarja meg. A kötőhangzó átértelmezésével az alapszó és a 

képző morfológiai határa átkerül a szótaghatárra, ezáltal a szó morfológiai tagolá-

sának felismerhetősége megnő: 

 

(115)  morf. töm-öde, fon. tö-mö-de → morf. tömő-de, fon. tö-mő-de 

 

Másrészt az igenévi alapszó alapján mind a tövet, mind a képzőt egyalakúnak lehet 

tekinteni, és így ezeknek szóelemekként történő azonosítása (116c) könnyebb, mint 

az igei alapszó alapján értelmezett derivátumokban, ahol vagy a tő (116a), vagy a 

toldalék (116b) több alakú:
93

 

 

(116) (a) tömö-de  >  TÖM  +  -DE 

  (b) töm-öde  >  TÖM  +  -DE 

  (c) tömő-de  >  TÖMŐ   +  -DE 

  

Ami az újraelemzett derivátumok jelentését illeti, az ’igenévi alapszó + -dA’ 

struktúra azért nem rontja le a derivátumok szemantikai transzparenciáját, mert a 

neologizmusokban előforduló tranzitív igék -Ó képzős melléknévi igenevének le-

hetséges jelentései között (ágens, instrumentum vagy hely) eleve szerepel a hely-

jelentés is – ezt a jelentést a  -dA képző csak megerősíti. 

Emellett az összetételekből képzett derivátumok újraelemzésben szerepet 

játszhat az is, hogy míg sem létező, sem potenciális szóként nincsenek *gatya-

fölköt, *észtölt, *fejtöm stb. típusú igei összetételek,
94

 addig a gatyafölkötő, ész-

töltő, fejtömő stb. igenévi összetételek – ha nem is létező, de legalábbis – le-

hetséges szavak, mert van olyan produktív összetételi mintázat, amelynek az alap-

ján ezek a szavak létrehozhatók (vö. KIEFER 2000c, 557–558). A hosszú 

magánhangzó használatában további tényező lehet a bölcsőde szó alakjának 

analógiás hatása  (vagy legalábbis nem zárhatjuk ki ezt a hatást sem, főként az el-

fogadott -dA képzős szavak esetében). 

                                                 
93 A tőről és a toldalékról leválasztott, önálló, de funkciótlan üres morf tételezése (töm-ö-de) leg-

feljebb a strukturalista nyelvész elemzését segítheti, a nyelvhasználó feldolgozási folyamatait nem. 
94 Az igei összetételek elvonás eredményei a magyarban, pl. vadvizievezés → vadvizievez, 

tömegközlekedés → tömegközlekedik. (A jelenségről részletesebben l. az A/V./2.1. fejezetet.) 
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1.2.3. Új típusú használat az igei alapú képzésben  
 

Az MNSZ két vizsgált alkorpuszából származó és más internetes példák között 

vannak olyan -dA képzős neologizmusok is, amelyek nem intézményesült helyet 

neveznek meg, hanem jelentésük más, igéből képzett derivátumok, nevezetesen -Ás 

képzős főnevek jelentésének felelnek meg.
95

 A -dA képzős derivátumok ebben az 

esetben is tréfás/ironikus konnotációjúak, éppúgy, mint az ’intézményesült hely’ 

jelentésben.
96

 

Példamondatok az MNSZ-ből az -Ás képzővel azonos funkciójú -dA képző 

használatára (tréfás/ironikus konnotációval):  

 

(117) a cora-ban kb 2 percet töltöttem , gyors akcióm 1 villanás alatt lezajlott - lecsaptam az 

előre kitervelt márkákra, go to pénztár, utána pedig <pakolászda> a hátizsákomba   

 

(118) nem mondtam, h. nyálas a (re)load, csak nagyon populáris, mindkét lemez egyértelműen 

<pénzcsinálda> (bmw-nek abszolút igaza van, h. ez nem túl szimpi)  

 

(119) A bő egyórás <tombolda> nem okozott csalódást, Lukács és testvérei megmutatták, mi 

az, zenélni a reflektorok fényében. 

 

Hasonló példák internetes oldalakról: 

 

(120) augusztusig csücsülde lesz a molban alsó hangon úgy vegyétek. 

[portfolio.hu – Online gazdasági újság: 01. 14.]  

 

(121) tegnap Anna névnap, és köszöntöttük fel vala két Annuskánkat Tekében  

 vedelde formájában  [Locco Blog 2.0.] 

 

Felmerül a kérdés, hogy mi lehet az oka a -dA képző fenti, új típusú használatának 

(amelyből esetleg a későbbiekben akár egy új szóképzési jelentés is kialakulhat). 

Megnevezési kényszer ezekben az esetekben nem állhat fenn, hiszen minden 

igéből képezhető -Ás képzős elvont főnév. A képzés ellenében hat ugyanakkor, 

hogy ugyanezen okok miatt (vagyis amiatt, hogy nincsenek az -Ás képzős elvont 

                                                 
95 Ezeket a példákat legalább egy tagmondatnyi szövegösszefüggésben mutatjuk be, hogy a sa-

játos jelentés érzékelhető legyen. Az idézetekben mindenütt megtartjuk az eredeti írásmódot.   
96 Internetes oldalakról van két olyan példa is, amelyekben az -Ó képzővel azonos funkciójú -dA 

képzős derivátum fordul elő tréfás/ironikus konnotációval – igaz csak a vedelde szó példányairól van 

szó (az MNSZ-ben pedig egyáltalán nem fordultak elő ilyen típusú példák): Szarok én arra, hogy mint 

vedelde, egyik jó vevod ez a próbakupi, és ha emiatt úgy érzed, hogy védelmedbe kell venned, hisz 

partneredrol van szó [Muszáj-e rettegésben élnünk Baján? – Index Fórum]; ill. Vedelde hozzászólása: 

A legjobb hely Bp-en...minden buli előtt itt alapozunk,udvariasak,tűrhető árak,a csapolt ser jóóó. 

[Szeszkazán.hu(kk!)] Ezzel az egyelőre nagyon elszigetelt jelenséggel itt nem foglalkozunk.  
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főnevek létrehozására vonatkozó korlátozások, ezért minden igéhez tartozik – le-

galábbis potenciálisan – egy belőle képzett elvont főnév) mindig érvényesül a lexi-

kai akadályozás hatása.  

Az, hogy egyáltalán lehetségesek ilyen használatok, véleményünk szerint az 

intézményesült helyek váltakozó -Ás, ill. -dA képzős cégnevei, ill. feliratai között 

felismert összefüggésből, ill. az erre az összefüggésre épülő analógiás folyamatból 

adódhat. Vagyis ha vannak kifőzés ~ kifőzde, másolás ~ másolda, alakformálás ~ 

alakformálda stb. típusú megfelelések az intézményesült helyek megnevezésében, 

akkor analógiás összefüggés alapján az -Ás képzős derivátumok általában is 

felcserélhetővé válnak a -dA képzős derivátumokkal. Egy konkrét példán bemu-

tatva: 

 

(122) kifőz-és  ~  kifőz-de 

 

      

 

  pakolász-ás  ~    X 

    --------------------------------------------------- 

  pakolász-ás  →  pakolász-da 

 

Ha ez valóban így van, akkor ezt az új használatot egyértelműen az igei alapú -dA 

képzős, intézményes hely jelentésű derivátumok használatának a terjedése, 

megerősödése alapozza meg. Másfelől az is lényeges, hogy a -dA képzőnek ez a új 

típusú használata a laza társalgási stílushoz kötődik, amelyben egyébként is fontos 

szerepet játszik a -dA képző által is hordozott tréfás/ironikus konnotáció. A példák 

nem túl nagy száma azt mutatja, hogy ez a használat még nem terjedt el, egyelőre 

egyéni leleménynek számít. 

 
1.2.4. Nem szabályos képzések 
 
Az igei alapú képzésben (a főnévi alapúhoz hasonlóan) a nem szabályos képzések 

részben az alapszó csonkításával, részben különböző analógiás folyamatokkal 

függnek össze.  

A csonkítás azokat a derivátumokat érinti, amelyeknek az alapszava képzett 

szó, pl. bűz-öl-ög + -dA → bűz-öl-de, néz-előd-ik + -dA → néz-elő-de ’televízió’, 

lelkifur-dal-ás + -dA → lelkifur-da.
97

 Analógiás képzések is előfordulnak, így az  

                                                 
97 Még akkor is, ha a képzésmód ma már nem is teljesen világos, pl. robb-an-t + -dA → robban-

da, kotyv-asz-t + -dA → kotyvasz-da. Bár ezekben az esetekben a -t a kiejtésben mindenképpen 

hasonulna, és az így keletkező -ndd-, ill. -szdd- mássalhangzókapcsolat rövidülne, így itt a csonkítás 

terminus tulajdonképpen csak az írásképre vonatkoztatva jogos – példáink azonban mind az írott 

(vagy az ún. írott-beszélt) nyelvből származnak. 
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ápol – ápol-dA típus alapján az isz-ik – isz-olda
98

 vagy – a szintén szabálytalan 

lő/lövöldöz – lövölde alapján – a töm → töm-ölde.  Csonkítás és analógia egyaránt 

szerepet játszik a röf-ög → röf-ölde,  köp-köd → köp-k-ölde alakokban.  

A főnévi alapú képzés csonkításos esetei kapcsán felvetettük, hogy a szabályta-

lanság mögött nincs-e szabályosság, nem lehetne-e ezekre az esetekre képzőtörlő 

szabályt megfogalmazni. Az igei alapú képzés példáit is tekintetbe véve azt kell 

mondanunk, hogy a csonkítások esetlegessége és az – időnként a csonkításokkal 

együtt jelentkező – analógiás hatások miatt a törlendő képzők vagy képzőrészletek 

jellegére vagy számára nézve szabályt biztosan nem tudunk megalkotni. Másik fel-

vetésünk az volt, hogy a csonkításokra esetleg a ritmikai analógia jelensége ad-

hatna magyarázatot, vagyis az, hogy a -dA képzős derivátumok tipikusan három (az 

egy szótagú összetételi előtaggal bővítettek pedig négy) szótagúak. A csonkításos 

derivátumok (akár a főnévi, akár az igei alapú képzést vesszük tekintetbe, és bár-

mely része is törlődik az alapszó képzőállományának) megfelelnek ennek a kritéri-

umnak: tipikusan három, maximum négy szótagúak. A két felvetés közül tehát az 

utóbbit, a ritmikai analógiára épülő magyarázatot fogadjuk el. 

 

1.2.5. Az igei alapú képzés jellemzői   
 

Az igei alapú képzést az jellemzi, hogy a derivátumok (a főnévi alapú képzéshez 

viszonyítva) jóval nagyobb számban kiszámítható jelentésűek. Az igei alapú -dA 

képzős derivátum jelentése tipikus esetben: ’olyan hely, ahol az igében megneve-

zett cselekvést intézményes keretek között űzik’. Ugyanakkor az igei alapú de-

rivátumok körében is nagy számban vannak nem kiszámítható jelentésű szavak is. 

A kiszámítható és nem kiszámítható jelentésű derivátumok közös jellemzője a 

tréfás/ironikus konnotáció. A képzés alapszavainak körét nagyon nehéz lenne tel-

jeskörűen meghatározni, vagy akár csak megadott jelentésű szócsoportokat le-

hetséges alapszavakként kijelölni, mivel -dA képzős derivátum a fenti jelentésben 

elvileg bármilyen igéből létrejöhet, amely  intézményes keretek között zajló cse-

lekvést vagy folyamatot jelöl – és ez nagyon tág kategória. Az igei alapú képzés 

esetében is megállapíthatjuk, hogy a létező szóként rögzült intézményesült hely-

nevek nagy száma miatt a megnevezési kényszer hiányának és a lexikai 

akadályozásnak kiemelt szerepe van. Bár az igei alapú képzés jóval szisztematiku-

sabbnak tűnik, mint a főnévi alapú képzés (főként a derivátumok jelentésének jobb 

kiszámíthatósága miatt), ez sem mondható automatikusnak. Viszonylag nagy 

számban fordulnak elő nem kiszámítható jelentésű, ill. nem szabályos képzések, 

ami (a képző konnotációjának megfelelően) összefügghet az erős stílushatásra való 

törekvéssel is.  

                                                 
98 Az iskolai szlengben létezik egy másik szabálytalan alak is, az ige v-s tövéből a (talán az 

iroda-típus mintáját követő) iv-oda is. Hasonlóképpen analógiás képződmény a durva szar-olda is (az 

ugyancsak durva, de szabályos szar-oda mellett). 
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1.3. Összefoglalás: A -dA értékelése a termékenység szempontjából 

 
Az MNSZ-beli adatok elemzése alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 

napjainkban a -dA képzős képzett alakok számának felszaporodása zajlik, sok eset-

ben inkább különböző típusú analógiás folyamatok, semmint pontosan megragad-

ható szabályos mintázatok alapján. Megfigyelhetők formálódó szabályosságok, 

több-kevesebb szabálytalansággal, kivételekkel, ezért ez a képzésmód (egyelőre) 

termékeny szabály(ok)ba nem foglalható. A szabályosságok a főnévi alapú képzé-

sekhez képest az igei alapú képzés körében erőteljesebben kirajzolódnak. A létező 

szóként rögzült intézményesült helynevek nagy száma miatt a lexikai akadályozás-

nak ebben a képzésmódban kiemelt szerepe van. A -dA képzős derivátumok sajátos 

konnotációval rendelkeznek, stílusértéküket tekintve szisztematikus különbséget 

mutatnak az intézményesült helyek  létező megnevezéseitől, ezért e sajátos stílusér-

ték miatt elsősorban informális használati közegekben van szerepük. Véleményünk 

szerint azonban pillanatnyilag még a több szabályosságot mutató igei alapú képzés-

ről sem lehet eldönteni, hogy ez a képzésmód úton van-e termékeny szabály(ok) 

kiépülése felé, vagy pusztán divatjelenség. Egy néhány év múlva megismételt vizs-

gálat talán majd hozzásegít ahhoz, hogy ebben a kérdésben tisztábban lássunk. 

 

2. A -sdi képző 
 

2.1. Problémafelvetés 

 
A mai magyar nyelvben egy sereg olyan új szóval találkozunk, amely tartalmazza a 

-sdi képzőt. Az MNSZ két vizsgált alkorpuszából származó anyagban is kb. 4-500 

olyan -sdi képzős példa fordul elő, amelyek nem szótározott neologizmusok (pl. 

bizottságosdi, megfigyelésesdi, alákínálgatósdi).  

A StrMorf. szóképzési fejezetében (KIEFER–LADÁNYI 2000b) ezt a képzőt nem 

találjuk meg, ami a fejezet elvi kiindulását tekintve (csak a termékeny képzésmó-

dokat tárgyalják) azt jelenti, hogy a szerzők nem számoltak vele a produktív kép-

zésmódok között. A MGr. szóképzési fejezetében (KESZLER 2000) viszont szere-

pel, mégpedig a termékenynek tekintett főnévi alapú képzések között.
99

  

Az egyik kérdés tehát, amelyre ebben a részben választ keresünk, az, hogy 

termékeny-e vagy sem ez a képző ma a magyarban. Mint azt a korábbiakban már 

kifejtettük, pusztán az előfordulások viszonylag nagy száma önmagában még nem 

bizonyíték a képzőproduktivitásra. 

BARTHA (1958) képzőtörténeti munkájában rámutat, hogy a -sdi viszonylag 

késői, feltehetően 19. századi keletkezésű képző, eredetét tekintve az -s melléknév-

                                                 
99 Az MMNy.-ben a -sdi az MGr. besorolásához hasonlóan a névszói alapú képzések között 

szerepel mint „ritka, de még termékeny” képző.  
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képzőt, valamint a -d és az -i kicsinyítő képzőket tartalmazó képzőbokor, és erede-

tileg mind -di, mind -sdi formában élt. Míg a -di Bartha szerint „a mai nyelvhasz-

nálatban nem jelentkezik”, a -sdi-ről – Zsirai munkájára hivatkozva – megállapítja, 

hogy „az egész magyar nyelvterületen csaknem kizárólagosan a felnőttek különféle 

tetteit, műveleteit utánzó gyermekjátékok megjelölésére szolgál (Zsirai, MNy XL, 

10)” (Bartha 1958, 118).  

A képzőnek ezt a jelentését megtaláljuk már a CZUCZOR–FOGARASI szótárban 

is, a katonás-di, lovas-di, zálogos-di, szembekötős-di, királyos-di példákkal (CzF. I. 

1862: 833), ott azonban (mint az a példáknak a szerzők általi tagolásából jól látha-

tó) a képző -di alakban szerepel, a képzés alapszavai pedig ennek megfelelően nem 

főnevek, hanem -s képzős melléknevek.  

Ezzel és más, a mai derivátumokkal összefüggő jelenségekkel kapcsolatban, 

amelyekről a továbbiakban lesz szó, újabb kérdések adódnak, így legfőképpen az, 

hogy vajon egységes -sdi vagy csak önálló -di képzőről van-e szó. (A tagolási 

problémát a továbbiakban a -(s)di jelöléssel próbáljuk formailag is jelezni.) Az 

újabb képzésekkel és a fenti tagolási kérdéssel szoros összefüggésben természete-

sen felmerül az is, hogy valóban (csak) főnévi alapú képzésről van-e szó, ill. hogy 

milyen szófajú szavak tekinthetők a képzés alapszavainak.  

Bartha saját időszakával kapcsolatban azt a megállapítást teszi, hogy a -sdi 

„különösen nyelvjárásainkban eleven”, de „a köznyelvben is felbukkan néhány 

származékban” (BARTHA 1958, 118). A nagyjából ugyanennek a korszaknak a 

nyelvhasználatát megragadó nagyszótárban, az ÉrtSz.-ben (ahogyan az a Szóvég-

mutató szótár alapján megállapítható), nagyon kevés, mindössze tizenkét -(s)di 

képzős szó van szótározva, és ezek zöme valóban játéknév – közülük főnévi kiin-

dulású
100

 a katonásdi, zálogosdi, királyosdi, háborúsdi (ezek közül néhány, mint 

láttuk, már a CzF.-ben is szerepelt), igei kindulású a bújósdi, hunyósdi, szem-

bekötősdi; nem játéknévi jelentésű viszont a főnévi kiindulású egyesületesdi, 

egyletesdi, alkotmányosdi és a melléknévi alapú egyenlősdi.
101

 Igei kiindulású 

származékokat a szótár nem tartalmaz.  

A fentebb említett, az MNSZ-ből származó kb. 4-500 nem szótározott -(s)di 

képzős példának több, mint a fele nem főnévi, hanem igei kiindulású,
102

 és mindkét 

csoportban nagyon kevés a valódi játéknév (de pl.: bújósdi, papásdi-mamásdi, or-

vososdi). Ennek alapján a korábban már megfogalmazott problémák mellett 

további vizsgálati kérdés, hogy ha a képző termékeny, akkor ez a termékenység 

valóban csak a főnévi kiindulású képzést jellemzi-e, vagy az igei kiindulású 

                                                 
100 A „főnévi alapú” helyett azért használjuk a „főnévi kiindulású” (és ezzel párhuzamosan majd 

az „igei kiindulású”) kifejezést (is), mivel egyelőre nem akarunk állást foglalni a képző tagolási lehe-

tőségeivel, ill. a képzés alapjául szolgáló szavak szófajával kapcsolatban. 
101 Az egyenlősdi esetében a képzés mindenképpen a létező egyenlő szóból indul ki. A tizenket-

tedik példától, az ósdi-tól eltekintünk, mert ez lexikalizálódott jelentésű szó, jelentése nem kom-

pozicionális és a többi -sdi képzős szóval nem mutat hasonlóságot. 
102 L. a 100. lábjegyzetet. 
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képzést is. Produktív képzés esetén tisztázni kell továbbá azt is, hogy mi(k) az(ok) 

a szisztematikus jelentés(ek), amellyel/amelyekkel a képzésmód által létrehozott 

lehetséges (potenciális) derivátumok rendelkeznek. 

A továbbiakban megpróbálunk közelebb jutni az itt felsorakoztatott kérdések 

megoldásához. Ennek érdekében megvizsgáljuk az MNSZ említett két alkor-

puszában talált nem szótározott példákat a -(s)di képzővel létrehozott derivátumok-

ra a termékenység, a tagolási kérdések és a derivátumok jelentése szempontjából.  

 
2.2. A főnévi kiindulású képzés jellemzői  
 
Ha a korpuszból származó példákat megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy 

milyen típusú főnevek lehetnek ilyen típusú derivátumok kiindulásai,
103

 a kiinduló 

főnevek következő típusait találjuk:   

 

1) igéből képzett -Ás képzős főnevek, pl.: 

 

(123)  megfigyelésesdi, kukamosásosdi, hozzászólásosdi,  

  kizárásosdi, körforgásosdi, robbantásosdi  

 

Megjegyzések: 

Annak alapján, hogy a -(s)di ebben az esetben -Ás képzővel ellátott igéből hoz 

létre elvont főnevet, tulajdonképpen ezt a csoportot is tekinthetnénk „igei kiin-

dulású” képzésnek. Valóban, ebben a csoportban a derivátumok (nem meglepő 

módon) párhuzamba állíthatók az olyan igei kiindulású képzéssel,
104

 amelynek 

során a derivátumok levezetésében főnév köztes lépésként biztosan nem szere-

pel,
105

 pl. hozzászólósdi (~ hozzászólásosdi), kizárósdi (~ kizárásosdi), körforgósdi 

(~ körforgásosdi), robbantósdi (~ robbantásosdi). 

Az -Ás képzős elvont főnév helyett (a cselekvés eszközét jelölő főnévi alap-

szóból képzett -z vagy -l képzős ige esetében) megjelenhet az ige alapjául szolgáló 

főnév is, pl. vonatosdi ~ vonatozásosdi, telefonosdi ~ telefonálásosdi. 

2) pozíciót, posztot, funkciót jelölő főnevek, pl.: 

 

(124) képviselősdi, klubelnökösdi, pénztárososdi, politikusosdi, főnökösdi,  

pártkatonásdi, állampolgárosdi, magán-nyomozósdi (a korpuszban így!) 

                                                 
103 Szándékosan nem a képzett szavak alapszavairól esik itt szó, hiszen még számos kérdést kell 

tisztázni ahhoz, hogy maga a képző és az alapszavak jellege is meghatározható legyen. L. még a 100. 

lábjegyzetet is. 
104 A későbbiekben ezt a megfelelést fel fogjuk használni annak a javaslatnak az alátámasztására, 

hogy a főnévi és igei kiindulású képzést érdemes egységesen kezelni. 
105 Ennél konkrétabb megállapítást a tagolási kérdések eldöntetlensége miatt most még nem te-

szünk. 
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Megjegyzés:  

Ebben a csoportban elvileg nincsenek kizárva a tulajdonnevek sem, amennyi-

ben olyan társadalmilag jelentékeny posztot betöltő személy nevéről van szó, aki-

hez pozíciójával összefüggésben jellegzetes viselkedés társul, pl. klintonosdi (a 

korpuszban így!). 

3) társadalmi csoport, szerveződés, esemény vagy helyszín megnevezése, 

amelyhez jellegzetes keret, forgatókönyv, ill. viselkedés (egyfajta „koreográfia”) 

társul, pl.: 

 

(125)  bíróságosdi, bizottságosdi, klikkesdi, klubbosdi (a korpuszban így!),  

  önkormányzatosdi, önképzőkörösdi, házasságosdi, válóperesdi,  

  szakszervezetesdi, könyvkiadósdi, konferenciásdi, gólyatáborosdi 

 

A fenti csoportokat közös tulajdonságuk alapján (intenzionálisan) határoztuk 

meg, és az is könnyen belátható, hogy ezek között biztosan van nyitott osztály: az 

igéből képzett -Ás képzős főnevek osztálya mindenképpen ilyen (még ha esetleg 

nem minden igei alosztály -Ás képzős főnevén működik is a képzésmód), hiszen 

-Ás képzős főnév bármilyen igéből képezhető, az igék osztálya pedig bővíthető, 

nyitott osztály. 

 

2.3. Az igei kiindulású képzés jellemzői 

 
-(S)di képzős derivátum nem minden igéből hozható létre, de a képzéssel kapcso-

latban szisztematikus korlátozások állíthatók fel. Ezek a korlátozások részben meg-

felelnek az -Ó képzős melléknévi igenévből -s képzővel képzett melléknév
106

 létre-

hozásával kapcsolatos korlátozásoknak (vö. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 191–194).
107

  

Sem az -Ó-s, sem a -(s)di nem fordulhat elő pl. ható (pl. *olvashatós, 

*sétálhatós, hasonlóképpen: *olvashatósdi, *sétálhatósdi) és szenvedő igékkel sem 

(bár ez utóbbiakat alakilag nem tudjuk megkülönböztetni a megfelelő műveltető 

igéktől, amelyek viszont nem esnek a korlátozás hatálya alá, pl. etetős, olvastatós, 

ill. etetősdi, olvastatósdi). Az igeaspektus, ill. az akcióminőség szempontjából a 

korlátozások nem a derivátumok létrehozására vonatkoznak, hanem jelentésbeli 

sajátosságokat jelentenek. Így pl. mozzanatos igék esetében a derivátumok létre-

hozhatók, de ismétlődő cselekvésként értelmezendők: köhintős [ember] ’olyan 

[ember], aki folyton köhint/gyakran szokott köhinteni’, ill. köhintősdi ’amikor vki 

folyton köhint’. Vonzatos igék esetében (a vonzat intranzitív igék esetében az 

irányhatározó, tranzitív igék esetében pedig a tárgy) a derivátum gyakran olyan 

                                                 
106 KIEFER–LADÁNYI idézett munkájában a melléknévi igenevekből képzett melléknevek 

szerkezete a következőképpen van reprezentálva: [[V+-Ó]PART + -s]A 
107 Ezt a tényt a továbbiakban a tagolási problémák javasolt megoldásában is fel fogjuk 

használni. 
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összetétel utótagjaként fordul elő, amelyben az előtag a kiinduló ige vonzata (pl. 

mozibajárós ~ moziba jár, könyvolvasós ~ könyvet olvas, hasonlóképpen: moziba-

járósdi, könyvolvasósdi).   

Az -Ó-s típusú képzés nem fordulhat elő intranzitív, cselekvő (ágensi) alanyú 

igékkel sem, kivéve a gyakorító képzős igéket (pl. *úszós, *állós, *gyűlölős vs. 

úszogatós, álldogálós, gyűlölködős). Ez a korlátozás az igei kiindulású -(s)di 

képzősökkel kapcsolatban csak annyiban áll fenn, hogy az ?úszósdi, ?állósdi, 

?gyűlölősdi alakok az úszogatósdi, álldogálósdi, gyűlölködősdi alakokhoz képest 

talán furcsábbnak tűnnek, de (a Google tanúsága szerint) előfordulnak a 

nyelvhasználatban.
108

 A továbbiakban még visszatérünk arra a kérdésre, hogy a 

-(s)di miért elfogadhatóbb gyakorító képzős igékkel. 

Példák a -(s)di képzős igei kiindulású derivátumokra: 

 

(126)  alákínálgatósdi, aláírósdi, átvilágítósdi, befeketítősdi, buktatósdi,  

  cserbenhagyósdi, fenyegetősdi, füttyentősdi, ítélkezősdi, kiigazítósdi,  

  kitüntetősdi, lábtörősdi, lehallgatósdi, nyaktörősdi, osztogatósdi,  

  összevonósdi, sértegetősdi, szakadósdi, utalgatósdi, visszatáncolósdi  

 

2.4. A -(s)di-vel történő képzés jellemzői, termékenység 

 
A fentiekben azt állapítottuk meg, hogy a főnévi kiindulású képzésben intenzioná-

lisan határozható meg a képzés kiindulását jelentő szavak köre, azaz a képzés nyi-

tott osztály tagjain működik, az igei kindulású képzésben pedig az igékre vonat-

kozóan szisztematikus korlátozásokat állítottunk fel. Így a vizsgált anyag alapján 

joggal valószínűsíthetjük, hogy a különböző típusokra kiterjedő (és emellett nagy 

számú) használat következtében mára már mind a főnévi, mind az igei kiindulású 

csoportban nagyjából kikristályosodtak a képzésre vonatkozó szabályok.
109

 Ezeket 

a szabályokat szeretnénk explicitté tenni, azaz a korpusz képzett szavai alapján el-

jutni a derivátumok tagolására, a képzőalakra és a képzés alapszavaira vonatkozó, 

alátámasztható állításokig.  

Mindezeken túl azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a derivátumok jelentése 

kompozicionális-e. Ha igen, akkor az MGr. megoldása áll közelebb az igazsághoz, 

                                                 
108 Köszönöm Tanos Bálintnak, hogy erre a tényre felhívta a figyelmemet. 
109 A vizsgált korpuszban néhány szabálytalan képzés is előfordul (a szokásos képzési módok 

keveredésével, redundanciával, csonkítással, ill. mindkettővel, pl.: beszélgetősesdi (szabályosan 

beszélgetősdi vagy beszélgetésesdi), pucérkodásozósdi (szabályosan pucérkodásosdi vagy 

pucérkodósdi), napszemüsdi (szabályosan napszemüvegesdi), álleleplősdi (szabályosan álleleple-

zősdi), tébéönkormányzósdi (szabályosan tébéönkormányzatosdi), de ezek a szabályos alakokhoz 

képest elenyésző számúak. Ezek közül a napszemüsdi és az álleleplősdi ritmikailag egyszerűbb, de 

szerkezetileg kevésbé átlátható, míg a beszélgetősesdi és a pucérkodásozósdi bonyolultabb, viszont – 

a redundanciától eltekintve – morfotaktikailag átláthatóbb; a tébéönkormányzósdi pedig a tébéönkor-

mányzat főnévhez képest szabálytalan, a kormányoz igéhez képest szabályosnak tekinthető. 
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azaz a képzett szavak jelentésének kiszámíthatósága esetén az a benyomás, hogy a 

képző termékeny, a korpusz alapján beigazolódik. Ugyanakkor a főnévi kategória 

tagjainak egyértelmű kijelölése a képzés alapszavaiként, ahogyan az az MGr.-ban 

szerepel, mindenképpen problematikus, hiszen (mint láttuk) nemcsak főnévi, 

hanem igei kiindulású képzésről is beszélhetünk, az alapszavak körének pontos 

kijelölése pedig a derivátumok szegmentálásától, ill. a képzőalaktól függ.  

 

2.5. Tagolási kérdések a főnévi kiindulású képzésben 

 
A főnévi kiindulású képzés esetében a derivátumok tagolása kétféle lehet, azzal 

párhuzamosan, hogy a képzőt -sdi alakúnak és a képzést főnévi alapúnak tekintjük-

e (127a), mint ahogyan azt az MGr. képzési fejezete teszi, vagy a képzőt -di 

alakúnak gondoljuk (127b), és a képzés alapszavaiként a főnévből -(V)s képzővel 

képzett mellékneveket (vagy azok bizonyos csoportjait) jelöljük meg:
110

 

 

(127) (a) [N + -sdi]  

(b) [[N + -(V)s]A + -di] 

 

A (127b) megoldás mellett szól, hogy a -(s)di képzős derivátumok jelentésüket 

tekintve teljes vagy elliptikus jelzős szerkezeteknek feleltethetők meg: zálogosdi ~ 

zálogos (játék), bizottságosdi ~ bizottságos „játék” (nem játéknevek esetében a 

játék természetesen metaforikusan értelmezendő, ezt jelzi az idézőjel).  

Ez ellen a megoldás ellen szól viszont az, hogy bizonyos esetekben a köztes 

melléknevek hiányoznak. Pl. a korpuszban előfordulnak a népszerűségesdi, füg-

getlenségesdi derivátumok, de nem létezik nekik megfelelő *népszerűséges, 

*függetlenséges alapmelléknév. Erre a jelenségre azonban elvileg találhatunk 

kielégítő magyarázatot a lexikai akadályozás fogalmára építve. A -sÁg képző olyan 

melléknevekből képez ugyanis főneveket, amelyeknek a jelentése azonos a -sÁg 

képzős főnevekből potenciálisan képezhető, fentebb nem létező szavakként 

megcsillagozott -(V)s képzős melléknevekkel: *népszerű-ség-es ’népszerű’, 

*független-ség-es ’független’. Így a népszerű, ill. független szavak megléte a nyelv 

szótárában lexikailag megakadályozza az ugyanilyen jelentésű %népszerűséges, ill. 

%függetlenséges potenciális derivátumoknak az aktualizációját.  

Bonyolítja a helyzetet, hogy -Ás képzős, ill. általában s végű főnevekkel a kor-

pusz példái között a szokásos -sdi-s alakok mellett előfordulnak csak -di-t tartal-

mazó alakok is, pl. elfutás-di, mélyvizezés-di, újratemetés-di, robbantás-di (de rob-

bantás-osdi is), ill. ötvös-di (de pénztáros-osdi, gyilkos-osdi is).  

                                                 
110 Harmadik lehetőségként még az is felmerülhet, hogy egy képző két variánsáról van szó (vö. a 

(128a)-val) – ezeknek az eloszlása azonban termékeny képzés esetén szabályokba foglalható kell, 

hogy legyen.   
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A fenti jelenséget tagolási szempontból többféleképpen is felfoghatjuk: úgy, 

hogy az s-re  végződő szavak esetében a -sdi képző -di variánsa is előfordulhat 

(128a), úgy, hogy a -sdi képző az s szóvég után -di-re egyszerűsödhet (128b), ill. 

úgy is, hogy a képző alapvetően -di alakú, jellemző alapszavai -(V)s képzős 

melléknevek, de kivételként s végű főnévi alapszavak is lehetnek (128c): 

 

(128) (a) [N + -sdi] vagy [N + -di] is, ha N s-végű (-sdi ~ -di) 

(b) [N-s + -sdi] →  [N-s + -di]   (-sdi;  s + -sdi → s + -di) 

 (c)  [[N + -(V)s]A + -di]    (-di) 

(kivételként [N + -di] is előfordul,   

ha N s-végű)  

 

Arra, hogy (127a,b) és (128a,b,c) közül mely tagolási típust tartjuk a legelfo-

gadhatóbbnak, ill. mely mintázato(ka)t tartjuk jellemző(k)nek, az igei kiindulású 

képzés tagolási kérdéseinek áttekintése után térünk vissza. 

 

2.6. Tagolási kérdések az igei kiindulású képzésben 

 
Az igei kiindulású képzéssel kapcsolatban a következő tagolási lehetőségek jöhet-

nek szóba: -Ó képzős melléknévi igenév + -sdi (129a), -Ó képzős melléknévi 

igenévből képzett -s képzős melléknév + -di (129b), igéből képzett -Ós képzős 

melléknév + -di (129c): 

 

(129) (a) [V + -Ó]PART + -sdi 

(b)  [[V + -Ó]PART + -s]A + -di 

(c)  [V + -Ós]A + -di  

 

A (129b) és a (129c) megoldás nagyon hasonlít egymáshoz, hiszen a képző 

alakja mindkét esetben -di, a képzés alapszava pedig melléknév, a különbség csak 

annyi, hogy az igéből létrehozott melléknevet közvetlenül az igéből levezetve -Ós 

képzősnek tekintjük-e, vagy felteszünk egy közbülső lépést, egy az igéből képzett 

-Ó képzős melléknévi igenevet, amely az -s képzős melléknév alapjául szolgál. 

Amint a korábbiakban már utaltunk rá, KIEFER–LADÁNYI (2000b, 191–194) ez 

utóbbi megoldás, az -Ó-s bonthatósága mellett érvel. Emellett szól az is, hogy 

játéknevekben a bújósdi, szembekötősdi, hunyósdi alakoknak a bújós vagy bújó 

(játék), szembekötős vagy szembekötő (játék), hunyós vagy hunyó (játék) felel meg, 

azaz a játék megnevezése az -s képző nélkül is előfordul.
111

 

                                                 
111 Történetileg a mai bújócska, hunyócska előzménye is bújóska, hunyóska, ezeknek az ala-

koknak a felépülése pedig teljes párhuzamot mutat a bújósdi, hunyósdi típusú alakokkal: ige > -Ó 

képzős melléknévi igenév > -s képzős melléknév > -kA vagy -di kicsinyítő képzős alak. 
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(129b)-t támogatja az is, amiről a korábbiakban már szóltunk, hogy a -(s)di-vel 

képzett derivátumok létrehozására vonatkozó korlátozások nagyrészt megfelelnek a 

folyamatos melléknévi igenévből létrehozott -s képzős melléknevek létrehozási 

feltételeinek (l. a 2.3. alfejezetben). Az -s képzős melléknevek plusz jelentése a 

folyamatos melléknévi igenevekhez képest, hogy míg ez utóbbiak csak valamilyen 

cselekvés, történés folyamatban levését jelölik meg jellemzőként, az előbbiek ezt a 

jellemzőt állandó tulajdonságként azonosítják. 

Szempontunkból a (129b) és (129c) közötti különbség (az -Ó-s képző bontha-

tósága) valójában nem játszik szerepet, hiszen számunkra az alapkérdés az, hogy a 

vizsgált képző -sdi vagy -di alakú-e, és hogy milyen típusú alapszavakhoz járulhat 

(ha -sdi alakú, akkor igékhez és főnevekhez, ha -di alakú, akkor -(V)s (vagy 

főnévből képzett -(V)s és igéből képzett -Ó-s) képzős melléknevekhez).  

 

2.7. A főnévi és az igei kiindulású képzés – egységes kezelésben 

 
A főnévi és az igei kiindulású képzést egységesen is kezelhetnénk, kérdés azonban, 

hogy hogyan, ill. hogy vajon érdemes-e egyáltalán erre törekednünk.  

Ezen a ponton érdemes visszautalni néhány korábban már említett összefüg-

gésre. Egyrészt termékeny képzés esetén mindig meg kell tudnunk állapítani a 

képzés rendszerességét, azaz szabályba kell tudnunk foglalni a képzésmódot, 

hiszen a termékeny képzés mindig szabályos is egyben. Másrészt ez a rendszeres-

ség nemcsak a képzés alaki oldalának szabályba foglalhatóságára vonatkozik, 

hanem a képzett szavak jelentésének levezetésére is: a rendszeresség a derivátumok 

jelentésének kompozicionalitását is kell, hogy jelentse – azaz mind a termékeny 

képzőként azonosított elemeknek, mind az alapszavaknak állandó (ill. az alapsza-

vak esetében azonos típusú) jelentést kell tudnunk tulajdonítani.  

Ha a képzés mind a főnévi, mind az igei kiindulású képzés esetében ter-

mékeny, ahogyan azt feltételezzük, és a megállapított képzőnek mindkét esetben 

állandó jelentése van, akkor valóban célszerű azonos módon megoldani a de-

rivátumok szegmentálását, valamint a képzőalakot és az alapszavak típusát is 

érdemes egységesen megállapítani. 

Az egységes kezelés szükségességét támasztja alá az -Ás képzős főnevekből, 

ill. az igékből kiinduló képzés derivátumainak megfeleltetése is, amelyre a koráb-

biakban a 2.2. alfejezetben már utaltunk (hozzászólósdi ~ hozzászólásosdi stb.). 

A fentieket tekintetbe véve az eddigiekben „főnévi kiindulásúnak”, ill. „igei ki-

indulásúnak” nevezett képzést egységesen kezelve egy szabály alá vonjuk. Egy-

séges képzési szabály esetében mind a képzőalaknak, mind az alapszavak körének 

állandónak kell lennie, ezért az alternatív tagolási lehetőségek közül a (128c) és a 

(129b) megoldást fogadjuk el, azaz a képzőt egységesen -di alakúnak, a képzést 

pedig alapesetben melléknévi alapúnak tekintjük (130), ahol az alapmelléknév 
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mindig -(V)s képzős,
112

 de a belső felépítése különbözik: főnévből (131a) vagy 

melléknévi igenévből (131b) jön létre:
113

 

 

(130)  [[X + -(V)s]A+ -di] 

 

(131) (a) [[N + -(V)s]A + -di] 

(b) [[V + -Ó]PART + -s]A + -di 

 

Ezzel bizonyos értelemben visszatérünk a Czuczor–Fogarasi-féle szótár 

hagyományaihoz (vö. CzF. i. h.), de annyiban természetesen más alapokon, hogy a 

19. században a képzés alapszavait jelentő melléknevek csak főnévből, a mai 

nyelvben viszont legalább fele-fele arányban melléknévi igenévből és főnévből 

jönnek létre. (A vizsgált korpuszban pl. főnévből képzett -s képzős melléknevek a 

-di képzős derivátumoknak csak kevesebb, mint a felében fordultak elő.) A MGr. 

által is követett leíró nyelvtani hagyománytól ezzel a képzőmeghatározással, ill. 

ezzel a tagolási móddal eltértünk ugyan, de ezt – véleményünk szerint – indokolja 

az a nagy tömegű neologizmus, amelyet a korábbi szakirodalomban még nem ve-

hetett tekintetbe, ill. amelyeknek létrejöttével és használatával a képzés új dimen-

ziókat kapott: a képzésmód új szabályokba (ill. a fentiek szerint egy egységes 

szabályba) rendeződött. 

 

2.8. A -di képzős derivátumok jelentésének meghatározása 

 
A fentiek után még meg kell vizsgálnunk a -di képzős derivátumok jelentését az 

MNSZ szóanyaga alapján a kompozicionalitás szempontjából.  

A -di képzős derivátumok jelentését a legkönnyebben azokban az esetekben 

tudjuk megragadni, ahol a képzés alapjául szolgáló melléknév -Ás képzős dever-

bális főnévből vagy folyamatos melléknévi igenévből jött létre
114

 ’az igében meg-

jelölt cselekvés mint jellemző tulajdonság’ jelentésben,  pl.:  

 

                                                 
112 Megoldásunkat az sem befolyásolná jelentős mértékben, ha a (129c) megoldást fogadnánk el, 

azaz az alapmelléknevet közvetlenül az igéből vezetnénk le az -Ós képző segítségével, de mivel a 

Kiefer–Ladányi-féle bontással (többek között szemantikai okok miatt is) egyetértünk, ezt a megoldást 

csak mint egy lehetőséget említjük meg.  
113 Azokat az eseteket, amikor a -di képző -s végű főnevekhez közvetlenül járul, vagy fakultatív 

fonológiai szabállyal oldhatjuk meg, vagy a (130a) szabály kivételeiként kezelhetjük őket. 
114 Azokban az esetekben pedig, amikor a képzés alapjául szolgáló melléknév puszta főnévből 

jön létre (feltéve, hogy egyénekről és nem csoportokról van szó, pl. elnökösdi (vs. szakszervezetesdi)) 

a -kVdik, illetve -skVdik képzős igékből képzett -Ás képzős derivátumokkal (pl. elnökösködik →  el-

nökösköd-és) vonhatunk párhuzamot. 
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(132) ige   fn. mn. 

alákínálgat  -ás -os  +  -di  

átvilágít   -ás -os  +  -di 

 

ill. 

  

(133) ige   mn.in. mn. 

alákínálgat  -ó -s  +  -di  

átvilágít   -ó -s  +  -di  

 

Mivel a -di képzős derivátumok szófaji kategóriája (főnév) megegyezik az -Ás 

képzős képzett szavakéval, ugyanabban a szintaktikai pozícióban fordulhatnak elő, 

ugyanúgy ragozódnak, és ugyanolyan bővítményt (jelzőt) vehetnek fel, mint az -Ás 

képzős képzett szavak: 

 

(134)  (a) Elégedetlen vagyok ezzel a nagy  alákínálgatással 

alákínálgatásosdival 

alákínálgatósdival. 

(135)  (b) Ki vagyok borulva ettől az állandó  alákínálgatástól 

      alákínálgatásosditól 

      alákínálgatósditól. 

 

A -di képzős derivátumok jelentése is a megfelelő -Ás képzős képzett szavak 

jelentésével rokon. Mind az érintett -Ás, mind a -di képzős derivátumok esetében 

valamilyen cselekvés megnevezéséről van szó, de a -di képzős derivátumok az -Ás 

képzősökéhez képest
115

 jelentéstöbblettel rendelkeznek: nem egyszerűen egy cse-

lekvést (pl. alákínálgatás) neveznek meg, hanem egy olyan (általában ismétlődő) 

cselekvés(sor)t,
116

 amely játszmaszerűen zajlik. A játszmára egyfelől az jellemző, 

hogy mindig ugyanúgy, tehát rögzített koreográfia szerint zajlik, másfelől pedig az, 

hogy negatív konnotáció tartozik hozzá – ez jelen van már az ÉrtSz. korábban idé-

zett néhány példájában (egyesületesdi, egyletesdi, alkotmányosdi) is.  

A -di képzős derivátumok szisztematikusan visszatérő szóképzési jelentését a 

fenti, biztosan produktívan létrehozható képzett szavakra (elsősorban az 

ige-Ás-(V)s-di típusú derivátumokra) építve tehát a következőkben határozhatjuk 

meg:  

 

                                                 
115 Itt most azért az -Ás képzős főnevekből kiinduló képzést vettük tekintetbe, mert abban ragad-

ható meg a derivátumok jelentésének kompozicionalitása.   
116 Ezért van az, hogy – ahogyan azt a 2.1. alfejezetben láttuk – a -di képzős derivátumokban az 

-(V)s képzős melléknév nagyon sokszor gyakorító képzős ige származéka; mozzanatos igék szár-

mazékaiból a derivátumok szintén létrehozhatók, de ismétlődő cselekvésként értelmezendők.  



B. Esettanulmányok 1.: a szóképzési rendszer egyes részei 152 

(136)  ’vmilyen [cselekvéssel, cselekvéssorral jellemzett] játszma’  

 

A ’cselekvés(sor)’ a -di képzős derivátumok jelentésében közvetetten jelen lé-

vő igei tartalmakra utal, amelyeket vagy az -Ás képzős főnév, vagy az -Ó képzős 

folyamatos melléknévi igenév hordozza.
117

 A ’jellemzett’ szó fejezi ki az -(V)s 

képzős melléknév szerepét: ahogyan a korábbiakban már meghatároztuk, az -Ás 

képzős főnévből vagy az -Ó képzős folyamatos melléknévi igenévből létrehozott 

-(V)s képzős melléknév jelentése: ’a cselekvés mint jellemző tulajdonság’. 

Magának a -di képzőnek a szóképzési funkciója grammatikailag az -(V)s képzős 

mellékneveknek (mint a képzés alapszavainak) a főnevesítése, a képző gazdag 

lexikai jelentése pedig, amely a játszma szó lexikai jelentésével állítható pár-

huzamba (beleértve a negatív konnotációt is), abból adódik, hogy a -di képzővel 

létrehozott derivátumok egy ’valamilyen játszma’ típusú szintaktikai szerkezet 

jelentését sűrítik magukba. 

Mivel a derivátumok szóképzési jelentése – legalábbis azokban az esetekben, 

ahol az alapmelléknév -Ás képzős deverbális főnévből vagy folyamatos melléknévi 

igenévből jön létre – kiszámítható, a képzés termékenységét a derivátumok sze-

mantikai kompozicionalitása alátámasztja. 
 

2.9. A -(s)di képző: összefoglalás 

 
Az adatok elemzése azt igazolja, hogy az MGr. besorolása a termékenységet ille-

tően helytálló: vannak olyan nyitott osztályok, amelyek tagjain a képzés szabályo-

san működik, és ahol a derivátumok jelentése kiszámítható (kompozicionális) – 

tehát a képzésmód valóban produktívnak tekinthető. Ugyanakkor a korpusz adatai 

szerint ez a termékenység nem csak abban a tartományban áll fenn, amelyet az 

MGr. szóképzési fejezete megjelöl: a vizsgált derivátumoknak több, mint a fele 

nem főnévi kiindulású képzés eredménye.  

A termékeny képzésre vonatkozó szabály keresése olyan kérdéseket vet fel (a 

derivátumok tagolása, a képző alakja, az alapszavak köre), amelyeknek a meg-

oldása – új alapokon és részben – a Czuczor–Fogarasi-féle szótár felfogásához 

vezet vissza. A régi, főnévi és az új, igei kiindulású képzésmód, amelyek közül 

mindkettő termékenynek tekinthető, csak akkor kezelhető egységesen, akkor ad-

ható rá egységes szabály, ha a képzőt mindkét esetben -di alakúnak, a képzést pe-

                                                 
117 Vagy az alapfőnevekből kiinduló képzés esetében (pl. elnökösdi) egy funkció/szerep neve (itt: 

elnök) utal valamilyen verbálisan ki nem fejtett igei tartalmakra (mint a funkció/szerep betöltéséhez 

kötődő szerepszerű viselkedésformákra). Ezekben az esetekben tehát nem valamilyen cselekvésnek, 

hanem inkább valamilyen cselekvés(ek)ben megnyilvánuló viselkedésnek a megnevezéséről van szó 

– ezt szemantikailag nehezebb megfogni. A 114. lábjegyzetben említett megfelelő -Ás képzős főnév 

(pl. elnökösködés) ilyenkor nem egy cselekvéssor lezajlását, hanem egy funkció betöltését, a -di 

képzős főnév (elnökösdi) pedig ehhez képest szerepszerű viselkedést jelöl.  
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dig melléknévi alapúnak tekintjük, ahol a képzés alapszavai mindig vagy főnévből, 

vagy melléknévi igenévből létrehozott -(V)s képzős melléknevek.  

 
3. A -kA és a -cskA képző 
 
3.1. A -kA képző a StrMorf.-ban 

 

A -kA és a -cskA kicsinyítő–becéző képző minden mai magyar morfológia 

szóképzési fejezetében termékeny képzőként szerepel. A StrMorf. egyik szóképzési 

fejezete (KIEFER–LADÁNYI 2000b, 168–170) részletesen tárgyalja mindkét képzőt, 

mégpedig az Új magyar nyelvtan morfológiai fejezetének egyik alfejezete alapján 

(KIEFER 1998a, 236–237), az ott kifejtetteket továbbfejlesztve, ill. pontosítva. A 

szóképzési rendszer szinkrón összefüggéseit tekintve – a fenti okok miatt – célsze-

rű itt is a StrMorf. megállapításaiból kiindulni, külön kitérve arra a kérdésre, hogy 

– a természetes morfológia kritériumrendszere szerint – a két képző közül valóban 

a -cskA képző-e a produktívabb.   

A következőkben kiindulásként először is számba vesszük a StrMorf.-nak a két 

képzővel kapcsolatos megállapításait. A későbbiekben majd ezek közül a megálla-

pítások közül fogunk néhányat részletesebben is megvizsgálni és kiegészíteni (ill. 

tovább pontosítani), miközben különböző szempontok bekapcsolásával magyaráza-

tot is keresünk ezekre az összefüggésekre. (Azokhoz a megállapításokhoz, ame-

lyekkel kapcsolatban megjegyzendőnk van, de amelyekkel ebben az írásban a to-

vábbiakban nem fogunk részletesebben foglalkozni, lábjegyzet fűzünk.) 

A két képzővel kapcsolatos állítások (részletesen l. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 

168–170) tehát a következők:
118

 

1) Ezek a képzők csak főnévi alapszó esetén termékenyek.
119

 

2) Csak konkrét főnevekhez járulhatnak.
120

 

3) Nem feltétlenül zárják ki egymást (vagyis nincsenek kiegészítő eloszlásban), 

pl. level-ecske – levél-ke, tál-acska – tál-ka.
121

 

                                                 
118 Ebben a rövid összefoglaló részben a lényegi megállapításokat úgy fejtjük ki, hogy nem tart-

juk meg az eredeti gondolatmenetet, kifejtési módot, ill. formalizálási technikát sem, a bemutatott 

példákat viszont a megállapítások illusztrálására a megadott fejezetből vesszük.  
119 Ez valószínűleg nincs így, hiszen – ahogyan arra Kiefer Ferenc később rámutat – a kicsinyítő 

képzős mellékneveknek vannak rendszeres pragmatikai funkciói, ezeknek a pragmatikai funkcióknak 

a betöltéséhez pedig a megfelelő mellékneveket alakilag elő kell tudni állítani. Igaz, Kiefer szerint ez 

a képzésmód nem termékeny, mert „az alapmelléknevek köre szabadon nem bővíthető” (KIEFER 

2003, 120), ez a megállapítás azonban az MNSZ általam használt adatai alapján kétségesnek tűnik.  
120 Kiefer Ferenc egy későbbi megjegyzése („a beszélő elvileg bármikor és bármilyen alapszó 

esetében használhat kicsinyítőképzőt, imkompatibilitás csak bizonyos lexikai mezők és beszédhe-

lyzetek között állhat fenn. Így például nem valószínű, hogy a szerelmesek elvont főnevek kicsinyítő-

képzős alakjaival kedveskednének egymásnak” (KIEFER 2003, 114)) arra utal, hogy talán ez a kor-

látozás sem feltétlenül áll fenn. A MNSZ adataiból is arra lehet következtetni, hogy elvont fő-

nevekből is lehetséges termékeny módon kicsinyítő képzős alakokat létrehozni. 
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4) A két képző közül a -cskA a termékenyebb, a használatát egyetlen morfoló-

giai korlátozás szabályozza: -i becézőképzős főnévhez nem járulhat; az ilyen főne-

vekkel csak a -kA képző fordulhat elő: csoki-ka – *csoki-cska, öcsi-ke – *öcsi-

cske.
122

 

5) Párhuzamos képzések előfordulhatnak (l. a harmadik pontot), de a -kA képző 

használatát a szótagszámmal, ill. a hangkörnyezettel kapcsolatos megszorítások 

korlátozzák, mégpedig a következő módon. A -kA képző nem fordulhat elő: 

a) egy szótagú szavakkal (pl. *láb-ka, *lép-ke, *hód-ka, *kút-ka, *fog-ka, 

*gyík-ka, *szív-ke, *toll-ka, *öv-ke); 

b) zárhangra végződő több szótagú szavakkal (pl. *család-ka, *beszéd-ke, 

*játék-ka, *bádog-ka, *bozót-ka, *oszlop-ka) – „A többi mássalhangzó 

esetében mindkét képző lehetséges” (KIEFER–LADÁNYI 2000b, 169); 

c) a/e végű szavakkal (pl. *zergé-ke, *kefé-ke, *körté-ke, *kapá-ka, *almá-

ka, *szilvá-ka); az a/e végű szavak egy alesetét jelentik a ka/ke végű 

szavak, amelyekkel a -kA képző értelemszerűen szintén nem társulhat: 

*macská-ka, *puská-ka, *kecské-ke, *fecské-ke, *eké-ke, *tüské-ke.
123

  

Az a, b, c esetekben a -cskA képző szabadon használható. 

6) A két képző, ill. párhuzamos képzés esetén a két különböző képzős szó kö-

zötti választást a következő tényezők befolyásolják: 

a) A magánhangzóra végződő alapszavak többnyire a -cskA képzőt kapják 

(pl. kígyó-cska, autó-cska, tető-cske, bundá-cska, bögré-cske, ágyú-cska, 

varjú-cska, gyűrű-cske), kivéve az i végűeket, amelyek inkább a -kA 

képzővel társulnak (pl. néni-ke, kocsi-ka). Mindig lehetnek párhuzamos 

alakok, ha ezt a fentiekben
124

 (vagy a 6b, ill. a 6c pontban) említett kor-

látozások nem zárják ki, pl. cumi-ka – cumi-cska, tepsi-ke – tepsi-cske.  

b) Ha a szópár egyik tagja a közösség szókincsében rögzült, ún. létező szó, 

akkor a másikat nem használjuk. 

                                                                                                                            
121 Az utóbbi példa nem szerencsés, mivel a tálka lexikalizálódott jelentésű szó, jelentése már 

nem ’kis N’. 
122 Az -i képzősök csoportjában azonban (mint majd a későbbiekben a produktivitás mértékével 

kapcsolatban szóba kerül) lehetséges elmozdulás a -cskA irányában, pl. nagynénicske (az MNSZ 

adata), csokicska, öcsicske (Google-adatok) – a Google-adatokért Kugler Nórának és Tanos Bálintnak 

tartozom köszönettel.   
123 Feltételezésünk szerint (legalábbis részben) ide tartozik az a korlátozás is, hogy a -kA képző 

nem társulhat -cskA képzős szavakkal, míg a -cskA képző elvileg járulhat -kA képzős derivátumokhoz 

is, pl.: bajuszkácska. Másrészt viszont a -kA azért sem társulhat -cskA képzős szavakkal, mert azokban 

a kicsinyítő funkció egyértelműen kifejeződik, míg a -kA képzős szavakra nézve ez nem mindig áll 

fenn (erre a kérdésre a későbbiekben még visszatérünk). 
124 Ez általában – tehát nem magánhangzóra végződőek esetében is – igaz, vö.: „Párhuzamos al-

kalmi képzések mindig lehetségesek, ha azt fonológiai tényezők nem zárják ki” (KIEFER–LADÁNYI 

2000b, 170), vagyis a korábban kifejtetteknek megfelelően az a/e végűekkel csak a -cskA, az i végű 

főnevek közül az -i becézőképzősökkel alapesetben csak a -kA képző fordulhat elő. 
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c) Ha a szópár egyik tagja sem létező szó, akkor a két szó közül a -cskA 

képzőset részesítjük előnyben. 

d) „a lexikai akadályozás elve a kicsinyítő képző esetében nem működik, 

mégpedig azért nem, mert a kicsinyítő képzős főnevek ritkán lexikali-

zálódnak, és ritkán válnak létező szóvá” (KIEFER–LADÁNYI 2000b, 

170). 

7) Mindkét képző jelentése szemantikailag lényegében azonos a kis, kicsi je-

lentésével, de annál absztraktabb: ’kicsinyítés’. 

8) „A szemantikai jelentés pragmatikailag módosítható: a ’kicsi’ bizonyos be-

szédhelyzetben teljesen elveszítheti eredeti jelentését, és kizárólag pragmatikai 

funkciókat hordozhat” (KIEFER–LADÁNYI 2000b, 170).
125

 

Most a fenti állítások közül csak az egymással összefüggő, a 3), 4) és 5) pont-

ban kifejtett állításokat vizsgáljuk meg részletesebben az MNSZ-ből gyűjtött 

derivátumok alapján. A következő kérdésekkel fogunk foglalkozni: 1. A két képző 

közül valóban produktívabb-e a -cskA, és ha igen, miért? 2–3. Miért nem járulhat a 

-kA egy szótagú, valamint a és e végű szavakhoz? 4. Milyen alaki jellemzői vannak 

a -kA, ill. a -cskA képző (párhuzamos) használatának? 5. Valóban fennáll-e a -kA 

képzőre vonatkozó korlátozás a zárhangra végződő szavakra is?  

 

3.2. A -kA és a -cskA képző produktivitásának mértéke  

 

Ahhoz, hogy igazoljuk vagy elvessük a StrMorf.-ban szereplő állítást, hogy a két 

képző közül a -cskA a produktívabb, meg kell vizsgálnunk mindkettejük termé-

kenységének mértékét a természetes morfológiának az A/IV./7. fejezetben ismer-

tetett és általunk is elfogadott kritériumrendszere alapján. Azért van erre szükség, 

mert a két képző produktivitásának különbségére vonatkozó fentebb idézett állítás 

arra épül, hogy melyikükre milyen hatóköri korlátozások vonatkoznak, ezeket a 

korlátozásokat pedig a természetes morfológiai megközelítésmód azzal hozza 

összefüggésbe, hogy a rivális képzésmódok közül melyiket kell alapesetnek (de-

faultnak) tekinteni, de a default státuszt önmagában nem tekinti a nagyobb mértékű 

produktivitás jelének (mivel a hatókör nagysága ebben a felfogásban nem tartozik a 

produktivitás mértékét meghatározó kritériumok közé).
126

  

A kicsinyítőképzésben a -cskA képzővel történő képzés, ill. maga a -cskA kép-

ző az ún. alapeset vagy default, míg a -kA képzőnek nincsen ilyen státusa, ami azt 

                                                 
125 A StrMorf. az említett képzőknek csak a kicsinyítő funkciójával foglalkozik. Ebben az írás-

ban sem térünk ki ezeknek a képzőknek a becéző funkciójára, mert gondolatmenetünk szempontjából 

a két összefüggő, de eltérő funkció megkülönböztetésének nincs jelentősége. 
126 Emlékeztetőül: ebben a keretben egy képzésmóddal kapcsolatban a termékenység fokozatait 

annak alapján állapítják meg, hogy a képzésmód mekkora nehézségeket képes leküzdeni: minél 

nagyobb nehézségek ellenére képes működni az adott képzésmód, annál produktívabbnak tekinthető 

(részletesen l. az A/IV./7. fejezetben). 
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jelenti, hogy – mint a korábbiakban láttuk – ez utóbbi képzőt csak bizonyos 

meghatározott feltételek fennállása esetén használhatjuk, míg az előbbire ilyen kor-

látozások általában nem vonatkoznak. A továbbiakban részletesen foglalkozunk 

majd a -kA képzőre vonatkozó hatóköri korlátozásokkal, és magyarázatot is próbá-

lunk adni ezekre. 

A kérdés tehát az, hogy a -cskA képző – amellett, hogy a kicsinyítő–becéző 

képzésben alapesetnek számít – valóban produktívabb képző-e, mint a -kA. Ha 

pedig a -cskA képző tényleg produktívabbnak bizonyul, magyarázatot is kell keres-

nünk erre a nagyobb mértékű termékenységre, bevonva azt a kérdést is, hogy a de-

fault státusz, a hatókör nagysága és a produktivitás mértéke között van-e összefüg-

gés. 

A következőkben a természetes morfológia kritériumrendszere szerint meg-

vizsgáljuk, hogy a két képző produktivitása hogyan viszonyul egymáshoz. A kri-

tériumok szerinti jellemzőket a két képzőre vonatkoztatva (137)-ben foglaljuk 

össze. 

 
(137) A -cskA és a -kA képző produktivitásának mértéke 

 

     -cskA   -kA  

1)  idegen szavak beillesztése     —      — 

2)  beillesztett idegen szavakon  blog-ocska,  *blog-ka, 

      lúzer-ecske  lúzer-ke 

3)  rövidítéseken, betűszavakon stb. kft-cske, tsz-ecske,  ?kft-ke, tsz-ke 

      sztk-cska,   ?sztk-ka, 

maszek-ocska  ?maszek-ka 

4) alosztályváltás az érintett képző 

javára   nagynéni-cske,  *fröccs-ke 

csoki-cska, öcsi-cske  vs. fröccs-öcske 

      (a nagynéni-ke,  *kapá-ka  

csoki-ka, öcsi-ke mellett) vs. kapá-cska 

5)  magyar alapszavakon 

a)  potenciális alapszavakból   ?fogyás-osdi-cska  ?fogyás-osdi-ka 

(intermediate false steps)  ?tornáz-dá-cska  *tornáz-dá-ka 

 b)  lexikai akadályozás ellenére  *járó-cska, *nyaló-cska, *fogó-ka,*bújó-ka,  

aktualizálódó potenciális alakok *ülő-cske   *főző-ke 

(a járó-ka, nyaló-ka, (a fogó-cska, 

ülő-ke mellett)127  bújó-cska, 

  főző-cske mellett)128 

 

                                                 
127 A lexikalizálódott jelentésű alakok rögzítettek, esetükben (azonos jelentésben) egyik irányból 

sincs felcserélési lehetőség. 
128 L. a 127. lábjegyzetet. 
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c)  potenciális szavak nem standard  bosszú-cska129  vendég-ke130 

aktualizációi     

d)  összetett morfológiai szerkezetű másoldá-cska  *másoldá-ka 

magyar neologizmusokból  ?elnökösdi-cske  ?elnökösdi-ke 

e)  nem összetett morfológiai szer-  puff-ocska  *puff-ka 

kezetű magyar neologizmusokból 

f)  régóta elfogadott, már hagyomá-  asztal-ocska, szék-ecske, asztal-ka, *szék-ke, 

nyosnak tekinthető szavakból  gépecske   gép-ke 

g)  a derivátum létrejöttét idegen szó   ?  Fontos-ka  

motiválja       [kisasszony]131 

h)  szabálykövető neologizmusokban,  

amelyeknek létrejöttét    ?   ? 

analógiás folyamat is támogatja. 

 

A fenti kritériumrendszer szerint is a -cskA képző bizonyul produktívabbnak, 

de ha megfigyeljük az egyes kritériumok érvényesülését, akkor azt tapasztaljuk, 

hogy mindössze egyetlen olyan tiszta eset van, amikor a két képző közötti 

különbség csak az adott kritériummal függ össze, és nem befolyásolják hatóköri 

különbségek – mégpedig a kicsinyítő képzésen belüli alosztályváltás a rivalizáló 

kicsinyítő képzők között. Ez mindig a -cskA képző javára történik (pl. nagynénike 

> nagynénicske, de kapácska > *kapáka).  

Emellett a -cskA képzőnek a -kA képzővel szemben egyértelműbb az idegen 

szavakon, a betűszókon és a rövidítéseken való működése is, mivel ezeknek a 

szócsoportoknak az esetében a -kA képzővel kapcsolatban ugyanazok a fonológiai 

korlátozások játszanak szerepet, amelyekről a korábbiakban már szó volt. Ez 

utóbbi megállapításból nézetünk szerint az a következtetés vonható le, hogy a 

hatókör nagyságának (és ebből következően az alapeset-státusnak) – a természetes 

morfológia eredeti elképzelésével szemben – mégiscsak van köze a produktivitás 

nagyobb mértékéhez, mivel az egyes kritériumok érvényesülésének mértékét a 

hatókör nagysága is befolyásolja. Ebből az is következik, hogy a nagyobb hatókör 

mellett a magasabb típusgyakoriság
132

 is jelezheti a produktivitás nagyobb fokát, de 

                                                 
129 A Google-ben mindössze három ilyen példa fordult elő: Ez amolyan kölcsönkenyér visszajár - 

bosszúcska...  (www.nol.hu/forum/topic/76537/); Persze nem volt elintézve, az „irodalmi bosszú 

(bosszúcska)” még folytatódik… (www.c3.hu/scripta/beszelo/01/01/18bene.htm); Íme néhány ártat-

lan, szórakoztató hitvesi bosszúcska (www.noiportal.hu/main/npnews-1691.html). 
130 Két internetes példa (köszönet értük Kugler Nórának!): Te húzod a rövidebbet, vendégkém, 

mert nem fogod meglátni Petúnia nénit ma vásárolt, brazilian style Álmai Bikinijében... 

(www.forum.tombraider.hu); Hú de vicces voltál vendégkém (www.fiatcoupe.hu). 
131 Az eredeti angol változatban: Miss Priss-y (Rowling 2003:499/489). A példa nem tökéletes, 

mert ebben az esetben nem főnévi alapú képzésről van szó.  
132 A vizsgált két alkorpuszban a két képző típusgyakorisága igen jelentős mértékben tér el 

egymástól, mivel a  -cskA képzős derivátumok száma a típusokat tekintve 2000 fölött van, míg a -kA 

képzős derivátumoké mindössze 40-50 címszóban merül ki, miközben a példánygyakoriság szintjén a 
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ahhoz, hogy a hatókör nagyságát és a típusgyakoriságot  a megadott kritérium-

rendszeren belül használhassuk fel a két képző produktivitási fokának össze-

hasonlításához, mind a hatókör nagyságát, mind a típusgyakoriságot az egyes kri-

tériumokra lebontva kellett vizsgálnunk. 

 

3.3. Mi az oka annak, hogy a -cskA a produktívabb képző?  

 

Erre a kérdésre részben történeti–funkcionális, részben nyelvelméleti magyarázatot 

tehetünk fel. A történeti–funkcionális magyarázat szorosan összefügg a két képző 

keletkezéstörténetével. 

Történeti nyelvtanaink tanúsága szerint (eredetét tekintve) mind a -kA, mind a 

-cskA képzőbokor: a -kA az ősmagyar korban keletkezett a kicsinyítő–becéző funk-

ciójú ősi -k és az azonos funkciójú ősi -a/-e képző összetapadásával;
133

 a kései 

ómagyar kortól adatolható -cskA pedig a -kA képző és a szintén kicsinyítő–becéző 

funkciójú (az ősmagyar korban keletkezett -csa/-cse képzőbokorban is szereplő) 

-cs (< -s) képző összekapcsolódásával keletkezett (vö. SZEGFŰ 1991, 207–209, 

242–244, 1992: 271–272).  

Annak a ténynek a funkcionális alapja, hogy a képzőbokrok nagyobb produkti-

vitást mutatnak, mint azok a képzők, amelyeknek az összekapcsolódásából előáll-

tak, az, hogy az azonos funkciójú formánsokat egyesítő képzőbokrok erőteljeseb-

ben képviselik a szóban forgó funkciót. Különösen igaz ez akkor, ha a 

képzőbokorban érintett egyik képző ilyen jellegű funkciója meggyengül, termé-

kenysége csökkenő- vagy megszűnőfélben van (a képzőbokrok kialakulásáról l. 

SÁROSI 2004, 144). A -kA például képzőbokorként, kicsinyítő funkcióban ezért 

szoríthatta félre az ezt a funkcióját a korai ómagyar kor táján elvesztő ősi -k, ill. 

-a/-e képzőt (ez utóbbiak eredeti – kicsinyítő – funkciójukban köznevekben nem is 

nagyon maradtak fenn, de a -k képzőt tartalmazza pl. a farok, torok, ajak, tövisk, az 

-a/-e képzőt pedig pl. a csibe, liba, csida ’csikó’szó, vö SZEGFŰ 1991, 207–209).  

A -kA-hoz hasonló, a kicsinyítő funkciót erősítő szerepe lehetett a (valószínű-

leg még a 16. században is termékeny)
134

 -csa/-cse képzőbokornak is, hiszen az 

                                                                                                                            
különbség jóval kisebb lehet, hiszen a szövegösszefüggést is tartalmazó példák a -cskA esetében 230, 

a -kA képző esetében 210 oldalt tesznek ki. 
133 A -kA eredetileg becéző-személynévképző lehetett; legalábbis csak tulajdonneveken mu-

tatható ki előzményeként az önálló -k képző, amellyel párhuzamosan kezdték el használni a -kA 

képzőt mint testesebb formánst (vö. SZEGFŰ 1991, 208). 
134 Vö. SZENCZI 1610, 75b–78a-val: „Olykor egy alapszóból sok kicsinyítő képzős származik, 

mint a leány, puella szóból leánka, leancza, leanyoczka, puellula; a gyermec, puer szóból gyermek-

cze, gyermeczke, gyermekeczke, puerulus. A kicsinyítő képzős főnevek és melléknevek közös vég-

ződései: ka, czka, cza; ke, czke, cze, mint poharka, pocillum; házaczka, domuncula; ablakcza, 

fenestella; aranyaska, aureolus, a, inauratulus, a; rutaczka, turpiculus, a; nagyoczka, grandiusculus, 

a; Legénke, adolescentulus; Szemeczke, ocellus; Szepeczke, pulcellus, a; egenyke, paperculus, a; 

égyeczke, unicus, a.”  Köszönöm C. Vladár Zsuzsannának, a magyar nyelvű Szenczi-grammatika 
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önálló -cs képző a korai ómagyar kort követően már valószínűleg szintén elveszí-

tette a termékenységét.  

Sajnos nem lehet pontosan adatolni a -cskA képző létrejöttének folyamatát: né-

hány példán kívül nem mutathatók ki a -cskA képzős szavak -cs képzős előzményei 

(vö. SZEGFŰ 1992, 271–272). De akár a -cs, akár a -csa/-cse játszott szerepet a -kA 

mellett a -cskA képző létrejöttében, ennek az új képzőbokornak a megszületése 

mindenképpen a -cs, ill. a -csa/-cse képzők gyengülő képzőfunkciójával függhetett 

össze; az új képzőbokor a fenti képzők által már nem megfelelően képviselt funk-

ciót erősítette meg.  

A képzőfunkció gyengülése a -kA képző esetében is feltehető. Ez – felté-

telezésünk szerint – a lexikalizálódott -kA képzős és az egyéb eredetű ka/ke végű 

(vagyis a morfoszemantikailag nem átlátható) szavak számának felszaporodásával 

függhetett össze. A korai ómagyar korban is előfordultak már olyan, finnugor ere-

detű tőből létrehozott állat- és színnevek (pl. róka, csirke, csóka; ill. szürke, szőke, 

tarka), amelyekben a -kA elem kicsinyítő jelentése elhomályosulhatott. Emellett a 

morfológiailag nem elemezhető ka/ke végű szavak számát szaporították bizonyos 

ótörök (pl. bika, béka, kecske), majd később szláv eredetű állatnevek (pl. macska, 

szarka),
135

 valamint – valószínűleg éppen a különböző eredetű ka/ke végű állat-

nevek analógiájára – olyan szavak is, amelyek egykori melléknévi igenévi alakok 

átformálódásából keletkeztek (fecske, lepke, cinke < fecsegé, lebegé, cinegé; vö. 

SZEGFŰ 1991, 243).
136

  

A -cskA képzős szavakhoz képest a -kA képzősök között ma is sokkal több a 

lexikalizálódott jelentésű szó, pl. folyóka (’csatorna’ jelentésben, ill. növé-

nynévként is), csengettyűke (virágnév), ülőke, hajtóka, járóka, nyalóka stb.; az egy 

szótagú -kA képzős szavak pedig mind lexikalizálódott jelentésűek: pl. lapka, 

bőrke, szálka, padka. Mindezek a nem kompozicionális jelentésű alakulatok 

(továbbá a -kA képzővel kapcsolatos korlátozások, amelyekről később még lesz 

szó) hozzájárulhattak a képző kicsinyítő funkciójának gyengüléséhez és ter-

mékenységének csökkenéséhez.  

Ugyanakkor a -cskA képzős alakulatok igen kis mértékű lexikalizálódása 

(mindössze néhány lexikalizálódott jelentésű szó fordul elő ezzel a képzővel: 

fogócska, bújócska, főzőcske) és ezzel együtt az ezt a képzőt tartalmazó derivátu-

mok szemantikai átláthatóságának (és így a képző funkciójának) teljesen egyértel-

mű volta elősegíthette a -cskA képző szélesebb körű használatát és ezzel default 

                                                                                                                            
fordítójának, hogy ezt a szövegrészletet magyar fordításban még a grammatika megjelenése előtt a 

rendelkezésemre bocsátotta. 
135 A más nyelvekből a magyarba bekerült állatnevek eredetileg állathívogató, ill. hangutánzó 

szavak voltak – ezzel függ össze az is, hogy nemcsak a magyarban, hanem más nyelvekben is megvan 

a -cs, ill. a -k kicsinyítő funkciója (vö. – más összefüggésben –: „...az állatnevek kicsinyítő képzővel 

történő alkotása eléggé elterjedt; ennek szemléleti hátterében az állatok – főleg a kölykök – becéző, 

kedveskedő említése, hívása áll ...” SZEGFŰ 1991, 242). 
136 Bár a TESz. más típusú etimológia lehetőségét is megengedi. 
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képzővé válását. Az pedig, hogy a két képző közül a -cskA képző számít az alape-

setnek, mint a fentiekben láttuk, szerepet játszik a képző nagyobb mértékű produk-

tivitásában. A -cskA képző alkalmazhatóságára alig vonatkoznak korlátozások, míg 

a -kA képzővel kapcsolatban többféle korlátozás is fennáll. Ezek a korlátozások 

részben nyelvelméleti, részben történeti okokkal függhetnek össze; ezekre a követ-

kező részben, az egy szótagúakra vonatkozó korlátozások kapcsán térünk ki.  

 

3.4. Miért nem kapcsolódhat a -kA képző egy szótagú szavakhoz?  

 
Egy szótagú alapszavakkal ma már valóban kizárólag a -cskA képző fordul elő:

137
 

mint az előző részben is utaltunk rá, az összes egy szótagú szó -kA képzős de-

rivátuma lexikalizálódott jelentésű szó (pl. szálka, tálka, nyálka, zárka, bőrke, 

lapka, padka, nyj. hóka ’holdacska → fehér foltos homlokú ló’, nyj. tóka ’kacsa’, 

hurka ← húr, kaska ’kosár’ ← kas), míg a megfelelő -cskA képzős szavak jelentése 

áttetsző, kompozicionális (’kis N’). Mégis, ezeknek a lexikalizálódott szavaknak a 

léte azt bizonyítja, hogy a -kA képzővel kapcsolatos korlátozó szabály az egy szóta-

gú szavakra vonatkozóan nem mindig állt fenn. A korábbiakban szóltunk arról, 

hogy milyen okokból következhetett be a -kA képző képzőfunkciójának gyengü-

lése. Ha szótagszámuk szerint vizsgáljuk meg a fentebb számba vett lexikali-

zálódott -kA képzős és az egyéb eredetű, morfológiailag nem tagolható ka/ke végű 

szavakat, akkor azonnal feltűnik, hogy mindegyik érintett szó két szótagú (róka, 

csóka, tarka, szürke; bika, béka; macska, szarka; lepke, cinke stb.).
138

 

Mindebből az következik, hogy – ha csak a szó egészének alakjából indulunk 

ki – a két szótagú ka/ke végűek esetében a legkétségesebb, hogy vajon kicsinyítő 

jelentésről van-e szó vagy sem, mert az ilyen alakú szavak között vannak a 

legnagyobb arányban olyanok, amelyeknek nem ’kis N’ a jelentése. Ez a jelenség 

az egy szótagúak esetében részben indokolhatja a -kA képző kikerülésének tak-

tikáját, mivel a kétséges alakot eredményező -kA helyett az egyértelműen áttetsző 

derivátumokat létrehozó -cskA használata előnyösebbnek látszik.   

Ebben az összefüggésben azonban a döntő kérdés véleményünk szerint 

mégsem pusztán a nem ’kis N’ jelentésű ka/ke végű szavak nagy száma, hanem az, 

hogy mi az oka, ill. elvi magyarázata az egy szótagú szavakból -kA kicsinyítő 

képzővel létrehozott derivátumok szinte törvényszerű lexikalizálódásának. A ter-

mészetes morfológia két alapelve (vö. pl. DRESSLER 1999) magyarázattal szolgál-

hat erre a jelenségre.  

Az egyik idevágó alapelv a szó elsődlegessége a szóelemekkel szemben, amely 

azonban nemcsak ebben a speciális esetben, hanem bármilyen típusú derivátum 

                                                 
137 Kivéve például a költői szabályszegést, pl. agykák (Bella István, Szv 1987, 30) – l. a C/I. fe-

jezetben is.  
138 Ugyanígy kétszótagúak a nyelvújítás korában igéből létrehozott, szintén nem áttetsző 

jelentésű -kA képzős szavak is, pl. nyalka, nyafka, irka, firka, szipka stb.  
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esetében magyarázatul szolgál a képzett szó jelentésének lexikalizálódására. A 

másik alapelv, amely viszont kifejezetten a két szótagú derivátumokat érinti, a 

morfológiai szavak optimális alakjának elve (DRESSLER 1999, 138). Ennek értel-

mében akkor mondhatjuk, hogy a morfológiai szó alakja optimális, ha megfelel egy 

prozódiai lábnak. A legtermészetesebb prozódiai láb jellemzője pedig Dressler sze-

rint (az egy- vagy háromszótagúsággal szemben) a kétszótagúság. Úgy véljük, a 

morfológiai szavak optimális alakjának elvéből közvetett módon levezethető – és 

így meg is magyarázható – a két szótagú derivátumok erőteljes lexikalizálódásának 

tendenciája. Míg a -kA (mindig kötőhangzó nélkül járulva a mássalhangzóra vég-

ződő alapszóhoz) egy szótagúakkal lexikalizálódásra hajlamos két szótagú de-

rivátumokat hozna létre, a -cskA képző mindig kötőhangzóval járul az ilyen alap-

szavakhoz, tehát az általa egy szótagúakból létrehozott derivátumok sohasem (a 

lexikalizálódásnak erősen kitett) két szótagú szavak.
139

  

 

3.5. Miért nem járulhat a -kA képző a és e végű szavakhoz? 

 
Ha az alcímben jelzett toldalékolás megengedett lenne, akkor a -kA képző az a/e 

végű szavaknak csak az á, ill. é végű tőváltozatához járulhatna (ennek a tőtípusnak 

ugyanis minden toldalék előtt a hosszú magánhangzót tartalmazó kötött töve jele-

nik meg). A fenti korlátozást tehát csak akkor köthetjük fonetikai/fonológiai okok-

hoz, ha a -kA képző az á és é végű szavakkal sem kapcsolódhat.  

A magyar nyelv szóvégmutató szótára szerint (PAPP (szerk.) 1969) (két vagy 

több szótagú) á végű főneveink (a burzsoá szót kivéve, amelynek idegen szó mi-

voltát ma is érezzük) nemigen vannak, de ugyanott több szótagú é végűeket már 

viszonylag nagy számban találunk. Ezek közül az é végűek közül azokhoz, 

amelyek már meggyökeresedtek a magyarban, tehát nem hatnak idegen szavak-

ként, elvileg a -kA képző is kapcsolódhat, pl.: kópéka, góbéka, bódéka, máléka, 

kávéka. (Más kérdés, hogy a -cskA képző talán ezekkel a szavakkal is szokáso-

sabbnak tűnik.) Mindenesetre úgy látszik, hogy az a/e végűekre vonatkozó kor-

látozás nem fonetikai/fonológiai okokkal függ össze. Olyan szabályt kell tehát 

keresnünk, amely mind az á, é, mind az a, e végű szavak kapcsolódási lehetőségeit 

megragadja. 

Úgy gondoljuk, hogy a felállítandó új korlátozó szabály a -kA és -cskA 

képzőnek a töveket, ill. tőváltozatokat érintő kapcsolódási jellegzetességeivel függ 

                                                 
139 Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a természetességi elvek konfliktusba kerülhetnek 

egymással (vö. DRESSLER 1999, 139–140): a morfotaktikai transzparencia elvének (adott esetben ez 

az elv konkrétan azzal függ össze, hogy természetesebb, ha a morfémahatárok egybeesnek a szóta-

ghatárokkal, mint ha nem) pl. a *pártka (párt-ka) jobban megfelelne, mint a pártocska (morfológiai 

tagolása párt-ocska, míg szótagokra történő tagolása pár-tocs-ka). Vö. még az ún. „bázismegkülön-

böztető tendenciával” (PAPP 1975), ill. a fonológiában használt ún. „határjelző funkciók” fogalmával 

(SZÉPE 2004). 
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össze, tehát morfofonológiai természetű. Ezek a jellegzetességek adják a következő 

rész témáját.  

 

3.6. A két képző használatának alaki jellegzetességei: egy új általános szabály  

 

Bár explicit módon ott nincs kifejtve, a StrMorf.-nak a képzők párhuzamos 

használatát bemutató példái is utalnak arra, hogy a két képző kapcsolódási szabá-

lyai a töveket, ill. tőváltozatokat illetően eltérnek egymástól: „A többi mással-

hangzó esetében mindkét képző lehetséges: asztal+ka—asztal+ocska, gödör+ke—

gödr+öcske, ikon+ka—ikon+ocska, citrom+ka—citrom+ocska, bárány+ka—

bárány+ocska” (KIEFER–LADÁNYI 2000b, 169).  

Az idézett példák sorát tovább bővítve (pl. egérke – egerecske, emberke – em-

berecske, vagyonka – vagyonocska, leányka – leányocska, mellényke – mellényecs-

ke) eljuthatunk ahhoz az empirikus általánosításhoz, hogy a) ha az alapszónak van-

nak tőváltozatai, akkor a -kA mindig az alapszóhoz (a szótári tőhöz), a -cskA pedig 

mindig a kötött tőhöz csatlakozik; b) az egy alakú tövekhez a -kA mindig elő-

hangzó nélkül, a -cskA pedig mindig előhangzóval járul. Az a) és b) mindkét képző 

esetében nagyon erős, kivételek nélkül működő kapcsolódási szabály.
140

  

Ez a szabály számot ad mind arról, hogy a -kA képző nem kapcsolódhat a/e 

végű szavakhoz, mind arról, hogy ugyanakkor kapcsolódhat (több szótagú) é végű 

szavakhoz. Az é végűek egy alakúak, tehát a -kA a főszabálynak megfelelően 

kapcsolódhat hozzájuk. Az a/e végűek esetében a szótári tőhöz semmilyen toldalék 

nem kapcsolódhat, tehát a -kA képző sem; viszont ha a -kA képző a nem szótári 

tőhöz kapcsolódna, sérülne a rá vonatkozó főszabály. 

 

3.7. A szabály történeti háttere 

 

Találtunk ugyan egy általános szabályt a szinkrón összefüggések keretében, de ha 

azt keressük, hogy mi az oka annak, hogy a két képző ilyen eltérő módon viselke-

dik, akkor nyelvtörténeti adatokhoz, ill. nyelvtörténeti magyarázathoz kell fordul-

nunk.  

Az ősmagyar korban, a -kA képző keletkezésének idején – a jövevényszavak 

rendszerbe illeszkedésének tanúsága szerint – már megindult a rövid magánhang-

zóra végződő egy alakú tövek tővéghangzójának zártabbá válása, tehát ekkor már 

nem voltak ősi a/e végű szavaink. Voltak viszont á és é végű szavaink, amelyek a 

későbbiekben megrövidülve a/e végű szavakká váltak. Ezek a szavak két nagy 

csoportba tartoztak: a) a magyarban létrejött relatív tövek és b) a más nyelvekből 

akkoriban átvett szavak csoportjába. Valószínű azonban, hogy – különböző okok-

ból – egyik csoport szavaival sem társulhattak kicsinyítő képzők:  

                                                 
140 Az ellenpéldának felhozható cédulka nyelvújításkori szóalkotás. 
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a) A magánhangzóra végződő tövek között nem felső nyelvállású véghangzót 

csak azok a relatív tövek mutattak, amelyek eredetileg valamilyen -i alakú 

toldalékot (melléknévképzőt, birtokos toldalékot vagy -i ( > -a/-e) kicsinyítő 

képzőt), majd az ebből származó i utótagú diftongust tartalmaztak, és a diftongus 

egyszerűsödésével á és é végű egy alakú tövekké alakultak. A fenti relatív tövek-

hez kicsinyítő képzők azonban – jelentéstani okokból – valószínűleg nem járulhat-

tak. 

b) A korai ómagyar kor á/é végű töveinek az analógiájára 1) a magyarba 

bekerült ’magánhangzó + i’ végű jövevényszavak is hasonló változási folyamaton 

mentek át; 2) a rövidülést megelőző időszak a/e végű jövevényszavai pedig á, ill. é 

végű szavakként idomultak a rendszerhez. Valószínűsíthető azonban, hogy ezekhez 

az akkor még nyilvánvalóan idegennek minősülő szavakhoz kicsinyítő képzők 

szintén nem járultak. 

A szóvégi hosszú magánhangzók megrövidülése előtti időszakban természete-

sen a mai nyelvre jellemző tőváltakozás (szóvégi a/e – toldalék előtti á/é) sem lé-

tezett: az á és é végű tövek egy alakúak voltak. A fentieknek megfelelően az ős-

magyar korban még maga az -a/-e, és a -kA is hosszú magánhangzós volt, és ez a 

magánhangzó csak a szóvégi hosszú magánhangzók, köztük a szóvégi á/é meg-

rövidülése során, a korai ómagyar kor második felében, annak vége felé rövidült 

meg. (Az érintett tövekre, ill. képzőkre vonatkozó, a fentiekben csak nagy 

vonalakban vázolt történeti folyamat részleteit l. SÁROSI 1991, 160–165, SZEGFŰ 

1991, 200, 216).  

A történeti alaktan szóképzési fejezeteiből az is kiderül, hogy a minket érdeklő 

kicsinyítő–becézőképzők közül (köznévi alapszó esetén) a -cs, majd később a 

-cskA mindig a (történeti értelemben vett, tehát tővéghangzós) teljes tőhöz, az -a/-e, 

majd később a -kA pedig mindig a (hasonló értelemben vett, tehát tővéghangzó né-

lküli) csonka tőhöz járulhatott (vö. SZEGFŰ 1991, 219–224, 1992, 284–288).  

A -cs és az -a/-e közötti megoszlásnak az lehet a magyarázata, hogy az -a/-e 

történetileg egy félhangzós ősi *-i képzőre megy vissza, „mely az alapszó tővégi 

magánhangzójával *-ai/*-ei diftongust alkotott, majd az ősmagyar kor utolsó sza-

kaszában lezajlott monoftongizálódással lappangásba jutott, így a formáns -á/-é 

alakú lett....” (SZEGFŰ 1991, 200). Ez azt jelenti, hogy (köznévi alapszavakkal) az 

-a/-e előzménye, az *-i, ugyanúgy, mint a -cs ( < -s) is, eredetileg a teljes tőhöz 

járult (SZEGFŰ 1991, 222). Az, hogy az *-i folytatója, az -a/-e (látszólag) a csonka 

tőhöz járult (egy olyan korszakban, amikor még a teljes tő – csonka tő váltakozás 

nem alakult ki teljesen), csak a lezajlott hangtani változásoknak, ill. a morfematikai 

tagolás ezekből következő megváltozásának (vö. SÁROSI 1991, 163) a következ-

ménye.  

Mindenesetre a korai ómagyar korban (legalábbis kicsinyítő funkcióban, 

köznévi alapszavakkal) a -cs és az -a/-e (a fenti folyamatok következtében) már 

kiegészítő megoszlásban fordulhatott elő: a -cs a teljes, az -a/-e pedig (az új mor-

fematikai tagolás szerinti) csonka tövekkel társult, vagyis a tővéghangzók ala-
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palakbeli lekopása után az -a/-e közvetlenül a szótári tőhöz kapcsolódott, míg a -cs 

nem. Ha a -cskA azokon a helyeken jelenhetett meg, ahol korábban a -cs, akkor 

érthető, hogy ez a képző a -cs pozícióját vette át. Lehetséges viszont, hogy a -kA 

nem az -a/-e, hanem a -k pozícióját vette át, tehát felvetődik a kérdés, hogy az -a/-e 

képzőhöz hasonlóan a -k is járulhatott-e köznevek esetében a csonka tőhöz.
141

 D. 

Bartha Katalinnál a következőket olvashatjuk erről: „A -k legrégibb adataink közül 

néhányban véghangzó nélküli alapszóhoz járult (forcu, Gurcu), majd a szóvégi 

magánhangzó lekopása után a mássalhangzó-torlódás megszüntetésére iktatódott 

be egy ejtéskönnyítő járulékhang (farok)” (D. BARTHA 1958, 106) – tehát legalább-

is van példa arra, hogy a -k köznévi alapszó csonka tövéhez (is) járulhatott.  

 

3.8. Valóban fennáll-e a -kA képzőre vonatkozó korlátozás a zárhangra végző-

dő szavak esetében is? 

 
Úgy tűnik, hogy a -kA képző szinte bármilyen mássalhangzóra végződő szóhoz 

járulhat (ha az két vagy több szótagú). A mássalhangzókat illetően kétségtelenül 

vannak preferált szóvégek: ilyen az l, r, m, n, ny, j (a KIEFER–LADÁNYI 2000b-ből 

vett, korábban bemutatott példákon kívül erre utalnak más párhuzamos képzések is, 

pl.:  

(138) fedélke – fedelecske, vonalka – vonalacska, kenyérke – kenyerecske,  

  egérke – egerecske, emberke – emberecske, vagyonka – vagyonocska,  

  leányka – leányocska, mellényke – mellényecske, kötényke – kötényecske,  

  karajka – karajocska, tolvajka – tolvajocska  

 

Kérdés, hogy a zárhangok csak egyszerűen nem tartoznak a preferált szóvégek 

közé, vagy az ilyen végű szavakon a képző tényleg nem működik. 

A zárhangokra vonatkozó korlátozás érvényét az alább következő érvek 

kétségessé teszik (tulajdonképpen elegendő lenne csak a zöngétlen zárhangokat 

vizsgálni, hiszen a -kA képző előtt a zöngés zárhangok is zöngétlenednek a kiejtés-

ben). 

A t, p és b végűeket tekintve vannak olyan kicsinyítő képzős alakok, amelyek 

mindkét kicsinyítő képzővel létrehozhatók; így pl. t végűekkel:  

 

(139)  szeletke – szeletecske, füzetke – füzetecske, kötetke – kötetecske,  

  kabátka – kabátocska, életke – életecske 

 

 Ugyanígy p és b végűekkel is, pl.:  

                                                 
141 Becéző funkcióban (tulajdonnevekkel) más a helyzet, mert ott „általánosan elterjedt a csonka 

tövű alapszóhoz kapcsolódó C alakú formáns: -cs (Borcs, Jakcs szn., Udvarcs hn.); -d (Hazugd, 

Jánosd szn.; Telegd, Üregd hn.); -k (Ékesk, Lack, Petk szn.); stb” (SZEGFŰ 1991, 222).  
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(140) kalapka – kalapocska, darabka – darabocska  

 

Ezekben a párokban a -kA képzős szavak nem lehetnek lexikalizálódott jelentésű-

ek, mivel jelentésük azonos a párhuzamos -cskA képzős szavakéval, azok jelentése 

pedig nem lexikalizálódott, hanem szabályosan kiszámítható (’kis N’). Ebből 

következik, hogy a megszokott mondatocska, történetecske, családocska, beszé-

decske, tizedecske, ügyvédecske, verebecske, galambocska, nábobocska stb. mellett 

elvileg a mondatka, történetke, családka, beszédke, tizedke, ügyvédke, verébke, 

galambka, nábobka stb. derivátumok sem lehetnek kizárva, hiszen ezeknek a -kA 

képzős szavaknak (a szeletke, darabka stb. példákhoz hasonlóan) fonológiai szem-

pontból kifogástalanok kell lenniük. (A szóvégmutató szótárt böngészve egyébként 

azt tapasztalhatjuk, hogy feltűnően sok az egy szótagú és kevés a több szótagú d-re 

és b-re végződő főnév; így talán az egy szótagúakra vonatkozó korlátozó szabály 

érvényesülése keltheti azt a téves benyomást, hogy ezekkel a végződésekkel csak a 

-cskA fordulhat elő.) 

Ami a k és g végű két vagy több szótagú szavakat illeti, ezekkel ugyan nem 

találunk szótározott -kA képzős derivátumokat, de fonológiai alapon ezek sem le-

hetnek kizárva. Egy ilyen típusú -kA képzős lehetséges szó aktualizálódhat pl. ét-

termi helyzetben a pincér részéről gúnyos stílusban megfogalmazott lehetséges 

mondatban: Vendégkém csak megérkezik, és azt hiszi, máris kapja az ebédet.
142

 

 

3.9. A -kA és a -cskA képző: összegzés 

 

Ebben a részben a StrMorf. néhány állítását vizsgáltuk meg részletesebben és gon-

doltuk tovább a -kA és a -cskA képzővel kapcsolatban, miközben különböző szem-

pontok (a rendszertani és a nyelvelméleti mellett a funkcionális és a történeti szem-

pont) bekapcsolásával magyarázatot is kerestünk a két vizsgált kicsinyítő képzővel 

kapcsolatos összefüggésekre. Megerősítettük a StrMorf.-nak azt a megállapítását, 

hogy a -kA képző használatát jóval több tényező korlátozza, mint a -cskA képzőét. 

A -kA képzővel kapcsolatos korlátozások közül az egy szótagúakra vonatkozót 

elvi–történeti magyarázati keretbe illesztettük, az a/e végűekre vonatkozót egy a 

korábbinál átfogóbb szabály aleseteként fogalmaztuk meg, a zárhangokra vonat-

kozó fonológiai korlátozást pedig elvetettük. Megállapítottuk, hogy a produktivitás 

mértéke versengő képzők esetében összefügghet a hatóköri korlátozások mértéké-

vel és a default – nem default státussal (mégpedig úgy, hogy a kevesebb hatóköri 

korlátozás, ill. a default státus magasabb produktivitással jár együtt), továbbá azt is, 

hogy a produktivitási kritériumokra lebontott magasabb típusgyakoriságok jelzik a 

produktivitás nagyobb mértékét. Mindez a tárgyalt kicsinyítő képzőkkel kapcsola-

tos problémáknak természetesen csak egy részére kínál  megoldási lehetőségeket.  

                                                 
142 Két további példa található a 130. lábjegyzetben. 
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4. A szókincs rétegződése és a szóképzés: idegen képzők  
 
Az alábbiakban az idegen eredetű képzők közül az -árium, az -itás, az -izmus és az 

-ista képzőt
143

 vizsgáljuk meg a produktivitás szempontjából.  

E képzők eredetileg latin szavak részeként kerültek be a magyarba, majd mor-

fológiailag önálló elemekké váltak, és a továbbiakban más nyelvekből (a németből, 

a franciából – többnyire német közvetítéssel – vagy az angolból) származó idegen 

(valamint egyes képzők esetében magyar) alapszavakból is jöttek/jönnek létre ve-

lük új szavak. 

A nemzetközi morfológiai szakirodalom megállapítása szerint a szókincs ele-

mei két nagy rétegbe tartozhatnak: vagy a szókincs eredeti (native), vagy idegen 

(non-native) rétegébe sorolhatók. Az is közkeletű megállapítás, hogy az idegen 

képzők elsősorban a szókincs idegen elemein működnek (ARONOFF 1976, 

DRESSLER–LADÁNYI 1998, 2000a, KIEFER–LADÁNYI 2000b). Ezzel szemben a 20. 

század 30-as éveiben a latin eredetű képzőkről született magyar tanulmányok szer-

zői (összefoglalja: FLUDOROVITS 1937,
144

 l. még GYALMOS 1933) csak azokat a 

képzőket tekintették latin eredetű magyar képzőknek, amelyek a szókincs magyar 

elemeiből is hoznak létre új szavakat.
145

 Erre a kérdésre a továbbiakban még visz-

szatérünk. 

A vizsgált képzők közös tulajdonsága, hogy azokban az esetekben, ahol az 

alapszónak tőváltozata(i) van(nak), a kötött tőhöz járulnak (pl. Lakitelek – 

lakitelk-izmus, forgalom – forgalm-ista); emellett magánhangzórövidülést, magán-

hangzótörlést vagy egy végződés törlését olyan esetekben is kiváltják, amikor a 

magyarban az alapszónak magyar eredetű toldalékokkal nincs meg a megfelelő 

tőváltozata, pl. Vatikán – vatikan-ista, Vasgárda – vasgárd-izmus, herbatea – 

herbate-ista, evangélium – evengeli-árium, banális – banal-itás, szpíker – szpik-

ista, a szabályos szpíker-ista mellett). A tő megváltozása csak a legújabb derivátu-

mok egy részénél nem lép fel (pl. oportó-ista, éjszaka-ista), de többnyire akkor is 

csak alternatív megoldásként (pl. iszlam-ista és iszlám-ista, torgyan-izmus és 

torgyán-izmus, tarantin-izmus és tarantinó-izmus (a korpuszban így!)). 

  

                                                 
143 Mint a korábbiakban már utaltunk rá (vö. a 77. lábjegyzettel), a két hivatkozott modern 

grammatika (StrMorf., MGr.) közül egyik sem tartalmazza az  -izmus és  az -ista képzőt; a StrMorf. 

szóképzési fejezete tárgyalja az -itás-t, de hiányzik belőle az -árium, míg a MGr.-ben szerepel az 

-árium, de hiányzik belőle az -itás képző.  
144 Köszönöm C. Vladár Zsuzsának a hasznos információkat a latin eredetű képzett szavakkal 

kapcsolatban, ill. azt is, hogy Fludorovits munkájára felhívta a figyelmemet. 
145 A latin eredetű főnévképzők listáján GYALMOSnál (1933), ill. BARTHÁnál (1958) a követke-

zők szerepelnek: -ista, -izmus, -tórium (-órium), -ia (-cia, -ánia, -ónia). 
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4.1. Az -árium képző 
 

Az -árium-ot a fentiekben idézett 30-as évekbeli szakirodalom és BARTHA 1958 

sem sorolja fel az idegen eredetű magyar képzők között, mivel magyar szavakon ez 

a képző a korábbiakban nem fordult elő. Az MNSZ-ből gyűjtött példák
146

 zöme 

sem neologizmus, hanem ismert, latin eredetű jövevényszó,
147

 pl.: 

 

(141) terrárium, akvárium, honorárium, kalendárium, centenárium, szeminárium 

 

 Ezek a szavak különféle egyedi jelentésekben rögzültek a magyarban, így 

ezeknek az alapján az -árium végződésű latin eredetű szavakra nem tudunk általá-

nosítható, szisztematikus közös jelentést megállapítani. A latin eredetű jövevény-

szavaknak azonban van egy jól körülhatárolható csoportja, amelyekben az -árium 

végű szavak jelentése állandó, ’gyűjtemény’ jelentésű. Ide tartozik mind a latin 

lectionárium (a korpuszban így!) ’olvasmánygyűjtemény’, mind a latinból átvett 

hagyományos evangeliárium ’evengéliumos könyv, liturgikus kódex’, legendárium 

’legendagyűjtemény’, vokabulárium ’szógyűjtemény, szószedet’. Ebben a csoport-

ban bizonyos esetekben – a gyűjtemény jellegéből adódóan – az -árium végű szó 

jelentése ’gyűjtemény és intézményesült hely’ is lehet. Jó példa erre a lapidárium 

’kőtár’ szó. 

Az MNSZ-ben található neologizmusok nagy részét idegen nyelvekből, főként 

az angolból és a németből újabban átvett szavak alkotják:  

 

(142) szolárium, hélárium, biolárium,148 oceanárium, delfinárium
149

  

 

Az -árium képzős neologizmusok között csak néhány valóban új képzés fordul 

elő; ezeknek az alapszava magyar szó:
150

 

                                                 
146 Az MNSZ két alkorpuszából gyűjtött mintegy 130–140 nem szótározott -árium-os szó között 

mindössze 8–10 neologizmus szerepel, ezek zöme idegen nyelvekből került be a magyarba. Magyar 

alapszóval csak néhány neologizmus fordul elő. 
147 Ezek különösen összetételi utótagként fordulnak elő nagy számban, pl. a szeminárium utótag-

gal: adó-, bank-, diák-, csoport-, csúcs-, dráma-, hittan-, holocaust-, iszlám-, pap-, párt-, kontakt- stb. 

szeminárium. 
148 A szoláriumi sugaraknál kevésbé ártó sugarakat használó – valószínűleg lefordíthatatlan – 

<biolárium> cégtáblára célszerű odaírni például azt is: „még kíméletesebb a bőrhöz”. (MNSZ)  
149 A szolárium és az oceanárium a Google tanúsága szerint megvan az angolban (solarium, 

oceanarium) és néhány más európai nyelvben; a biolárium  ugyancsak kimutatható az angolban (bio-

larium), a hélárium és a delfinárium a németben (Helarium, Delfinarium). Azt, hogy ezek az új  sza-

vak nem magyar képzések, hanem átvételek, az is mutatja, hogy alapszavuk/tövük a magyarban nem 

mindig van meg (pl. a szolárium vagy a hélárium esetében).  
150 A korpuszban (kivételként) személynévi alapú képzés is előfordult, a szöveg stílusa és 

szóhasználata alapján ítélve archaizáló szándékkal: A <schwajdárium> megnyitása a kampány-

finisben nagyobb esemény leend a filmbemutatónál, mert architektúra emelkedik fölé, státusszim-
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(143) bronzárium,151 morzsárium, nektárium, lekvárium 

 

A fenti neologizmusok alapján megállapíthatjuk, hogy a képző a magyar sza-

vakkal nemcsak -árium (bronz-árium), hanem -ium (nektár-ium, lekvár-ium) és 

-rium (morzsá-rium)
152

 alakú is lehet.  

Az MNSZ-ben szereplő új, magyar alapszóból létrehozott néhány szóban az 

-árium jelentése állandónak és szisztematikusnak mondható. Ez a szisztematikus 

jelentés az ’intézményesült hely’ jelentést adja a vele létrehozott derivátumoknak. 

Ez a jelentés az -árium végződést tartalmazó tradicionális latin jövevényszavak egy 

részének fentebb említett ’gyűjtemény és intézményesült hely’ jelentése alapján 

alakulhatott ki. A (26)-ban felsorolt új képzett szavak (a -dA képzősökhöz hasonló-

an) szolgáltatóhelyet vagy elárusítóhelyet neveznek meg. Ugyanakkor az -árium 

állandó jelentése ellenére a derivátumok jelentése a legtöbb esetben nem átlátható. 

Például a bronzárium intézményesült helyet nevez meg, a szolárium magyar meg-

felelője, de jelentése csak a napoztatott bőr bronz(barna) színén át kapcsolódik a 

bronz alapszóhoz. A nektár vagy a morzsa szintén csak áttételesen utal arra, hogy 

jó minőségű italok (a nektár ’az istenek itala’ → ’mennyei ital’ → ’mennyei ízű 

ital’ → ’jó minőségű ital’ alapján), ill. kenyérfélék (vö. a kenyérmorzsa összetétel-

lel) lehetnek az ajánlott áruk. A lekvárium jelentése kiszámíthatóbb, de értelmezé-

séhez szintén világismeretre van szükségünk: tudnunk kell, hogy a lekvárféléket 

nem gyűjteményként hozzák létre, hanem eladásra szánják.    

A fenti példák, különösen a lekvárium példa alapján felmerül, hogy ha a kép-

zésmód termékeny, a képzés lehetséges alapszavai – a -dA képzősökhöz hasonlóan 

– az áru-, étel- és italnevek lehetnének. A korpuszban azonban sem az idegen ere-

detű, sem a magyar alapszavakkal nem fordulnak elő sem (144a), sem (144b) típu-

sú képzett szavak:  

 

(144) (a) *szendvicsárium, *likörárium, *hotdogárium 

 (b) *husárium, *kenyerárium, *italárium 

 

Noha ezeket a nem létező és szisztematikusan nem  is létrehozható szavakat a 

magyar anyanyelvű beszélők a létező -árium képzős szavak alapján feltehetően 

megértenék, valószínűleg vicces, egyéni leleményeknek tartanák őket.  

A képzésben nagy szerepet játszanak az egyedi minták. Az új képzett szavak 

egy része a szolárium jelentését variálja, és alakilag is annak egyedi mintáját követi 

                                                                                                                            
bólum, „a tekintélyelvű hatalom megjelenési formája”… [Déry Attila építész megállapítása a Siklós 

Mária-féle épületről] (MNSZ) 
151 Hajdan be kellett csak feküdnöm egy szolárium – vagy <bronzárium> –, sőt héláriumszalon 

gépébe, és óra indult. 
152 Bár a fenti derivátumokat -árium képzősöknek is tekinthetjük, ha tőcsonkulást feltételezünk: 

nekt-árium, lekv-árium, ill. morzs-árium. 
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(pl. hélárium, bronzárium, biolárium).
153

 A biolárium szó esetében a szolárium 

alakjának analógiás követését a biológia szó újraelemzése is támogathatja: bio + 

lógia > biol + ógia). 

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy szórványosan 

előfordulnak ezzel a képzővel új derivátumok, a képzővel kapcsolatban termékeny-

ségről nem beszélhetünk. Az -árium képző szisztematikus jelentése (ahogyan ezt a 

-dA képzővel kapcsolatban is elmondtuk) a jövőben elvileg megalapozhatná termé-

kennyé válását, de erről jelenleg nincs szó: az -árium képző mai használata egyelő-

re a játékos, egyedi képzések közé tartozik.   
  

4.2. Az -itás képző 
 

Az -itás képző a hagyományos, idegen eredetű szókincsrétegben a latinból átvett 

(többnyire a megfelelő latin melléknevekkel párhuzamba állítható) főneveken for-

dul elő.
154

 A képző KIEFER–LADÁNYI (2000b, 167–168) szerint idegen eredetű 

melléknevekből hoz létre főneveket, tisztán szófajváltó funkciója van.
155

 A szerzők 

a képzővel kapcsolatban még a következő megállapításokat teszik: az -itás képző 

az idegen eredetű melléknevek közül nem működik az -(iszt)ikus, -mán, -mer, -ózus 

végű mellékneveken; az -is végű melléknevek ezt a képzőt -is nélküli tövükhöz ve-

szik fel, megrövidült tőmagánhangzóval. 

Az MNSZ példái alapján a fenti megállapításokat a következőképpen pontosít-

hatjuk: az -itás képző a megadott végű mellékneveken is működik, pl.: 

 

(145) misztikus – miszticitás, humán – humanitás, polimer – polimeritás,  

  porózus – porozitás 

 

Az -itás mind az -is, mind az -us szóvéget felváltja, emellett az -ikus szóvég 

esetében (az -us törlődése mellett) az -ik -ic-re változik, pl.: 

 

                                                 
153 Hasonlóképpen egyedi mintakövetésre utal az MNSZ-ből származó summa summárium, ill. 

szumma szummárium kifejezés is. 
154 Az MNSZ két alkorpuszából gyűjtött anyag kb. 1200, az Ért.Sz.-ban nem szereplő -itás végű 

szót tartalmaz. Ezek nagy része a hagyományos, latin eredetű jövevényszavakból és a velük alkotott 

összetételekből (pl. a -mentalitás, -aktivitás, -kapacitás, -intenzitás, -stabilitás, -specialitás utótaggal), 

ill. a németből, a franciából (általában német közvetítéssel) és az angolból újabban átvett és latinosan 

beillesztett szavakból tevődik ki. (Ezeket nagy számban illesztjük be pl. a tudományos szakszókincs 

részeként. Ilyen átvett és beillesztett nyelvészeti szakszavak pl. a velaritás, a szonoritás, a szinoni-

mitás is.) A magyarban nem beillesztett, hanem valódi, a magyarban meglévő vagy lehetséges alap-

szóból képzéssel létrejött -itás képzős szó alig mutatható ki; ilyen lehet a korpuszban előforduló (az 

átvett transzmedialitás helyett használt) transzmédium-itás szó. 
155 Az -itás képző elvétve nemcsak melléknevekből, hanem főnevekből is hoz létre főneveket, 

akárcsak a magyar -sÁg képző, pl. admirális – admiral-itás. Egy főnévből létrehozott elszigetelt és 

ezért kivételesnek számító új derivátum a korpuszban a tabuitás szó. 
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(146)  szinkronikus – szinkronicitás, rusztikus – ruszticitás  

 

A tőmagánhangzó nemcsak a törlődő -is előtti tövekben rövidül (mint (147a)-

ban), hanem más esetekben is, l. a (147b)-t és a (147c)-t:  

 

(147) (a) vizuális – vizualitás, kulturális – kulturalitás, individuális – individualitás; 

 (b) objektív – objektivitás, aktív – aktivitás; 

 (c) urbánus – urbanitás, morózus – morozitás. 

 

Az -itás képzővel történő 20. századi képzések lehetséges alapszavai a külön-

böző idegen eredetű, főként a németből (vagy a franciából német közvetítéssel, vö. 

MAGYAR 1932) és az angolból a magyarba került melléknevek. Azonban a mellék-

nevekkel együtt gyakran a nekik megfelelő főnevek is ezekből a nyelvekből kerül-

tek át a magyarba, a létező latin eredetű szavak alakjához igazított formában. Ezek 

miatt a magyarba szintén latinosított formában bekerült idegen eredetű főnevek 

miatt a megfelelő -itás képzős derivátumok nem jöhetnek létre (lexikai akadályo-

zás),
156

 pl.: 

  

(148) bigott – bigottéria (< fr./ném. bigot(t) – Bigo(t)terie), *bigott-itás,  

  diszkrét – diszkréció (< fr./ném. discret/diskret – Discretion), *diszkret-itás,  

impertinens – impertinencia (< fr./ném. impertinent  

– impertinence/Impertinenz), *impertinent-itás  

 

Az -al vagy -bel végű idegen mellékneveket a latinos -is vagy -bilis, az 

-ique/-isch/-ic végű idegen mellékneveket a latinos -ikus végződéssel illesztjük be a 

magyarba. Ilyenkor a forrásnyelvben is mindig létezik a melléknévnek megfelelő 

főnév (a franciában -eté, a németben -ität, az angolban -ity végződéssel); ezek a fő-

nevek a magyarba az -itás segítségével a szókincs latinból kölcsönzött rétegéhez 

illesztve kerülnek be: 

 

(149) banális – banalitás (< fr./ném. banal – fr. banalité, ném. Banalität),  

 lojális – lojalitás (< ném. loyal – Loyalität) 

 rentábilis – rentabilitás/rentábilitás (< ném. rentabel –  Rentabilität) 

 excentrikus – excentricitás  (< fr. Excentrique, ném. exzentrisch  

– fr. Excentricité, ném. Exzentrizität) 

 

Általában is elmondhatjuk, hogy ha a melléknévnek megfelelő főnév (fr. -eté, 

ném. -ität, ang. -ity) az átadó nyelvben megvan, akkor a(z átvett) főnév (az átvett 

                                                 
156 Ugyanakkor a lexikai akadályozás jelensége az eredeti magyar -sÁg képzőt, amely mellék-

nevekből korlátozás nélkül hoz létre elvont főneveket, nem vagy kevésbé érinti: bigott-ság, diszkrét-

ség, ?impertinens-ség. 
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melléknév alakjától függetlenül) a magyarban az -itás-t veszi fel (ez tehát nem 

feltétlenül a megfelelő beillesztett melléknevekből történő képzés, hanem a hasonló 

végződésű idegen főneveknek a latin -itás képzős jövevényszavak mintájára törté-

nő beillesztése), pl.: 

 

(150)  modern – modernitás, frivol – frivolitás, naiv – naivitás, mobil – mobilitás,  

  spontán – spontaneitás (vö. pl. ném.  Modernität, Souveränität, Frivolität,  

  Naivität, Spontaneität) 

 

A fenti példák közül a spontaneitás alakja különösen árulkodó: az -itás előtt 

megjelenő spontane- tőalak is jól mutatja, hogy a spontaneitás főnév a magyarban 

nem a spontán melléknévből jött létre szóképzés segítségével, hanem a német 

Spontaneität latinosítva beillesztett változatáról van szó.
157

 Előfordul az is, hogy a 

magyarban nincs meg az -itás végű főnévnek megfelelő melléknévi  alapszó, pl.: 

 

(151) prioritás, fragilitás, unicitás, deformitás, fikcionalitás, ill.  

 *prior, *fragil, *unik, *deform (de: deformált), *fikcionális (de: fiktív)  

 

Olyan idegen melléknevekből, amelyeket nem -is, -bilis vagy -ikus végződéssel 

illesztünk be, és/vagy amelyek mellett az átadó nyelvben sem a magyar -itás-nak 

megfelelő (fr. -eté, ném. -ität, ang. -ity) végződésű főnevek szerepelnek, és ezek az 

illető nyelvekben nem is hozhatók létre, a magyarban nem az idegen eredetű -itás, 

hanem a magyar -sÁg képzővel hozzuk létre a melléknévnek megfelelő főnevet, 

pl.: 

  

(152) blazírt – *blazirt-itás, de blazírt-ság,  

 bornírt  – *bornirt-itás, de bornírt-ság,  

 elit  – *elit-itás, de elit-ség,  

 frappáns  – *frappant-itás, de frappáns-ság,  

 impozáns  – *impozant-itás, de impozáns-ság,  

 komplett  – *komplett-itás, de komplett-ség,  

 molett  – *molett-itás, de molett-ség,  

 raffinált  – *raffinalt/raffinált-itás, de raffinált-ság,  

 ordenáré  – *ordenáre/ordenáré-itás, de ordenáré-ság, 

 fitt  – *fitt-itás, de fitt-ség,  

 szingli  – *szingl(i)-itás, de szingli-ség 

 

Az -itás képző magyar mellékneveken nem fordul elő, csak a szókincs idegen 

eredetű rétegében szerepel a fentebb említett korlátozásokkal. Amint láttuk, 

                                                 
157 Maga a spontaneitás is lehet egyedi minta (legalábbis ami a helyesírást illeti): a szokásos ho-

mogenitás mellett a korpuszban előfordul a homogeneitás alak is. 
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szerepe van viszont az idegen -ité, -ität, -ity végű főnevek latinosított beilleszté-

sében az eredetileg közvetlenül a latinból átvett -itás végűek analógiájára.
158

  

Az -itás képző ma főként az -is végződéssel latinos formában beillesztett 

melléknevekből képes derivátumokat létrehozni, ill. belőlük képzett főneveket 

beilleszteni. Hogy a legújabb -itás végű neologizmusok esetében képzésről vagy 

csak a megfelelő angol főnevek beillesztéséről van-e szó, nehéz eldönteni, pl.:  

 

(153) virtuális – virtualitás (< ang. virtual – virtuality),  

 digitális – digitalitás (< ang. digital – digitality)  

 

Mivel az -itás képző az -ité/-ität/-ity végű idegen főnevek beillesztésére szol-

gál, és –  elsősorban az -is végződéssel latinosítva átvett idegen melléknevekből
159

 

– alkalmas főnevek létrehozására is a magyarban, ez a képző nagyon szűk körben 

és nagyon kis mértékben, de termékenynek tekinthető. 
 

4.3. Az -izmus képző 

 
Az -izmus képző, amely a magyarban latin eredetű, szerepel az idegen eredetű 

magyar főnévképzők listáján (GYALMOS 1933, FLUDOROVITS 1937), mivel már a 

17. századtól kezdve nemcsak latin, hanem magyar szavakon is előfordul (mint 

már említettük, a korábbiakban, a 30-as és 50-es évek között a magyar szakiro-

dalomban ez volt a képzőként való besorolás feltétele). Ez a képző az évszázadok 

folyamán különböző jelentésekben jellegzetes szócsoportokhoz járult:
160

 
1) ’Vmilyen nyelvi sajátság, nyelvjárás és annak követése’ 

Az első magyar képzések a latinismus szó alapján a laconismus, idiotismus, 

ungarismus szavak voltak ebben a jelentésben. A 17. századtól a képző magyar 

alapszavakon is előfordul, pl.: Felföldismus, Alföldismus, Erdélyismus (17. század), 

Hungarismus, Germanismus, Gallicismus (19. század), szegedizmus, budapestiz-

mus (20. század). Ma a képző lehetséges alapszavai ebben a jelentésben a földrajzi 

és a népnevek. 

                                                 
158 GYALMOS (1933) ezt a jelenséget nevezi „visszalatinosításnak”; FLUDOROVITS (1937, 38) a 

latin szavak analógiájára keletkező szavakat „ál-latin vagy visszalatinosított jövevényszavak”-nak 

nevezi, és Tolnaira hivatkozva megadja a visszalatinosításra szolgáló elemek listáját, amelyen a né-

met -tät végű szavak beillesztésére szolgáló magyar -tás elem is szerepel. Ezt az elemet nem tekintik 

magyar képzőnek, mert magyar melléknevekből nem hoz létre főneveket. Az újabb modern-itás, 

frivol-itás, naiv-itás stb. szavak alapján a vizsgált elemet -itás alakúnak, és (igen csekély mértékű) 

termékenysége miatt képzőnek tekintjük. 
159 Ilyen melléknevek átvétele és beillesztése csekély számban ugyan, de lehetséges, l. főként az 

angol -al végű mellékneveket (ilyenek a fentiekben példaként felhozott digitális és virtuális mellék-

nevek is). 
160 A tömör összefoglalás alapja GYALMOS 1933 és BARTHA 1958. 
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2) ’Vmilyen tan, irány, elmélet, felfogás stb. és annak követése, vmilyen 

mozgalom’ 

A 30-as évek fentebb idézett szakirodalma a 18. századról szólva visszalati-

nosított francia/német „vendégszók” tömegéről beszél ebben a jelentésben (példa-

ként említik többek között az egoismus, naturalismus, liberalismus, foederalismus 

szavakat). A 19–20. században már vannak magyar képzések is ebben a jelentés-

ben, részben idegen eredetű alapszavakból (pl. banditizmus), részben személynévi 

alapszavakból (pl. apponyizmus, bethlenizmus). 

Az MNSZ-ből gyűjtött szóanyagból
161

 kiindulva azt látjuk, hogy előfordulnak 

az -izmus-sal alkotott neologizmusok a fenti két jelentésben is, kisebb részben az 

első (’vmilyen nyelvi sajátság, nyelvjárás és annak követése’), nagyobb részben a 

második jelentésben (’vmilyen tan, irány, elmélet, felfogás stb. és annak követése, 

valamilyen mozgalom’). Ez utóbbi jelentésben az -izmus képző tipikusan személy-

nevekhez, ezen belül is családnevekhez járul; emellett alapszavakként előfordulnak 

olyan hely- vagy szervezetnevek is, amelyekhez egyfajta eszmeiség társul. Példák: 

 

(154) kádárizmus, antallizmus, hornizmus, orbánizmus, kövérizmus, csurkizmus, 

lukácsizmus, tandorizmus, kahánizmus, döbrögizmus, hábetlerizmus, vas-

gárdizmus, lakitelkizmus  

 

A korpusz példáinak egy másik része egy – a második jelentésre épülő – új je-

lentésben fordul elő, amelyet az alábbi szavak példáznak: 

  

(155) hordizmus (< horda), családizmus, kutatóprogramizmus,  

pógárizmus ( < pógár ’polgár’), prolizmus (< proli) 

 

A fenti példákban a képző köznévhez járul, a derivátumok jelentését pedig a 

következőképpen határozhatjuk meg: ’egyfajta mentalitás: valamilyen felfogáshoz 

vagy életformához való erős kötődés’ (ironikus konnotációval). Ez a jelentés a fenti 

második jelentés egyenes folytatása; az ironikus jelentéstartalom pedig abból adó-

dik, hogy a követett felfogásbeli vagy életmódbeli minta nem egy nagy művész, tu-

dós vagy ideológus elképzeléseihez kötődik, hanem a mindennapi élettel össze-

függő olyan viselkedésmintákhoz, amelyekkel a nyelvhasználó nem akar azonosul-

ni, ironikus távolságtartással kezel (családizmus, kutatóprogramizmus), vagy 

amelyeket kifejezetten negatívan értékel, egyben megmosolyog vagy kinevet 

(pógárizmus, prolizmus, hordizmus).
162

 Különösen jól mutatják ezt az ironikus 

                                                 
161 Az MNSZ vizsgált két alkorpuszában mintegy 1600–1700 -izmus képzős szó szerepelt. Ezek 

zöme ismert idegen szó a magyarban; a példák között számos összetétel fordul elő, így a -mecha-

nizmus, -szocializmus, -kapitalizmus, -imperalizmus, -liberalizmus, -rasszizmus, -nacionalizmus stb. 

utótagokkal. 
162 Ebben a jelentésben, egyedi, ironikus szóalkotási módként az -izmus képző igei alapszóval, 

sőt szintaktikai szerkezettel is előfordult az MNSZ-ben (egy-egy elszigetelt példában, tehát nem tipi-
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hozzáállást azok a derivátumok, amelyeknek az írásmódja eltér a standardtól 

(pógárizmus). 

Az -izmus képző kiterjedt használatát mutatja az idegen szavak körében az a 

tény, hogy a nyelvhasználók gyakran használják olyan esetekben is, amikor elvileg 

létezik, tehát rendelkezésre állna egy hasonló jelentésű, de másfajta jellegzetesen 

idegen végződéssel ellátott szó: 

 

(156) -izmus ~ -(ér)ia: 

 

ironizmus ~ irónia, pártszimpatizmus ~ pártszimpátia,  

lefedőmasinizmus ~ lefedőmasinéria 

 

(157)  -izmus ~ -itás: 

 

produktivizmus ~ produktivitás, specializmus ~  specialitás 

 

A fenti példák azt mutatják, hogy az -izmus képzőre jellemző az a produktivi-

tásjegy, hogy képes kiszorítani más, hasonló funkciójú képzőket a saját kategó-

riájában (idegen eredetű képzők). 

Emellett az -izmus képző a korpusz neologizmusaiban előfordul a magyar -sÁg 

képző, valamint az -(V)s-sÁg és az  -(V)z-Ás képzőkombináció hatókörében is:
163

 

 

(158) -izmus ~ -sÁg: 

 

baloldalizmus ~ baloldaliság, többségizmus ~ többségiség164 

 

(159) -izmus ~ -(V)s-sÁg: 

 

humorizmus ~ humorosság 

 

                                                                                                                            
kus módon): Ugyanilyen – az elmebetegség határát súroló – tünet a fentebb említett <korholizmus>, 

a harag-mánia, a kényszeres gyűlölködés. …legalább egy tucat kézzel hányták bele a hozzávalókat, az 

„<ahogy-esik-úgy-puffanizmus>” – Csont András kritikus terminus technicusa – alapján. Ezek a 

példák is azt mutatják, hogy a tréfás/ironikus stílus és az egyedi szóalkotási módok szorosan kötődnek 

egymáshoz.  
163 Ez fordítva is előfordul, vö.: amatőrség ~ amatörizmus, idiótaság ~ idiotizmus, erotikusság ~ 

erotizmus. 
164 Az MNSZ-ben az -izmus olyan esetekben is előfordul, amikor a -sÁg képzős szó lexi-

kalizálódott jelentésű, pl. szultánizmus ’szultánság’, ill. menedzserizmus ’menedzserség’. Az első 

világháború végén a központi hatalmak tovább csökkentették a területét , s az 1920. augusztus 20-án 

Sévresben aláírt békeszerződés megpecsételni látszott az oszmán <szultánizmust> , amelyet protek-

torátussá degradálva Isztambulba és környékére szorítottak vissza . 
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(160) -izmus ~ -(V)z-Ás: 

 

lobbizmus ~ lobbizás, brahizmus ~ brahizás 

 

Az anti-X-izmus  típusú morfológiai szerkezetet pedig a korpusz példái szerint 

az X-ellen-es-ség
165

 típusú összetétellel egyenértékűen használják: 

 

(161) anti-X-izmus  ~ X-ellen-es-ség 

 

antikomcsizmus   ~  komcsiellenesség,  

antipártizmus   ~  pártellenesség,  

antikisebbségizmus  ~  kisebbségellenesség,  

antiörményizmus   ~  örményellenesség,  

antihal- és antihódizmus (így!) ~  hal- és hódellenesség  

 

A fenti példák mindegyikében érezni az ironikus konnotációt – ezekben az 

esetekben feltehetően ez a plusz jelentés adja a motivációt az -izmus képzős derivá-

tumok használatára.
166

  

Az -izmus képzővel szisztematikus, nyitott osztályok tagjain, szabályokba fog-

lalható módon és kiszámítható jelentéssel ma is jönnek létre új derivátumok, tehát 

ez a képző produktívnak tekinthető. 

Az idegen képzőkkel kapcsolatos megállapítások összefoglalása kapcsán vissza 

fogunk térni arra a kérdésre, hogy mit jelent az ilyen típusú képzők produktivi-

tásának szempontjából más, idegen eredetű, ill. magyar eredetű képzőkkel való 

versengés, ill. a hatókör kibővülése. 

 

4.4. Az -ista képző 

 
Az idegen képzőkre vonatkozó idézett szakirodalom szerint az -ista képző elter-

jedtnek számított már a magyarországi középkori latinban, ill. az egyházi latinban 

is. A 17. századtól, de nagy tömegben különösen a 18. században a franciából né-

met közvetítéssel átvett -ist végű szavak a korábban közvetlenül a latinból átvett 

szavak alakját követve, „visszalatinosítva”, -ista [ejtsd: iszta] végződéssel kerültek 

be a magyarba (az eredeti hangállapotot tükrözik a következő szavak: masiniszta, 

                                                 
165 Az ellenesség szerkezeti felbontásával mindössze az összefüggést szeretném érzékeltetni az 

izmus ~ -(V)s-sÁg típusú, a korábbiakban már említett megfeleléssel. 
166 A humorizmus, lobbizmus, brahizmus típusú példák, amelyeket első megközelítésben úgy 

értelmeztünk, hogy bennük az -izmus képző bizonyos képzőkombinációk helyett áll, igei alapú de-

rivátumokként is felfoghatnánk, amelyekben vagy a  (relatív) tő, vagy a képző csonkult alakban for-

dul elő, vagy részben egybeesik: humor-izál → humor-izmus vagy humor-iz-mus, lobbi-z-ik → 

lobb-izmus vagy lobbi-z-mus, brahi-z-ik → brah-izmus vagy brahi-z-mus. Az -izmus-sal történő 

képzés viszont tipikusan nem igei alapú, ami nem ez utóbbi értelmezést támasztja alá. 
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zsurnaliszta, stiliszta, statiszta, soviniszta).
167

 GYALMOS (1933, 3) megfogalmazása 

szerint az -ista „magyar képzővé a XVII. században lett, s azóta szakadatlanul alkot 

új szavakat”.  

A képző tipikusan főnévből hoz létre főneveket, ill. mellékneveket.
168

 A vele 

létrehozott hagyományos szavak jelentései (GYALMOS 1933, 3–14 alapján): 

1) ’Vmilyen tan, felfogás, irány stb. híve’, pl.: anarchista, monarchista, kos-

suthista.  

2) ’Vmivel foglalkozó, valamiben jártas’ (zenész, énekes, színész, katona, 

(újság)író, szaktudós, hivatalnok, iparos, játékos, sportoló), pl.: brácsista, dalárdi-

sta, humorista, gárdista, novellista, romanista, forgalmista, masinis(z)ta, ferblista, 

pentatlonista. 

3) ’Tanuló’, pl.: gimnazista, reálista, polgárista, kollégista. 

4) ’Vmilyen közösség, társadalmi osztály, valamilyen testület, kör, társaság 

stb. tagja’, pl. akadémista, piarista.  

A két vizsgált alkorpuszban szereplő -ista képzős szavak közül
169

 a neologiz-

musnak számítók egy része a fenti hagyományos jelentésekben fordul elő. Az első 

jelentésben (’vmilyen tan, felfogás, irány stb. híve’) előforduló derivátumok lehet-

séges alapszavai elsősorban a személynevek, ill. olyan intézmények vagy társadal-

mi jelenségek neve, amelyeknek az esetében a hozzájuk való tartozás valamilyen 

ideológiai elkötelezettséggel jár. Példák:  

 

(162)  vatikanista, nagyimrista, kunczegáborista, csurkista,  

  peresztrojkista, ludasmatyista 

 

A második (’vmivel foglalkozó, valamiben jártas’) jelentésben szereplő de-

rivátumok esetében a képzés lehetséges alapszavai olyan műfajokat, eszközöket, 

jelenségeket neveznek meg, amelyekkel a képzett szóban megnevezett személy 

rendszeres tevékenysége (esetleg munkája) vagy jártassága összefügg, pl.: 

 

(163)  vizuálprózista, kéjbordista (így! < keyboard), kamerista,  

  mikrofonista, folklorista, algebrista 

 

                                                 
167 Egyes -ista végű szavak esetében a szóalak jól mutatja, hogy  azok nem szóképzéssel jöttek 

létre a megfelelő főnevekből, hanem átvételek, pl. impresszionista (< fr. impressionalist; a magyarban 

a megfelelő főnév: impresszió),  racionalista (< fr. rationalist; a magyarban a megfelelő főnév: 

ráció). A racionalista esetében megoldás lenne, ha a szó létrejöttét melléknévi alapú képzésnek tekin-

tenénk a magyarban: racionális → racionalista (vö. a 168. lábjegyzettel), de az impresszionista 

esetében ez nem járható út, mivel nincs *impresszionális melléknevünk. 
168 Az -ista képző (az -izmus képzőhöz hasonlóan) nemcsak főnevekből, hanem melléknevekből 

is hoz létre főnevet, pl. modern – modernista, reális – realista. Ezzel a típussal azonban ezúttal nem 

foglalkozunk.  
169 Az MNSZ vizsgált alkorpuszaiban mintegy háromezer -ista képzős szó fordul elő; ezek nagy 

része ismert idegen szó a magyarban. 
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A harmadik (’tanuló’) jelentésben előforduló derivátumok esetében a képzés 

lehetséges alapszavai a diákélet különböző szervezeti formáit nevezik meg: 

 

(164)  gimista, kolista, szakközépista, tanfolyamista  

 

A negyedik (’vmilyen közösség, társadalmi osztály, valamilyen testület, kör, 

társaság stb. tagja’) jelentésben előforduló derivátumokkal kapcsolatban a képzés 

lehetséges alapszavainak meghatározása meglehetősen nehéz, mivel a képzés alap-

szava lehet olyan főnév is, amely valamilyen módon az érintett társadalmi szerve-

ződés tevékenységével függ össze, pl.: 

 

(165)  galerista170  

agykontrollista, origamista171  

 

A negyedik jelentés egy speciális változatában az alapszavak körét pontosan 

meg lehet határozni. Ez az az eset, amikor egy sportegyesület szurkolói/rajongói 

táborának körébe tartozik valaki. Ebben az esetben a derivátumok alapszava a 

szerveződés (főként sportegyesület, ezen belül elsősorban futballklub) neve, és a 

derivátumok e szerveződés szurkolóját/rajongóját nevezik meg, pl.: 

 

(166) ajaxista, fradista, vasasista 

  

Új típusú használatot, ill. új jelentést is találunk a korpusz példái között. Ez az 

új jelentés a negyedik típus fentebb említett altípusára épül, a rajongói táborba való 

tartozásnak a kiterjesztésével: ’valaki, aki nagyon szeret valamit, rajong valamiért.’ 

A korpusz neologizmusai között erre az új típusú használatra, ill. új jelentésre 

számos példa van. Ebben a jelentésben a képző mind idegen eredetű, mind magyar 

alapszavakból hoz létre új szavakat. Idegen eredetű szavakból:  

 

(167) hifista, scifista, hobbista 

 

Magyar (vagy a magyarban már elfogadott, idegen szónak nem számító) alap-

szavakkal, tréfás/ironikus jelentésárnyalatban:
172

  

 

(168) csokoládista/csokista, divatista, herbateista, növényista,  

vacsista, cigista, bulista, mozista, oportóista, éjszakaista  

 

                                                 
170 A galeri a társaság/szerveződés típusát nevezi meg. 
171 Az alapszavak (agykontroll, origami) az érintett társaság/szerveződés tagjainak tevékenysé-

gével összefüggő főnevek: agykontrollt végez, origamit készít. 
172 A tréfás/ironikus jelentésárnyalat gyakran szótorzítással jár együtt, pl. cucialista, cuclista, 

cuculista ~ szocialista. 
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Az -ista képzővel kapcsolatban az MNSZ-ben – az -izmus képzőhöz hasonlóan 

– szintén találunk olyan használatokat, ahol a képző más idegen képzők vagy vég-

ződések helyébe lép:  

 

(169) -ista ~ -ens / -is / -us / -kus 

 

dirigista ~ dirigens  

homoszexualista ~ homoszexuális 

biologista, kémista ~ biológus, kémikus 

 

Vannak olyan esetek is, amikor az -ista képző (az eredetileg a cselekvőt jelölő 

-or/-er végződést/képzőt kiegészítve vagy felcserélve) bizonyos értelemben a már 

nem felismerhető, funkciótlan szóvég eredeti, forrásnyelvi funkcióját veszi át: 

 

(170) kuratorista ~ kurátor  

szpíkerista/szpikista ~ szpíker  

 

Az -ista az MNSZ anyagának tanúsága szerint a magyar -(V)s képző verseny-

társa is lehet: 

 

(171) -ista ~ -(V)s 

 

hokista ~ hokis, államvédelmista ~ államvédelmis, fideszista ~ fideszes, 

basszusgitárista ~ basszusgitáros, taxista ~ taxis 

 

Emellett az -(V)z-Ó-s, ill. az -(V)l-Ó-s képzőkombinációkkal egyenértékűen is 

felléphet: 

 

(172) -ista ~ -(V)z Ó-s / -(V)l-Ó-s 

 

tapista ~ tapizós, lejmista ~ lejmolós 

 

Az anti-X-ista morfológiai szerkezet pedig az ellen-es utótagú összetételeknek 

felel meg: 
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(173) anti-X-ista  ~ X-ellen-es 

 

anticsurkista  ~  Csurka-ellenes,  

antimagyarista  ~  magyarellenes,  

antitelevizista173  ~  televízióellenes 

 

4.5. Az idegen képzők produktivitásának fokozatai: kritériumok  
 

Az elemzett négy idegen eredetű képző kapcsán kimutattuk, hogy közülük az 

-árium képző mai használata az egyedi képzések közé tartozik, nem foglalható sza-

bályba, és ezért ez a képzésmód nem tekinthető termékenynek sem – annak ellené-

re, hogy a vele alkotott  derivátumok egy csoportjára meghatározható egyfajta 

szisztematikus jelentés  (’intézményesült hely’), és ebben a jelentésben szórványo-

san előfordulnak a képzővel új derivátumok is. Az -itás képző csak a szókincs ide-

gen eredetű rétegében fordul elő a magyarban, de szerepet játszik az idegen -ité, 

-ität, -ity végű főnevek latinosított beillesztésében, valamint alkalmas arra, hogy 

idegen melléknevek egy csoportjából főneveket hozzon létre, ezért ezt a képzőt 

termékenynek tartjuk, de esetében legfeljebb csak kis mértékű produktivitásról be-

szélhetünk. Ami az -izmus és az -ista képzőt illeti, mindkét képző esetében jól 

meghatározhatók a velük szabályosan létrehozható derivátumok alapszavainak nyi-

tott osztályai, és kiszámítható a derivátumok jelentése is. Ezek alapján az -izmus és 

az -ista képzőt produktívnak tekintjük. Mind az -izmus, mind az -ista képzővel jön-

nek létre új szavak nemcsak idegen eredetű, hanem magyar alapszavakból is. Ezek 

a képzők idegen és magyar végződésekkel, ill. képzőkkel is versengenek.  

Az A/IV./7. fejezetben a produktivitás fokozatai kapcsán már megemlítettük, 

hogy idegen képzők esetében, amelyek főként a szókincs idegen elemein működ-

nek, a produktivitás mértékének meghatározásakor elsősorban  két kritériumot szo-

kás tekintetbe venni (vö. DRESSLER–LADÁNYI 1998, 2000a): 1) az idegen szavak 

derivációs beillesztésének képességét, valamint 2) a működési képességet a rend-

szerbe illeszkedő idegen szavakon. Ez a két kritérium alkalmazható azokra az ide-

gen képzőkre, amelyek csak a szókincs idegen rétegébe tartozó szavakkal társul-

nak, így pl. az -itás képzőre is. Láttuk azonban, hogy a produktívnak tekintett 

három idegen képző közül kettő, az -izmus és az -ista képző szisztematikusan társul 

magyar szavak meghatározott csoportjaihoz is. Így ezek esetében a fenti két kri-

térium nyilván nem elegendő a produktivitás mértékének megállapítására.  

Az A/IV./7. fejezetben azt is jeleztük, hogy ebben az idegen képzők esetében a 

magyar képzőkre alkalmazott produktivitási kritériumok a megadott sorrendben 

                                                 
173 Na most, tessék engem is besorolni az <antitelevizista> kategóriába, pedig a tévé szinte ál-

landóan megy , hiába nem nézi senki, mi a másik szobában beszélgetünk, olvasunk, levelezünk, de a 

tévé az rettenthetetlenül megy és zabálja az áramot, és olyan jó, néha felkapom a fejem egy-egy érde-

kes dologra, egy-egy radarjelre , és akkor odanézek , belebambulok és néha még komolyan bűntuda-

tom is van , hogy már megint a Spektrumot nézem. (MNSZ) 
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nem jelezhetik megfelelően a produktivitás egyre csökkenő fokozatait, hiszen eb-

ben az esetben nem az idegen szavak beillesztése, ill. az idegen szókincs elemein 

való működés okozhatja a legnagyobb nehézséget. Ezért az idegen képzőkkel 

kapcsolatban a produktivitás fokozatainak kritériumrendszerét felül kell vizsgál-

nunk, mégpedig az eredeti alapvetés szellemében: minél nagyobb nehézséget képes 

leküzdeni egy képzésmód, annál produktívabbnak tekinthető.  

A fentiek alapján az idegen képzőkkel kapcsolatban a legproduktívabbnak azt a 

képzésmódot tekintjük, amely 1) működik rövidítéseken és betűszavakon, mert az 

ilyen alapszavak morfológián kívüli módokon jönnek létre, és elütnek a rendszer-

től. Kevésbé produktívnak tekintjük azt a képzésmódot, amely rövidítéseken és 

betűszavakon nem alkalmazható, de 2) rivalizál magyar képzésmódokkal, és/vagy 

3) működik magyar alapszavakon. Még alacsonyabb fokúnak tekintjük a ter-

mékenységét annak a képzésmódnak, amely nem működik magyar alapszavakon, 

de amelynek az esetében 4) előfordul alosztályváltás az érintett képző javára más 

idegen képző kapcsán vagy 5) versengés más idegen képzőkkel. Ennél is alacso-

nyabb mértékűnek tekintjük a produktivitását annak az idegen képzésmódnak, 

amely 6) csak beillesztett idegen szavakon működik. A legalacsonyabb produk-

tivitásúnak azt az idegen képzésmódot tekintjük, amely beillesztett idegen szava-

kon sem tud működni, csak arra alkalmas, hogy 7) segítségével  idegen szavakat 

lehessen beilleszteni. A fenti szempontok szerint a termékenynek tekintett három 

idegen képző a produktivitás mértéke tekintetében a következő jellemzőket mutatja 

fel: 

 

(174) Az -itás, az -izmus és az -ista képzők produktivitása a termékenységi  

kritériumok szerint 

 

     -itás -izmus  -ista 

1) rövidítéseken, betűszavakon     –    +174     +175 

2) rivalizálás magyar képzőkkel     –    +     + 

3) magyar alapszavakon      –    +     + 

4) alosztályváltás v. versengés     

idegen képzőkkel      –    +     + 

5) beillesztett idegen szavakon     ?    +     + 

7) idegen szavak beillesztése     +    +     + 

 

Az idegen képzők esetében a produktivitás mértékének emelkedését jelenti, ha 

a képzésmód kiterjed az idegen szókincsrétegen belül (más idegen képzők 

hatókörébe hatolva), ha túlterjedve az idegen szókincsrétegen, magyar alapszava-

                                                 
174 Pl. stb.-izmus (MNSZ). 
175 Pl. fideszista (MNSZ); APEHista, matávista, közgázista (Google; ez utóbbi adatokat Tanos 

Bálintnak köszönöm). 
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kon is alkalmazhatóvá válik, ill. ha az érintett idegen képző behatol a szemanti-

kailag rokon magyar képző- vagy képzőkombináció hatókörébe is, mivel mind-

ezekben az esetekben nagyobb nehézségeket leküzdve működik, mint ha csak az 

idegen szókincsrétegen, ill. azon belül is csak a saját hatókörében működne. Ez 

ismét azt a kicsinyítő képzők összehasonlítása kapcsán tett megállapításunkat 

erősíti meg, hogy a hatókör nagyságának is szerepe van a produktivitás mértéké-

ben, ill. ennek meghatározásában.  

 

5. A főnévképzés vizsgált esetei: összefoglalás 
 
Ebben a fejezetben a főnévképzés néhány vitatott produktivitású esetét vizsgáltuk 

meg az MNSZ két alkorpuszából gyűjtött nagy számú példára támaszkodva. A fel-

használt háttérelméletnek, a természetes morfológiának itt is elsősorban a mor-

fológiai produktivitással kapcsolatos elképzeléseit hasznosítottuk, de bizonyos je-

lenségek okainak feltárásakor magyarázó elvként támaszkodtunk a természetes 

morfológia több más elvére is, többek között az átláthatóság, a  szó elsőbbsége 

vagy az optimális szóhosszúság elvére. 

Ahhoz, hogy az egyes képzésmódok termékenységét vagy terméketlenségét 

megállapíthassuk, szabályos (szabályba foglalható) képzési mintázatokat keres-

tünk, amelyek esetében a képzés nyitott osztály(ok) tagjain működve kiszámítható 

jelentésű derivátumokat hoz létre, mivel az a tény, hogy egy bizonyos képzésmód-

dal előfordulnak új derivátumok, a modern morfológiai felfogás értelmében nem 

elegendő a produktivitás megállapításához. 

A vizsgált magyar képzésmódok közül produktívnak találtuk a -sdi képzővel 

történő képzést, és (szegmentálási kérdésekkel összefüggésben) ennek a képzés-

módnak a leírására mind a főnévi, mind az igei kiindulású képzés esetében egysé-

ges szabályt javasoltunk. A -dA képzővel történő képzésben egyelőre semmilyen 

szempontból nem tudtunk olyan mértékű szisztematikusságot megállapítani, hogy 

jelenleg e képzésmódot produktívnak tekinthessük. Mivel azonban a nyelvhaszná-

latban, így a vizsgált korpuszban is jó pár ezzel a képzővel alkotott neologizmus ta-

lálható, az sem zárható ki, hogy ez a képzésmód a szabályossá formálódás sza-

kaszában van, ezért néhány év múlva érdemes lenne ismét megvizsgálni a helyzetét 

a produktivitás szempontjából.  

Az idegen eredetű képzők közül vizsgálatunk alapján nem tarthatjuk ter-

mékenynek az -árium képzővel történő képzést, míg az -itás, az -izmus és az -ista 

képzők – különböző mértékben, de – produktívaknak tekinthetők.  

A produktív -kA és -cskA kicsinyítő képzők esetében a természetes morfológia 

kritériumrendszere alapján figyelemmel voltunk a produktivitás mértékének megál-

lapíthatóságára, ill. összehasonlíthatóságára is, valamint kerestük a két képző 

státusa és produktivitása közötti különbség strukturális, funkcionális (és helyenként 

történeti) okait, ill. magyarázatát. 
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Az idegen képzőkkel kapcsolatban megvizsgáltuk a természetes morfológiának 

a produktivitás fokozataival kapcsolatos kritériumrendszerét, ill. e kritériumrend-

szer alkalmazhatóságának sajátosságait, és ennek alapján módosítottunk a kritéri-

umok jellegén és sorrendjén  is.  

Mind a -kA és -cskA, mind a produktív idegen képzők esetében arra az – eredeti 

természetes morfológiai keret felfogásától eltérő – következtetésre jutottunk, hogy 

a hatókör nagyságának is szerepe van a termékenység mértékének alakulásában, és 

ez azzal a további következménnyel jár, hogy a típusgyakoriság mint mutató (a 

természetes morfológia kritériumaival kombinálva) valóban felhasználható a pro-

duktivitás mértékének meghatározásában. 



 
 
IV. A szóképzés határán: néhány, az igekötőzéssel kapcsola-

tos morfoszemantikai kérdés 
 
 
Az igekötők sajátos jellemzőkkel bírnak a magyarban. Nem tekinthetők tisztán 

grammatikai elemeknek, azaz puszta igei prefixumoknak, mert bár az igekötős ige 

lexikai szónak számít (azaz az igekötő egy lexémát képez az igével), szintaktikai 

értelemben nem szó, mivel a mondatban mindegyik igekötő képes elválni igéjétől. 

Az igekötőknek – a meg igekötő kivételével – nemcsak grammatikai (akcióminő-

ség és/vagy aspektus) jelentésük van, hanem lexikai jelentéssel is rendelkeznek.  

Az igekötők vizsgálata nagyon kiterjedt és sok szempontú; többek között a kö-

vetkező munkákra hivatkozhatunk itt: J. SOLTÉSZ 1959, PERROT 1965, JAKAB 

1982, ACKERMAN 1992, KIEFER 1992, é. n. [2000a], 2006, KOMLÓSY 1992, SZILI 

1994, 2003, 2005, LADÁNYI 1994–1995, 1998c, 1999–2001, 2000b, 2004b, 

KIEFER–LADÁNYI 2000c, TOLCSVAI NAGY 2001, 2005, É. KISS 2004a, 2005, 

FORGÁCS 2004, 2005, SZILÁRD 2007 stb., történeti szempontból D. MÁTAI 1989, 

1991, 1992, 2003, FAZAKAS 2005 stb. Az igekötőket érintő, a szakirodalomban 

felvetett gazdag problematikából itt csak néhány jelenséget vizsgálunk majd meg. 

A magyar igekötők általában poliszém elemek (erről l. pl. KOMLÓSY 1992, 

299–527, valamint KIEFER–LADÁNYI, LADÁNYI, SZILI, TOLCSVAI NAGY idézett 

munkáit). Jelentéseik, amelyek jelentésváltozás útján jönnek létre, összefüggnek 

egymással, rendszert képeznek. Az igekötők grammatikai jelentésének (akcióminő-

ség és/vagy aspektus) alapja kimutatható az igekötők, ill. az igekötős igék lexikális 

jelentésében (erről részletesebben lásd az 1.1. és az 1.2. alfejezetet). Az aspektus és 

az akcióminőség fogalmára, az ezekkel kapcsolatos elvi kérdésekre ebben a feje-

zetben nem térünk ki (röviden tárgyaljuk viszont a C/II./2.1. fejezetben). (Az as-

pektussal és az akcióminőséggel kapcsolatban l. Kiefer Ferenc könyvét (KIEFER 

2006) – ez a téma legújabb összefoglalása, amely tartalmazza a korábbi szakiroda-

lomra vonatkozó utalásokat is.) 

Az, hogy a nyelv mely elemeit tekintjük igekötőknek, ill. mely alakulatait ige-

kötős igéknek, nem egyszerű kérdés, mivel az igekötők keletkezése az ómagyar 

kortól kezdve állandó folyamat, amely a mai magyar nyelvben is tart (vö. D. 

MÁTAI 1989, 1991, 1992, 2003). Az igekötőállomány meghatározásáról l. JAKAB 

1982, ill. újabban KIEFER–LADÁNYI 2000c – ez utóbbi munkában az újabb, vitatott 

elemek igekötőként történő meghatározásában (LADÁNYI 1993a, 1994–1995 és 

2000b alapján) kritériumként használják a produktivitás meglétét is. 

A továbbiakban az igekötők poliszémiájával kapcsolatos kérdések néhány ve-

tületét vizsgáljuk meg. Először két igekötő, az agyon és a tönkre igekötővé válásá-

val, azaz grammatikalizációjával foglalkozunk. Ezt a témát a jelentésváltozás, a 
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kapcsolhatóság és a termékenység összefüggéseiben vizsgáljuk (1.1. és 1.2. alfeje-

zet). Ezután négy igekötő, a be, a szét, az agyon és a tönkre produktív kapcsolódási 

mintázatait tekintjük át a mai magyar nyelvben (2. alfejezet). 

 

1. Az igekötők poliszémiája 1.: Jelentésváltozás, grammatikalizáció, 

produktivitás – az agyon és a tönkre igekötő példája 

 
Ebben a fejezetben az agyon és a tönkre igekötős igék vizsgálatán keresztül arra 

látunk két példát, hogy az igekötő produktív kapcsolhatóságának feltételei nem 

közelíthetőek meg  pusztán formálisan – a produktivitás formai feltételei tartalmi-

lag (szemantikailag) vannak megalapozva, és szorosan összefüggnek az igekötők 

poliszémiájával. Ezeknek a viszonylag fiatal igekötőknek az esetében jól megra-

gadható, hogy termékenységük különböző jelentéseikben eltérő mértékű, valamint 

az is, hogy az igekötővé válás grammatikalizációs folyamata jelentésváltozási fo-

lyamatokra épül, és szorosan összefügg az érintett egységek kapcsolódási lehetősé-

geivel. (Vö. pl. HADROVICS  (1969, 25) megállapításával is: „A cserbenhagy, ész-

revesz, síkraszáll összetételekben a cserben-, észre- és síkra- közül még azok sem 

igekötők, amelyek nem eredeti jelentésükben szerepelnek, mert mint előtagok csak 

ezekben a kapcsolatokban fordulnak elő [...] A félreért vagy agyonüt előtagjai vi-

szont már igekötők, mert több más igével összetéve is szerepelhetnek, és eredeti 

jelentésüktől eléggé eltávolodtak.”) Egy eredetileg lexikai jelentésű elem csak ak-

kor kötődhet nagy tömegű igéhez, ha a jelentése konceptuális eltolódással a lexikai 

jelentéstől a grammatikai jelentés (akcióminőség és/vagy aspektus) irányába moz-

dul ki. 

 Miközben a grammatikalizációs szakirodalomban viták folynak a szemantikai 

változások természetéről (vö. az A/VI./2. és 5. fejezettel), abban a tekintetben teljes 

az egyetértés, hogy a grammatikalizációs folyamat olyan kontinuum, amelyben a 

poliszémia és a jelentések rétegződése fontos szerepet játszik (HOPPER 1991, 

HEINE –CLAUDI–HÜNNEMEYER 1991, 20, 107–108, BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 

1994, 21–22; vö. az A/VI./2. fejezettel is). Mivel a grammatikalizálódott egység 

gyakran megőrzi régibb, specifikusabb jelentését vagy annak maradványát is, 

használatait érdemes egy láncolat egymáshoz kapcsolódó részeiként tekinteni – 

ezek lesznek a grammatikalizációs ösvény egyes állomásai (BYBEE–PERKINS–

PAGLIUCA 1994, 17–18, vö. az A/VI. résszel). A következőkben az agyon és a 

tönkre hipotetikus grammatikalizációs folyamatának felvázolásában, a grammatikai 

jelentés forrásának és fejlődési fokozatainak rekonstruálásában hasznosítjuk mind a 

„lehetséges grammatikalizációs ösvény” fogalmát, amelyet a fenti szerzőhármas 

dolgozott ki, mind Zsilka János szerves–dialektikus nyelvelméletének egyik alap-

elvét a szinkrónia és a diakrónia egységéről (ZSILKA 1971, 1973).
176

 

                                                 
176 Az egységességi elv szerint a szinkrón rendszer összefüggéseit és a történeti változások lezaj-

lását azonos elveken alapuló működési mechanizmusok jellemzik. Éppen ezért a szinkrón nyelvi 
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1.1. Az agyon igekötő 
 
1.1.1. Az agyon igekötő a mai nyelvi rendszerben 
 
Ennek az igekötőnek a szinkrón rendszerben három jelentése van, amelyek közül a 

harmadik jelentésében a legproduktívabb. Mindhárom jelentésében meghatározha-

tók azoknak az igéknek a csoportjai, amelyekhez kapcsolódhat. (Az agyon igekötő 

kapcsolódási mintáit részletesen a 2.3. alfejezetben tárgyaljuk.) 

Első jelentésében (’halálra’) az agyon igekötő olyan tárgyas cselekvésigékkel 

társul, amelyek erőteljes fizikai hatást jelölnek, pl.:  

 

(175) agyon-ver, agyon-szúr, agyon-lő, agyon-botoz vkit v. vmit177 

 

Az igekötős ige jelentése: ’fizikai erőt használva megöl vkit v. vmit’. 

Második jelentésében (intenzitás: ’nagyon, túlságosan’ – akcióminőség-

jelentés) az agyon szintén különböző tranzitív cselekvésigékkel vagy (jóval kisebb 

arányban) intranzitív/mediális igékkel társul, pl.:  

 

(176) (a)  agyon-dolgoztat, agyon-gyógyszerez, agyon-fűszerez vmit, vkit;  

  (b) agyon-fagy, agyon-szárad 

 

Az igekötős ige jelentése: ’túlzott mértékben csinál vmit vmivel v. vkivel / túlzott 

mértékben történik vmi vmivel v. vkivel’.  

Harmadik jelentésében (exhausztivitás: ’kifáradásig, kimerülésig’ – ez egyfajta 

akcióminőség-jelentés, vö. KIEFER é.n. [2000a], uő 2006, ill. KIEFER– LADÁNYI 

2000c) az agyon csak a magát visszaható névmással együtt fordul elő, és szinte 

bármilyen (tranzitív vagy intranzitív) cselekvésigével használható, pl.  

 

(177) agyon-eszi magát, agyon-tanulja magát, agyon-kártyázza magát 

 

A kapcsolhatóság további részleteiről a 2.3. alfejezetben szólunk. A következőkben 

azt fogjuk tárgyalni, hogy hogyan alakulhattak ki az agyon fenti jelentései és kap-

csolódási típusai egy grammatikalizációs folyamat során. 

 

                                                                                                                            
rendszerből kielemezhető összefüggések összevethetők a történeti nyelvészet eredményeivel – a 

szinkrón és a történeti szempontú vizsgálatok erősíthetik vagy cáfolhatják egymást. 
177 Az igekötős igéket – a tagolás jobb átláthatósága kedvéért – a következőkben (a helyesírási 

formától eltérően) mindenütt kötőjelesen írjuk. 
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1.1.2. Az agyon elem grammatikalizációjának állomásai 
 

Az alábbiakban egy hipotetikus grammatikalizációs folyamatot rajzolunk fel az 

agyon elemmel kapcsolatban, amely érinti a vele alkotott igekötős igék jelentésé-

nek változását, a saját jelentésváltozását (amely a lexikai jelentéstől a grammatikai 

jelentés felé vezet), valamint – a fentiekkel szoros összefüggésben – kapcsolódási 

lehetőségeinek változását is. (Az agyon igekötővé válását nagyon tömören, az itteni 

kifejtéshez hasonló szemlélettel tárgyalja HADROVICS  (1969, 25–26) és D. MÁTAI 

(2003, 645–646) is.) 

0. Az agyon eredetileg az ütést jelentő igékkel kapcsolódott össze; jelentése (a 

szó eredeti morfológiai felépítésének (agy-on) megfelelően) ’fejbe’. Ez a jelentés, 

amelyet ma már csak a TESz. rögzít, az ütés helyét nevezte meg, konkretizált: 

 

(178) *agy-on vág  =  ’fejbe vág’ 

 

1(a). A mai nyelvállapotban már csak a következő stádium mutatható ki, amely 

egy metonimikus jelentésváltozási folyamat következtében jöhetett létre: a cselek-

véssel érintkező következmény ’és így megöl’) a szerkezet jelentésébe integráló-

dott. (Ez a változás inferenciaként is értelmezhető, hiszen az ’üt’ → ’öl’ összefüg-

gés (vagyis a halál mint az ütés következménye) a kontextusból következő olyan 

implikatúra, amely a kifejezésnek az adott összefüggésben történő gyakori haszná-

lata következtében konvencionalizálódhat) Az agyon + ige szerkezet jelentése tehát 

egy új mozzanattal egészült ki: 

  

(179) *agy-on (= fej-be)  vág   +   és így megöl 

 

Az új mozzanattal való kiegészülés révén  az agyon elemet tartalmazó igés szerke-

zet jelentése megváltozott: 

 

(180) *agy-on (=fej-be) vág →  agyon-vág  = ’(meg)ütve megöl’ 

 

az agyon elem pedig a szerkezet egészének jelentésváltozásával párhuzamosan 

maga is új jelentéshez jutott: 

 

(181) *agy-on (0) (’fej-be’) →  agyon (1) ’halálra’ 

 

Az agyon elem jelentése tehát kiterjedt, és ezzel lehetőség nyílt tágabb körű hasz-

nálatára. 

(1b). Az agyon új jelentésében használhatóvá vált olyan cselekvéseket jelölő 

igékkel, amelyek halált okozhatnak – mégpedig már nem csak ütéssel, és főként 

nem feltétlenül fejsebbel (a lő, rúg, szúr stb. még megengedi a halálos (fej)seb kép-

zetét, de  pl. a szorít  már  nyilvánvalóan nem). Az agyon + ige jelentése ezekben 
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az esetekben tehát már nem ’(meg)ütve megöl’, hanem ’Vx-va megöl’ (ahol Vx az 

agyon-nal kapcsolódó, fizikai erőkifejtést jelölő ige). A jelentés általánosulása és a 

használat kiterjedése párhuzamos  az  agyon  elem  elszigetelődésével eredeti, ra-

gos főnévi kategóriájától: agy-on → agyon. Az agyon-nal alkotott szerkezetek és 

az agyon jelentésváltozása (a halállal mint végállapottal összefüggésben) a továb-

biakban az agyon-nal alkotott igei szerkezetek befejezettségét is jelenti egyben. 

Ebből ered az agyon perfektiváló funkciója. 

2. Feltehetően az (1b) csoport bizonyos igéinek túlzó értelmű használata tette 

lehetővé az agyon igekötős igék számának megnövekedését, a használati kör to-

vábbi tágulását: 

 

(182) agyon-szorít (1) ’szorítva megöl’  → agyon-szorít (2) ’szorítva csaknem megöl’ 

    

Az agyon-t tartalmazó új szerkezeteknek ezen a szakaszon már nincs közvetle-

nül közük az eredeti ’fejbe ütve megöl’, ill. a korábbi ’(meg)ütve megöl vmit, vkit’ 

jelentéshez, sőt részben  túllépnek a  ’Vx-va megöl’ jelentésen is: 

 

(183) ’(meg)ütve megöl vmit, vkit’ → ’Vx-va csaknem megöl vmit, vkit’  

 

Ezzel párhuzamosan az igekötő jelentése is eltolódik: 

 

(184) ’(meg)ütve megöl vmit, vkit’ agyon (1a-b)  ’halálra’  →    

 ’Vx-va csaknem megöl vmit, vkit’   agyon (2a)   ’halálra (met) = csaknem halálra’ 

    

Az  agyon  elemnek ez a  jelentése jóval tágabb, mint az (1a-b)-vel jelölt (vagy kü-

lönösen a (0)-val jelölt, a mai nyelvállapotban már nem létező jelentés). Ennek 

megfelelően ebben a jelentésben – túllépve mind az ütést, mind a halált okozó fizi-

kai cselekvést jelölő igék körén – jóval több igéhez képes kapcsolódni, mint a ko-

rábbiakban, pl.:  

 

(185) agyon-gyötör, agyon-kínoz, agyon-dolgoztat vkit 

 

Ezeknek az igekötős igéknek, ill. a bennük szereplő agyon igekötőnek a jelentése a 

kontextustól függően alakul: az agyon-kínoz jelentheti azt is, hogy ’addig kínoz 

valakit, amíg az meg nem hal’; ekkor az agyon első jelentésében – (1a-b): ’halálra’ 

– szerepel; de az agyon-kínoz jelentheti azt is, hogy ’csaknem halálra kínoz vala-

kit’; ekkor az agyon a (2a)-val jelölt jelentésében – ’halálra (met) = csaknem halál-

ra’ – fordul elő.  

Míg az (1a-b)-be tartozó agyon igekötős igék (tipikus) jelentésében a hangsúly 

a végeredményen van (’megöl’), a túlzó használat (’csaknem megöl’) révén a 

hangsúly a fenti használatokban egyre inkább a cselekvés módjára tevődik át. Ez a 
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hangsúlyeltolódás vezet az agyon jelentésének további változásához, egy sajátos 

akcióminőség-jelentés kialakulásához: 

 

(186)  agyon (1a-b)  ’halálra’  →  agyon (2a)  ’halálra (met) = csaknem halálra’  

 → agyon (2b)  intenzitás: ’nagyon, túlságosan’ 

  

(Leíró szempontból ez a (2b)-vel jelölt jelentés esik egybe az agyon mai második 

jelentésével: intenzitás: ’nagyon, túlságosan’.)  

Az agyon (2b)-vel jelölt jelentésében a metaforikus ’halálra’ (= ’csaknem ha-

lálra’) mozzanat eltolódása a puszta intenzitás felé azt eredményezi, hogy az igekö-

tővel kapcsolható tárgyas cselekvésigék köre rendkívüli módon kiszélesedik. Aho-

gyan azt a korábbiakban láttuk, azok az alapigék, amelyekkel az agyon az (1a, b) és 

a (2a) típusú jelentésében kapcsolódik – különböző mértékben, de – szemantikailag 

korlátozott csoportba tartoznak A tárgyas cselekvésigék közül (1a) esetében az 

alapigék csak az ütés igéi, (1b) esetében csak a fizikai erőkifejtést megnevező igék, 

(2a) esetében pedig erős fizikai vagy lelki ráhatással járó tevékenységeket megne-

vező igék lehetnek. Ezzel szemben azokra az alapigékre, amelyekkel az agyon (2b) 

típusú jelentésében kapcsolódik, a fenti szemantikai korlátozások nem állnak fenn. 

Az agyon ebben a jelentésében  minden olyan tárgyas igével kapcsolódhat, amely 

már létező (azaz nem eredménytárgyra) irányuló cselekvést jelöl, és (közvetlenül 

vagy közvetetten) hatással lehet a tárgy állapotára (vö. a 2.3.2. alfejezettel).  

A korábbi ’megöl’ jelentéshez ezek az agyon + ige típusú szerkezetek már csak 

annyiban kapcsolódnak, hogy a túl intenzív cselekvés metaforikus értelemben 

mintegy „megöli” azt – azaz gyakran kínos, kellemetlen vagy terhes annak –,  akire 

a cselekvés irányul (vö.: Megölsz ezzel az állandó agyonbabusgatásoddal). Példák: 

 

(187) agyon-etet, agyon-gyógyszerez, agyon-simogat, agyon-csókolgat vmit, vkit 

 

Az azonban, hogy mi számít kínosnak, kellemetlennek vagy terhesnek, nem sze-

mantikai kérdés, mivel a beszélő szubjektív értékeléséhez kötődik. 

3. Az agyon második jelentésében a tranzitív igék mellett valódi visszaható 

névmás is állhat tárgyként, amennyiben az ige jelentése megengedi, hogy a cselek-

vés a cselekvőre is irányulhasson, pl.  

 

(188) fegyelmez vkit vagy fegyelmezi magát  

 → agyon-fegyelmez vkit vagy agyon-fegyelmezi magát 

 

A fenti eseteket meg kell különböztetnünk azoktól a szerkezetektől, amelyekben az 

agyon a magát visszaható névmás megfelelő alakjával mint „áltárggyal” bővül 

(„fake object”, vö. SPENCER–ZARETSKAYA 1998). Ezekben az esetekben az agyon 

+ ige + magát szerkezet azt fejezi ki, hogy az intenzív cselekvés visszahat a cselek-
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vőre, és egészen a cselekvő kifáradásáig, kimerüléséig tart (exhausztivitás). Az ige-

kötős ige jelentése így ’kifáradásig, kimerülésig csinál vmit’, pl.:   

 

(189) agyon-tanulja, agyon-írja, agyon-játssza,  agyon-biciklizi magát 

 

Ezekben a szerkezetekben az agyon a mai rendszerbeli harmadik jelentésében – 

exhausztivitás:  kifáradásig, kimerülésig’ – fordul elő, amely a második jelentésé-

hez hasonlóan akcióminőség-jelentés. Ebben a jelentésben a kapcsolódó igék köre 

maximálisan nyílt, szemantikai korlátok nem szűkítik  le  az agyon kapcsolhatósá-

gát, így nemcsak intranzitívan használt tranzitív, hanem intranzitív igék is lehetnek 

alapigék – ezeket éppen az agyon + magát szerkezet teszi formálisan tranzitívvá 

(vö. a fentiekben említett „fake object” vagy „áltárgy” fogalmával).  

 

1.1.3. Az agyon grammatikalizációja és az igekötő kategóriájába való tarto-
zás kritériumai 

 
Az agyon elem grammatikalizációja az igékkel alkotott szerkezetekben, a szerkeze-

tek jelentésének változásával kölcsönös összefüggésben halad. A szerkezetek jelen-

tésének változása teszi lehetővé az agyon elem jelentésének változását, és ez az 

alapja annak, hogy szűkkörű használata kiterjedhet. A használati kör bővülése vi-

szont az őt tartalmazó szerkezetek jelentésének további változásához vezet, ami 

ismét a saját jelentésének változását, majd használati körének további szélesedését 

hozza magával. (Hasonló folyamatokat fogunk látni a tönkre elem grammatika-

lizációja kapcsán is.) 

 A változási folyamat tehát komplex; a különböző típusú változások szimultán 

módon zajlanak (a szakaszolás ebben az esetben pusztán leírási technika). Kölcsö-

nös összefüggés van a jelentésváltozási folyamatok (a lexikai jelentés megváltozá-

sa, ill. a lexikai jelentés grammatikai jelentésekké – ebben az esetben akcióminő-

ség-jelentésekké, ill. aspektuális jelentéssé – válása), a szerkezeti változások (ragos 

főnévvel kifejezett határozó + ige típusú szintaktikai szerkezetből igekötő + ige 

típusú lexikai/morfológiai szerkezet
178

), a kategóriaváltás (ragos főnévből igekötő), 

ill. a produktivitás változása (szűkkörű → bővülő → maximális kapcsolódási lehe-

tőségek) között.  

Ezek közül a változási folyamatok közül az egyik legfontosabb a szerkezet 

egészének és azon belül az érintett, grammatikalizálódó elemnek a jelentésváltozá-

sa. Ezek a jelentésváltozási folyamatok jelentik az egész grammatikalizációs fo-

lyamat alapját, ezért nem értünk egyet JAKAB (1982) megállapításával, amely sze-

rint az igekötői státus megállapításában a szerkezet jelentésváltozásának nincsen 

                                                 
178 Ugyanakkor a magyar igekötők esetében a grammatikalizációs folyamatok nem nevezhetők 

morfologizációnak is egyben, mivel a morfologizáció (vagy univerbáció) végeredménye kötött mor-

féma (vö. HOPPER–TRAUGOTT 1993) – ez ebben az esetben nem áll fenn. 
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szerepe (bár a jelentésváltozás az igekötővé válásnak önmagában csak szükséges, 

de nem elégséges feltétele – vö. HADROVICS i.h.).  

A magyarban egy vitatott státusú elemet akkor sorolhatunk az igekötő kategó-

riájába, ha a lexikai → grammatikai típusú jelentésváltozási folyamat vele kapcso-

latban már biztosan lezajlott. Egy ilyen jelentésváltozási folyamat feltételezi az 

elemet tartalmazó szerkezetek jelentésváltozási folyamatait is. Ugyanakkor a lexi-

kai → grammatikai típusú jelentésváltozás együtt jár az elem kapcsolódási lehető-

ségeinek, azaz a produktivitásának (akár drámai mértékű) megnövekedésével is. 

Ezért az újabb, ill. vitatott státusú elemek esetében az elem poliszémiája, ill. pro-

duktivitása a kategóriaváltás fontos mutatója lehet (ezt éppen az agyon és a tönkre 

elem kapcsán LADÁNYI 2000b bizonyította). 

 
1.2. A tönkre igekötő 
 

1.2.1. A tönkre igekötő a mai nyelvi rendszerben 
 

Egy viszonylag újabb keletű grammatikalizációs folyamat eredményeképpen vál-

hatott igekötővé a tönkre elem is (vö. D. MÁTAI 2003, 646), amelynek igekötői stá-

tusza azonban több forrásban nem egyértelmű: a magyar igekötők nyolc különböző 

listája közül csak kettőben szerepel igekötőként (ezek egyike az ÉrtSz.). (A leglé-

nyegesebb listák összefoglalását l. JAKAB 1982, 60–61, ill. KOMLÓSY i. m., 495–

497.) Ebben szerepet játszhat az is, hogy a tönkre elem történeti szempontból mor-

fológiailag komplex alakulat, a tönk főnév latívuszi határozóragos alakja,
179

 és 

ezért kérdéses lehet, hogy a tönkre  tönk + -re típusú elszigetelődési folyamat be-

fejeződött-e már vagy sem. A tönkre elem a KIEFER–LADÁNYI 2000c-ben meg-

adott szempontok szerint azonban egyértelműen igekötőnek minősül, mivel a) ige-

módosító, b) nem argumentuma az igének, c) produktív kapcsolódási mintái álla-

píthatók meg. (Ezeket a produktív kapcsolódási mintákat részletesen tárgyaljuk 

majd a 3.4. alfejezetben.) 

Annak ellenére, hogy az ÉrtSz. is igekötőnek sorolja be a tönkre elemet, való-

jában nagyon kevés tönkre igekötőt tartalmazó igekötős alakot közöl (mindössze 

hatot, mégpedig a tönkre-jut, tönkre-megy, tönkre-tesz, tönkre-silányít, tönkre-ver 

                                                 
179 Vö. Ráülök erre a tönkre, ahol a tönk lexikai egység és a -rA irányt jelölő grammatikai mor-

féma (latívuszi határozórag) kapcsolata transzparens jelentéssel, azaz az egész ragos alakulat jelentése 

a részek jelentésének összegéből áll elő. Ugyanakkor A papír tönkreázott (tönkrement); A szakácsnő 

nem figyelt oda, és tönkresózta (tönkretette) a levest; A férj mostanában tönkredolgozza magát, hogy 

a család meg tudjon élni mondatokban a tönkre-vel kapcsolatban ez a transzparencia nem áll fenn, az 

ezekben szereplő tönkre elem nem bontható részekre, és jelentése nem vezethető le sem a tönk főnév 

lexikai, sem a latívuszi határozórag grammatikai jelentéséből. A morfológiai és a szemantikai fel-

bonthatatlanság azt is jelzi, hogy kategóriaváltás következett be: a tönkre elem a ragos főnévi kategó-

riából átlépett az igekötő kategóriájába. 
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és tönkre-zúz igéket). Ugyanakkor a tönkre elem nagyon produktív a beszélt nyelv-

ben.  

A tönkre mint igekötő a mai magyar nyelv rendszerében háromféle használat-

ban fordul elő. Először is olyan intranzitív/mediális igékben, mint pl.  

 

(190) tönkre-fagy, tönkre-ázik, tönkre-kopik  

 

Ezekhez az igékhez a következő típusú parafrázist adhatjuk: ’valami megfagy, 

elázik, elkopik, mégpedig olyan nagy mértékben, hogy ezáltal károsodik, tönkre-

megy’. Tehát egy olyan folyamatról van szó, amely eljut egy bizonyos végpontig, 

az érintett dolog (teljes) károsodásáig. Mivel intranzitív/mediális igékről van szó, 

ezek csak az állapotváltozást jelölik, egyetlen alanyi argumentumuk a történés el-

szenvedőjét nevezi meg, pl.: A papír tönkreázott. Az ilyen típusú igékben a puszta 

ige magát a folyamatot nevezi meg (fagy, ázik, kopik), a tönkre elem pedig a vég-

pontig, a (teljes) károsodásig való eljutás jelentésmozzanatával járul hozzá a szer-

kezet jelentéséhez (és ezzel egyben perfektiválja az igét), miközben implicit módon 

utal arra is, hogy a végponthoz vezető folyamat nagyon intenzív. 

A tönkre elemet megtaláljuk cselekvést jelölő tranzitív igékben is, pl.:  

 

(191)  tönkre-rág, tönkre-farag, tönkre-sóz, tönkre-fűszerez vmit 

 

Parafrázissal: ’valaki vagy valami úgy/annyira (= nagyon) megrág, megfarag, meg-

sóz, megfűszerez valamit, hogy az érintett dolog ennek következtében károso-

dik/tönkremegy/rossz lesz’. A tranzitív igék az állapotváltozást a cselekvőhöz való 

viszonyában ábrázolják: a cselekvő tevékenysége az állapotváltozás kiváltója (a 

konkrét igei tartalmaktól eltekintve ezt legáltalánosabban a tönkre-tesz igével fe-

jezhetjük ki). Ennek megfelelően a tranzitív ige egyik argumentuma a cselekvőt 

mint a cselekvés alanyát, másik argumentuma a cselekvés által érintett dolgot mint 

a cselekvés tárgyát nevezi meg, pl.:  

 

(192) A szakácsnő tönkrefűszerezte az ételt.  

 

Az ilyen típusú igékben a puszta ige magát a cselekvést nevezi meg, a tönkre elem 

pedig a végpontig, a (teljes) károsodásig való eljutás jelentésmozzanatán túl (per-

fektiválás) a cselekvés túlzott intenzitására is utal. 

Végül a tönkre elem előfordul a magát visszaható névmással alkotott igei szer-

kezetekben, mint pl.:  

 

(193) tönkre-dolgozza, tönkre-tanulja, tönkre-eszi stb. magát  

 

Ezekhez az igékhez ilyen parafrázist adhatunk: ’annyit (= olyan sokat) dolgozik, 

tanul, eszik stb., hogy az káros: azzal (majdnem/esetleg) kárt okoz magának / tönk-
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reteszi magát’, ill. ’nagyon sokat dolgozik, tanul, eszik stb., és ez káros’. Ezekben a 

példákban az alapige intranzitív (vagy intranzitív használatú), cselekvést jelölő ige, 

amelynek egy (alanyi) argumentuma van: vki dolgozik, tanul, eszik stb. Fentebb 

láttuk, hogy a tönkre elemet tartalmazó cselekvést jelölő igék a cselekvést úgy áb-

rázolják, mint ami valaminek vagy valakinek az állapotára hat (szokásosan két ar-

gumentumú tranzitív igék). Az intranzitív dolgozik, ill. intranzitív használatú tanul, 

eszik stb. cselekvések esetében a tönkre (+ magát) használata arra teszi a hangsúlyt, 

hogy a túl intenzíven végzett cselekvés közvetetten magára a cselekvőre is károsan 

hathat, ezért itt kötelező a visszaható névmás tárgyként történő használata, pl.: A 

gyerek tönkretanulja magát. A károsodás/tönkremenés ezekben az esetekben in-

kább csak lehetséges, mint valóságos perspektíva, a hangsúly a túlzásba vitt, a cse-

lekvő teljes kifáradásáig, kimerüléséig tartó cselekvésen van. A ’ kifáradásig, ki-

merülésig’ – ahogyan arról a korábbiakban már szó volt – egyfajta akcióminőség-

jelentés (exhausztivitás). (A kapcsolhatóság további részleteiről a 2.4. alfejezetben 

lesz szó.) 

A tönkre elem különböző típusú használataiból a tönkre következő általános je-

lentéséig juthatunk el:  

 
(194) ’túl intenzíven → (a teljes) károsodásig’ 

 

Ezt az általános mozzanatot az intranzitív tönkre-megy és a tranzitív tönkre-tesz 

ige a történésre vagy a cselekvésre való konkrét utalás nélkül tartalmazza. Ezek 

révén a tönkre igekötős igéket analógiásan, metaforákként, azaz a folyamatot vagy 

cselekvést egy új nézőpontból, egy másik folyamat vagy cselekvés terminusaiban 

leíró eszközként is értelmezhetjük; sematikusan: 

 
(195)  

   

[valami ] fagy, ázik stb. új nézőpont: ’túl intenzíven’, ’a teljes károsodásig’ 

     

[valami] tönkre-megy  (= túl intenzív foly., végpontja: a teljes károsodás) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[valami] tönkre-fagy, tönkre-ázik stb. (= túl intenzív folyamat, végpontja: a teljes károsodás) 
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(196)  

  

[vki/vmi] rág, farag stb. [vmit]  új nézőpont: ’túl intenzíven’, ’a teljes károsodásig’ 

     

[vki/vmi] tönkre-tesz vmit (= túl intenzív csel., végpontja: a teljes károsodás) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[vki/vmi] tönkre-rág, tönkre-farag stb. vmit (= túl intenzív csel., végpontja: a teljes károsodás) 

 

(197)  

  

[vki] dolgozik, tanul stb.  új nézőpont: ’túl intenzíven’, ’a teljes károsodásig’ 

     

[vki] tönkre-teszi magát  (= túl intenzív csel., végpontja: a cselekvő (teljes)  

    károsodása, kimerülése, kifáradása) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[vki] tönkre-dolgozza, tönkre-tanulja stb. magát (= túl intenzív csel., végpontja: a cselekvő  

(teljes) károsodása, kimerülése, kifáradása180) 

 
Mint láttuk, a tönkre elem általános ’túl intenzíven  (a teljes) károsodásig’ 

jelentése a különböző típusú használatokban ennél differenciáltabb, a jelentést 

meghatározó mozzanatok a különböző típusú használatokban más-más formában, 

ill. hangsúllyal vannak jelen: 

 
(198) 

 

tönkre (1a)  ’[túl intenzíven → ] (a teljes) károsodásig/(teljes) károsodás[t szenvedve]’ 

tönkre (1b)  ’túl intenzíven → (a teljes) károsodásig/(teljes) károsodás[t okozva]’ 

tönkre (2a)  ’túl intenzíven → (majdnem/esetleg) károsodásig [károsodást okozva]’ 

tönkre (2b) ’túl intenzíven → kifáradásig, kimerülésig’ (exhausztivitás) 

 
Ezek a jelentések (vagy jelentésváltozatok) kontinuumszerűen épülnek egy-

másra, nehezen választhatók el egymástól (főként a (1b) és a (2a) – pl. az anya 

tönkre-gyógyszerezi a gyereket, az orvos tönkre-injekciózza a beteget stb. formai-

lag az (1b) típusba tartozik, de az igekötő jelentését tekintve a (2a) típushoz áll kö-

zelebb, így további köztes típusokkal is számolhatunk). Mindegyik jelentés mar-

kánsan különbözik ugyanakkor a tönkre eredeti, ragos névszói jelentésétől, nem-

csak lexikai tartalmát (tönk = dolog neve, tönkre = ’károsodás’), hanem grammati-

                                                 
180 Ahogyan azt a korábbiakban jeleztük, a „teljes károsodás” lehet pusztán a cselekvő teljes ki-

merülése, kifáradása is. 
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kai funkcióját tekintve is: a tönk-re mint ragos főnév -re eleme irányt jelölő gram-

matikai toldalék, míg az egységes tönkre elem a cselekvés/történés végpontjára 

utalva lexikai jelentésén túl (’károsodás’) perfektiválja az igét, ill. akcióminőség-

jelentéssel járul hozzá az ige jelentéséhez. Az (1a-b) és a (2a) jelentés a mai nyelv-

állapotban a tönkre első jelentésének, a (2b) pedig a második jelentésének felel 

meg. 

  
1.2.2. A tönkre elem grammatikalizációjának állomásai 

 
Az előző pontban kifejtettekkel kapcsolatban felmerülő kérdések a következők: 1) 

hogyan állhattak elő a fenti (1a), (1b), (2) jelentések a tönkre eredeti, ragos névszói 

jelentéséből; 2) hol tart a tönkre elem a grammatikalizálódás folyamatában; 3) az 

elemnek a szinkrón rendszerben fellelhető használatai alapján megállapított egyes 

jelentései (és ezek összefüggései) milyen tanúsággal szolgálhatnak arról, hogy az 

elem a grammatikalizációs folyamat során milyen szakaszokon ment át, és ezeket a 

szakaszokat mi jellemezte. (A grammatikalizáció szakaszokra bontása csak leírási 

taktika: természetesen a grammatikalizációs folyamatot nem mint szakaszok me-

chanikus egymásutánját kell elképzelnünk, hanem úgy, mint fokozatos változást, 

amelyben nagyon sok az átmenet. Vö. pl. D. Mátai megállapításával a kései óma-

gyar kori igekötőkről és igekötő-előzményekről: „...a határozószói és az igekötői 

szerep közötti út valamelyik pontján helyezkednek el” D. MÁTAI 1992, 663.) 

1. A grammatikalizálódás mindig valamilyen kontextusban zajlik. A tönk-re 

eredeti jelentésében egy szintaktikai szerkezet részeként fordulhatott elő, olyan 

mozgást jelentő igékkel, mint a megy vagy a fut, pl.:  

 

(199) *A hajó tönk-re ment / futott.  

 

(vö. a TESz. egyik magyarázatával). Ez a szerkezet adja a grammatikalizáció elin-

dulásának feltételezett kontextusát. A tönk-re megy szerkezet ilyen formában és 

ebben a szó szerinti jelentésben a mai szinkrón rendszerben már nem fordul elő. A 

tönkre mai nyelvbeli használatából, ill. jelentéseiből csak a további fejlődési stádi-

umokról tudunk hipotéziseket felállítani – amennyiben a szinkróniában meglévő 

jelentéseket egy grammatikalizációs út egyes állomásainak tekintjük – vö. két már 

korábban is említett fogalommal, ill alapelvvel: BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA „le-

hetséges grammatikalizációs ösvény”-fogalmával, ill. a szerves–dialektikus nyelv-

elméletének alapelvével a szinkrónia és a diakrónia egységéről (ZSILKA 1971, 

1973).   

2. Ezek közül az állomások közül az első az eredeti szerkezet egészének jelen-

tésváltozása következtében állhatott elő. Ez a jelentésváltozás egyfelől metonimi-

kus jellegű: a cselekvéssel (*tönk-re megy feltételezett jelentése: ’tönknek ütkö-

zik’) érintkező következmény ’és így károsodik/(teljes) károsodást szenved’) a 

szerkezet jelentésébe integrálódik. Ez a változás másfelől inferenciaként is értel-
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mezhető, hiszen a kár mint következmény a kontextusból következő olyan implika-

túra, amely a kifejezés adott összefüggésben történő gyakori használata következ-

tében konvencionalizálódhat, azaz integrálódhat az eredetileg csak mozgást és 

helyviszonyt jelölő tönk-re megy szerkezet jelentésébe.  

A teljes szerkezet jelentésváltozásával párhuzamosan az eredetileg az érintke-

zési/ütközési pontot (és egyben a mozgás végpontját) jelölő tönkre elem is új jelen-

téshez jut: ’(teljes) károsodás[t szenvedve]’, morfológiai komplexitását (és ezzel 

eredeti irányjelentését is) elvesztve főnévi kategóriájától elszigetelődik (tönkre  

tönk + -re), azaz grammatikalizálódik: 

 
(200) * tönk-re megy és így károsodik/(teljes) károsodást szenved →  

  tönkre-megy ’károsodik/(teljes) károsodást szenved’,  

ahol a tönkre elem jelentése: ’(teljes) károsodás[t szenvedve]’ 

 
A jelentés tehát egyfelől általánosodik: a teljes szerkezet elveszti a mozgással, 

a tönkre elem pedig az iránnyal kapcsolatos jelentését, másfelől új jelentésmozza-

nattal bővülve kiterjed: tönkremegy ’károsodik/(teljes) károsodást szenved’, ill. 

tönkre ’(teljes) károsodás[t szenvedve]’.  

Amikor a kiinduló szerkezet más szituációkra alkalmazva elveszti jelentésspe-

cifikációját, azaz eredeti jelentésének mozgással kapcsolatos részét, és jelentéstar-

talma általánosodik, egy ideig még valószínűleg együtt él az eredeti és az új jelen-

tés; az eredeti ’tönknek ütközik’ jelentés teljes elvesztése csak a tönkre elemnek a 

tönk főnévtől való teljes elszakadásával párhuzamosan következhet be.  

A jelentés általánosulásával és kiterjedésével lehetőség nyílik a tönkre elem tá-

gabb körű használatára: a tönkre most már nem csak a mozgást jelentő igék szűk 

körébe tartozó igékkel alkothat kapcsolatokat, hanem azokkal az experiens argu-

mentumú (hagyományos terminológiával: történést jelölő)  mediális igékkel is, 

amelyek állapotváltozást jelölnek, feltéve, hogy (általában a folyamat hossza vagy 

nagy intenzitása következtében) az állapotváltozás végpontja lehet az állapotválto-

zásban érintett dolog (teljes) károsodása, pl. tönkre-fagy, tönkre-ázik, tönkre-kopik. 

Az ilyen típusú igék közös fölérendeltje a tönkre-megy.  

A tönkre elem funkciója a vele létrehozott morfológiai szerkezetben először is 

ennek a sajátos tartalmú végpontnak a lexikai jelölése. A végpont jelölése egyben a 

folyamat lezárulásának a jelölése is, így ezzel lehetőség nyílik arra is, hogy az elem 

– új lexikai jelentésére épülve, azon túl – grammatikai funkcióhoz is juthasson: 

perfektiváljon.  

A további jelentésváltozások (pontosabban jelentéseltolódások) a már gram-

matikalizálódott tönkre elem (lexikai és grammatikai) jelentésében szintén az ele-

met tartalmazó szerkezet(ek) jelentésváltozásával párhuzamosan zajlanak. 

3. A tönkre elem jelentésének további változása az elem kapcsolhatóságát az 

intranzitív/mediális igékről kiterjeszti a tranzitív aktív igékre is (pl. sóz → tönkre-

sóz). Az ilyen igék tönkre elemmel kapcsolódó változatának közös fölérendeltje a 
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tönkretesz. A tönkre elem használatának ebbe az újabb stádiumba való átlépése 

azzal függhet össze, hogy az állapotváltozást jelölő igék gyakran nem önmagukban 

lezajló folyamatokat jelölnek, hanem cselekvő alanyt (ágenst) feltételeznek, s eb-

ben az esetben a történésről, ill. annak végpontjáról a hangsúly a történést előidéző 

cselekvésre (ill. annak módjára) tevődhet át. Ennek az új nézőpontnak a következ-

ménye, hogy ebben a fázisban a tönkre mellett (állapotváltozást okozó) cselekvést 

jelölő tranzitív ige is előfordulhat (ez jelentősen megnöveli a tönkre elem kapcso-

lódási lehetőségeit), amely a cselekvőt alanyi, a cselekvés következményének el-

szenvedőjét pedig tárgyi argumentumában jeleníti meg. A tönkre elemet tartalmazó 

szerkezet jelentése ekkor úgy változik meg, hogy – míg a korábban használt intran-

zitív/mediális ige az állapotváltozást önmagában lezajló folyamatként ábrázolta: 

’(teljes) károsodást szenved’ – az állapotváltozás most csak mint az ágens cselek-

vésének következménye van jelen, háttérbe szorul: 

  

(201) ’x tesz valamit, és ezzel károsítja/tönkreteszi y-t, azaz:  

 x azt okozza, hogy y (teljes) károsodást szenved’ 

  

A (teljes) károsodás többnyire a túl gyakori, a kvázi vég nélküli vagy a túl in-

tenzív cselekvés hatásának következménye. Mivel a tönkre elemet tartalmazó tran-

zitív igés szerkezetben a hangsúly a cselekvésre tevődik át, ezzel összefüggésben a 

tönkre jelentésében a károsodás mellett szerepet kap a cselekvés módja is:  

 

(202) ’túl hosszan, túl gyakran, túl intenzíven → egészen a dolog (teljes)  

károsodásáig [(teljes) károsodást okozva]’ 

 

Az elem tehát továbbra is rendelkezik – bár a korábbihoz képest módosult – lexikai 

jelentéssel is, miközben a szélesebb körű használat megerősíti grammatikai 

(perfektiváló) jelentését is. (L. a tönkre használatát a tönkre-rág, tönkre-farag, 

tönkre-sóz, tönkre-fűszerez stb. típusú igékben.)  

4. Feltételezésünk szerint a továbbiakban ismét szemléletváltozás következhe-

tett be: a már korábban előtérbe került cselekvésről a hangsúly egyre inkább a cse-

lekvés módjára tevődött át (miközben a cselekvés következménye, a károsodás 

még inkább háttérbe szorult). Ebben szerepet játszhatott a tönkre elemet tartalmazó 

igék túlzó használata is, ami azzal függhet össze, hogy a károsodás bizonyos ese-

tekben a cselekvésnek csak lehetséges, de nem reális következménye. Ez a fajta 

túlzó használat tehette lehetővé, hogy a tönkre elemet olyan igékkel is használni 

lehessen, amelyek eredetileg nem állapotváltozást okozó cselekvést jelöltek, és eb-

ben az esetben a károsodás (mint lehetséges, de nem reális következmény) magára 

a cselekvőre is vonatkozhat. (Ez indokolja a tönkre használatát intranzitív cselek-

vésigékkel is.) Ezekben az esetekben azonban a magát visszaható névmás megfele-

lő alakjának megjelenése kötelező. Az ilyen típusú használatok következtében 
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újabb jelentéseltolódás történhetett mind a tönkre elemet tartalmazó szerkezet, 

mind a tönkre elem jelentésében. A tönkre + ige szerkezet jelentése:  

 

(203) [’túl hosszan, túl gyakran, túl intenzíven →] kifáradásig, kimerülésig’  

 csinál valamit [és ezzel saját magának (majdnem/esetleg) károsodást okoz]’ 

 

Magának a tönkre elemnek a jelentésében pedig a korábbiakban még lényegtelen 

(második szakasz) vagy legalábbis nem döntő (harmadik szakasz) ’túl hosszan, túl 

gyakran, túl intenzíven’ mozzanatból adódó ’kifáradásig, kimerülésig’ mozzanat 

válhatott lényegessé: 

 

(204) ’kimerülésig/kifáradásig [majdnem/esetleg) károsodás[t okozva]]’ 

 

L. a tönkre jelentését a tönkre-dolgozza, tönke-tanulja, tönkre-eszi stb. magát típu-

sú igékben. 

A ’(teljes) károsodás[t szenvedve]’ jelentéshez (második szakasz) a tönkre 

elemnek ez a jelentése már csak annyiban kapcsolódik, hogy a túlzásba vitt, kime-

rülésig, kifáradásig folytatott cselekvés valamilyen káros következménnyel járhat. 

Az azonban, hogy mi számít olyan túlzásba vitt cselekvésnek, amely káros követ-

kezménnyel jár, a beszélő értékelésén is múlik. Ennek megfelelően azoknak az 

igéknek a köre, amelyekhez a tönkre elem ebben a jelentésében kapcsolódhat, 

összehasonlíthatalanul tágabb, mint azoké, amelyekhez korábbi jelentésében kap-

csolódhatott, hiszen itt szemantikai korlátok nem szűkítik le a tönkre elem kapcsol-

hatóságát. 

A perfektiválás mint grammatikai funkció mellett – a károsodás mozzanatának 

háttérbe szorulásával – a tönkre elemnek kialakult tehát egy másik grammatikai 

jellegű jelentése is: az agyon igekötő egyik jelentéséhez hasonlóan a tönkre elem 

lexikai jelentése (egyre általánosabbá válva) eljut a ’kifáradásig, kimerülésig’ je-

lentésig, amely egyfajta akcióminőség-jelentésnek (exhausztivitás) tekinthető (vö. 

KIEFER–LADÁNYI 2000c, 479). A tönkre elem jelentésében azonban ez a mozza-

nat, szemben az agyon jelentésével, nem szakadt el teljesen attól a konkrét mozza-

nattól, amelyre épül (károsodás). Ez a tény azt mutatja, hogy – bár az egész folya-

mat nagyon hasonló az agyon igekötővé válási folyamatához (vö. HADROVICS 

1969, 25–26, ill. LADÁNYI 1994–95, 2000b) a tönkre elem a grammatikalizáció 

folyamatában nem ért el addig a szintig, mint az agyon.  

  
1.2.3. A tönkre elem grammatikalizációs folyamata: összefoglalás 

 
Az 1-gyel jelölt stádiumból a 2-vel jelölt stádiumba való átlépést a 

grammatikalizálódás első szakaszának tekinthetjük, amely döntő lehetett a tönkre 

elem igekötővé válási folyamatának elindulásában. Ez, mint láttuk, a) az adott lexi-

kai elemet tartalmazó szerkezet jelentésének megváltozásával, b) a lexikai elem 
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jelentésének megváltozásával, c) a lexikai elem morfológiai elemezhetőségének 

megszűnésével és d) a lexikai elem eredeti kategóriájától való elszigetelődésével 

járt együtt. A folyamat első lépése és a további változások motiválója a szerkezet 

jelentésének megváltozása volt. Ez a szemantikai változás metonimikus jellegű 

inferencia következtében zajlott le, és nemcsak általánosulással (tehát bizonyos 

specifikus jelentésmozzanatok elvesztésével) járt, hanem a jelentés – új mozzana-

tok integrálásával – ki is terjedt. 

A 2-vel jelölt stádiumból a 3-mal jelölt stádiumba való átlépést a 

grammatikalizálódás második szakaszának tekinthetjük. Ez a tönkre elemet tartal-

mazó szerkezet argumentumszerkezetének és jelentésének megváltozásával, vala-

mint a tönkre elem jelentésének az eltolódásával járt együtt. A folyamat kiváltó 

okának a szemléletváltozást tarthatjuk: a történésről, ill. annak végpontjáról a 

hangsúly az azt előidéző cselekvésre (ill. részben annak módjára) tevődött át. Az új 

nézőpont következménye a tranzitív igék használatának lehetősége és a tönkre + 

ige szerkezet (ill. azon belül a tönkre elem) jelentésének megváltozása is. A sze-

mantikai változás lényege, hogy a jelentés egyfelől általánosabbá vált: a tönkre 

elemet tartalmazó szerkezet az állapotváltozásra mint következményre csak az 

okozáson keresztül utal; másfelől a tönkre elem jelentése komplexebbé vált, mivel 

jelentésében jelentéseltolódás következett be a cselekvés módja (’intenzitás’) irá-

nyában. 

A 3-mal jelölt stádiumból a 4-gyel jelölt stádiumba való átlépést a grammatika-

lizáció harmadik szakaszának tekinthetjük. Ebben a fázisban jutnak a tönkre elemet 

tartalmazó szerkezetek és maga a tönkre elem is a legmesszebb az első szakaszbeli 

jelentésüktől. Még inkább háttérbe szorul a károsodás mozzanata, a tönkre elem 

(hasonlóan az agyon igekötő egyik jelentéséhez) egyre inkább a ’kifáradásig, kime-

rülésig’ jelentést hordozza, amely akcióminőség-jelentésnek (exhausztivitás) te-

kinthető. Mivel a tönkre elem jelentésében az exhausztivitás mozzanata nem sza-

kadt el teljesen attól a konkrét mozzanattól, amelyre épül (károsodás), azt állapít-

hatjuk meg, hogy a tönkre elem a grammatikalizáció folyamatában nem ért el addig 

a szintig, mint az agyon.  

A tönkre elem jelentésének változása tehát az igékkel alkotott szerkezetekben, 

a szerkezetek jelentésének változásával párhuzamosan halad. A folyamat egyik 

oldala a jelentés általánosulása: ez teszi lehetővé a tönkre elem kiszakadását a 

szűkkörű használatból – a használati kör bővülése ugyanakkor a jelentés gazdago-

dásához és további általánosulásához vezet, ami a használati kör további szélesedé-

sét hozza magával. (Vö.: „Minél jobban elhomályosult az eredeti határozószó 

konkrét jelentése, annál több ilyen típusú összetett szó alakult vele, azaz annál job-

ban kiterjedt a hatóköre, és viszont, minél jobban kiterjedt a használati köre, annál 

jobban elhomályosult a határozószó-igekötő eredeti jelentése...” – D. MÁTAI a meg 

igekötővé válásáról, 1991, 434, ill.: „Ha egy határozószó egyre gyakrabban és egy-

re több igéhez kapcsolódik, akkor veszít nyomatékából, és jelentése is általánosab-

bá válik: igekötőszerűen kezd viselkedni. Minél jobban kiterjed ugyanis a kérdéses 



B/IV. A szóképzés határán: igekötős igék 199 

elem használati köre, annál erősebb igekötői jelentése” – D. MÁTAI a kései óma-

gyar kori igekötők keletkezéséről, 1992, 664). 

A tönkre elem különböző jelentései, amelyek a grammatikalizáció folyamatá-

ban egy jelentésváltozási láncolat egymásba fonódó részeiként épülnek egymásra, 

egy kontinuumot képezve, a szinkrón rendszerben – a grammatikalizáció kiinduló-

pontját jelentő ragos főnévi alakot kivéve – poliszém jelentésekként funkcionálnak. 

Ezek a jelentések többé-kevésbé elhatárolhatók egymástól, mivel különböző jelen-

téseiben eltérők a tönkre elem kapcsolódási lehetőségei (l. fentebb). Ez az elhatáro-

lás azonban nem lehet merev, mivel a jelentések érintkeznek egymással, köztük 

átfedések vannak (részletesebben l. LADÁNYI 1998a, 1999b). Heine, Claudi és 

Hünnemeyer a grammatikalizálódási láncok leírására éppen ezért találta a legelő-

nyösebbnek a Wittgenstein által javasolt családi hasonlóság elvét (HEINE–CLAUDI–

HÜNNEMEYER i. m., 227–229), amely a szinkrón jelentésleírásban is alkalmazható. 

 
1.3. Poliszémia – grammatikalizáció – produktivitás: összefoglalás  

 
Vizsgálatunk alátámasztja azt az nézetet, hogy az igekötők poliszém elemek, ame-

lyeknek jelentései rendszert alkotnak, és egymásra épülnek (a magyar igekötők 

poliszém mivoltával kapcsolatban l. a korábbiakat, más nyelvek prefixumainak 

poliszémiájáról l. pl. RUDZKA-OSTYN 1985, JANDA 1988, CASAD 2001). 

Az igekötők jelentéseinek egymásra épülésével kapcsolatban az egyik kérdés 

az, hogy a rendszerszerű szinkrón viszonyok alapján lehetséges-e egy hipotetikus 

történeti folyamat felrajzolása (vö. szerves keretben ZSILKA 1973, 1982, HORVÁTH 

1993, LADÁNYI 1993a, 1998c, 2000b, grammatikalizációs keretben l. a korábban 

már említett „lehetséges ösvény” fogalmát, BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 1994). 

Úgy véljük, az agyon és a tönkre elemmel kapcsolatban sikerült megrajzolnunk 

egy-egy olyan lehetséges grammatikalizációs utat, amely nem mond ellent a ma-

gyar történeti nyelvészetben az igekötők kialakulásával kapcsolatos elvi megállapí-

tásoknak (vö. D. MÁTAI idézett műveivel). 

A grammatikalizációs szakirodalomban felmerül az is, hogy vajon a szemanti-

kai változás-e a döntő a grammatikalizáció folyamatában (vö. RUBBA1994). Úgy 

tűnik, hogy a grammatikalizálódási folyamat elindulása valóban a grammatikali-

zálódó elemet tartalmazó szerkezetnek és magának az elemnek a jelentésváltozásá-

hoz van kötve, a további változásokban viszont elsősorban konceptuális tényezők 

(szemléletváltozás) játsszák a főszerepet, ennek következtében zajlanak le további 

(szintaktikai és szemantikai) változások.  

Egy további kérdés a szemantikai változás természetével függ össze: ez a fo-

lyamat valóban csak szemantikai általánosulást feltételez-e, vagy a grammatikali-

zációs folyamatban a jelentésbeli gazdagodás is lényeges szerepet játszik. (Ez 

utóbbi álláspontot vallja RUBBA 1994 és HEINE–CLAUDI–HÜNNEMEYER 1991 is). 

Vizsgálataink inkább ez utóbbi nézetet erősítik: a grammatikalizálódó elemet tar-

talmazó szerkezet, ill. a grammatikalizálódó elem jelentésének a komplexebbé vá-
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lása és általánosulása – legalábbis ezeknek az anyagoknak a tanúsága szerint – pár-

huzamosan zajlik. 

A grammatikalizáció mechanizmusaival kapcsolatban a feldolgozott anyag túl 

szűkkörű ahhoz, hogy határozottan állást lehessen foglalni abban a kérdésben, hogy 

a grammatikalizáció valóban metaforizációs keretben, de metonimikus szakaszo-

kon át zajlik-e (vö. HEINE–CLAUDI–HÜNNEMEYER 1991), vagy a grammatikali-

záció folyamatában inkább a szemantikai általánosulás, az inferencia, ill. általában 

a kontextus játssza-e a nagyobb szerepet (vö. BYBEE–PERKINS–PAGLIUCA 1994). 

Vizsgálataink azt mutatták, hogy ezeket a jelentéseket (úgy is, mint a grammati-

kalizáció egyes fázisainak eredményeit) lehet metaforikus keretben is értelmezni, 

azokban a hipotetikus folyamatokban pedig, amelyet az agyon és a tönkre kapcsán 

felvázoltunk, bizonyos szakaszokon mind a metonímia, mind az inferencia, mind a 

szemantikai általánosulás szerephez jutott. A grammatikalizáció mechanizmusai-

nak bonyolult problémája (különös tekintettel a metafora és a metonímia viszonyá-

ra) a magyar igekötőkkel kapcsolatban azonban további, nagyobb anyagokon törté-

nő vizsgálatokat igényel.  

A vizsgált igekötők kapcsán képet kaptunk arról, hogy az igekötők poliszé-

miája a grammatikalizációs folyamat keretében egy olyan jelentésváltozási folya-

mat során alakult ki, amelyben az elem és az elemet tartalmazó szerkezet jelentés-

viszonyai szorosan összefüggnek egymással: az elem jelentésváltozásai a szerkezet 

kontextusában, a szerkezet jelentésváltozásaival párhuzamosan zajlanak le. A lexi-

kai → grammatikai típusú jelentésváltozás tágabb összefüggésekben értelmezhető, 

amely nemcsak az elemek igekötővé válásával, tehát a kategóriaváltással, hanem a 

kapcsolhatóságukkal is szorosan összefügg. A kapcsolhatóság mértéke az egyes je-

lentésekben különbözik egymástól, tehát az elem egyes jelentéseire külön-külön 

állapítható meg. A grammatikai jelentés(ek) kialakulása jelentősen megnöveli az 

elem használati körét, ezért a vitatott, „igekötőgyanús” elemek esetében a termé-

kenység a kategóriaváltás, azaz az igekötői státusz mutatója lehet. 

  

2. Az igekötők poliszémiája 2.: Igekötők kapcsolódási mintái
181

 
  

A következőkben néhány kiválasztott igekötő kapcsán azt mutatjuk be, hogy 

egy-egy igekötő milyen típusú igecsoportok igéihez járulhat az igekötőzés kereté-

ben, azaz milyen szintaktikai, szemantikai és/vagy morfológiai tulajdonságok 

jellemzik azokat az igéket, amelyekkel a vizsgált igekötők termékenyen kapcsolód-

hatnak. Az igekötők kapcsolódási mintái – az igekötőket jellemző poliszémia miatt 

– nem általában, hanem csak az igekötők egyes jelentéseire nézve határozhatók 

meg, mivel egyazon igekötő kapcsolódási lehetőségei az adott igekötő különböző 

                                                 
181 Ez a fejezet kis módosításokkal a szerzőnek a StrMorf. megfelelő fejezetéhez (KIEFER–

LADÁNYI 2000c) való saját hozzájárulását tartalmazza. 
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jelentéseiben eltérnek egymástól (l. a korábbiakban is). Ezért a kapcsolódási min-

ták megállapítása szorosan összefügg az igekötők jelentéseinek meghatározásával.  

A termékeny kapcsolhatóság vizsgálata azt jelenti, hogy nem vesszük számba a 

felsorolt igekötőkkel alkotott igekötős igék valamennyi előfordulási típusát, csak 

azokat a mintákat, amelyeknek mint szabályoknak az alapján új igekötős igéket is 

létrehozhatunk. Ennek következtében a hangsúlyt azokra a kapcsolódási lehetősé-

gekre helyezzük, amelyek produktív képzési szabályok által létrehozható, tehát 

morfológiailag komplex alapszavakat (is) érintenek. Ugyanis ha az adott igekötő 

szabályosan kapcsolható egy produktív képzési szabály által létrehozott igecsoport 

igéihez, akkor ezzel a csoporttal kapcsolatban az igekötő biztosan termékeny is, 

mivel a produktív képzési szabállyal előállított igék csoportja nyitott. 

A vizsgálat négy igekötőre terjed ki, a következő megoszlásban: egy ősi (be), 

két újabb (szét, agyon) és egy legújabb (tönkre) igekötő termékeny kapcsolódási 

mintáiról lesz szó. Ezeket a kapcsolódási mintákat (a kapcsolhatósági feltételeket 

tekintetbe véve) szabályok formájában rögzítjük. 

 

2.1. A be igekötő kapcsolódási mintái 
 

Ebben a fejezetben a be igekötőnek csak azokat a hagyományos jelentéseit és 

kapcsolódási mintáit vesszük tekintetbe, amelyek már egyértelműen rögzültek a 

nyelvi rendszerben, és a normatív nyelvhasználatban is előfordulnak. Azokat a sok 

esetben nem normatív be igekötős neologizmusokat, amelyek a mai beszélt nyelv-

ben nagy tömegben fordulnak elő, külön fejezetben, a C/II. részben tárgyaljuk. Itt 

tehát a be igekötő következő jelentéseit vesszük tekintetbe: 

 

Irányjelentés: 

  1. ’befelé’ = vminek a határán belülre, belsejébe, közepébe stb. 

 Nem irányjelentések: 

  2. teljesség (totalitás): ’nagy/teljes terület[et/felületet érintve]’ 

3. telítettség (szaturativitás): ’(relatíve) nagy vagy kielégítő  

mértékben [végzett cselekvés]’ 

 
2.1.1. A be igekötő kapcsolódási mintái irányjelentésében  

 
a) Irányjelentésében (’befelé’ = vminek a határán belülre, belsejébe, közepébe stb.) 

a be igekötő elsősorban intranzitív, egyirányú haladó mozgást jelölő igékhez 

járulhat. (Speciális mozgásformák esetében az önmagában nem egyirányú haladó 

mozgást jelölő ige éppen a be igekötő révén válik ilyen mozgás jelölőjévé, pl. 

táncol → be-táncol vhova.) Ebbe a csoportba tartozhatnak morfológiailag egyszerű 

(vagy nem produktív képzésmóddal létrejött komplex morfológiai szerkezetű) igék 

(megy, szalad, repül stb.) és produktív képzési szabállyal képezhető morfológiailag 

komplex igék is. Ez utóbbbi esetben az alapige morfológiai szerkezete: 
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(205) [N [-(V)z(ik)]V ]V vagy   [N [-(V)l] V] V 

 
A főnévből képzett ige alapszava vagy bázisa (N) valamilyen járműnek vagy 

más, a mozgást/közlekedést segítő eszköznek, esetleg speciális mozgásformának a 

neve:  

 

(206) korcsolya → korcsolyázik → be-korcsolyázik [a pálya közepére],  

bukfenc → bukfencezik → be-bukfencezik [az asztal alá] 

 

Az erre a csoportra vonatkozó képzési szabályt azért tekinthetjük produktívnak, 

mivel a csoport nyitott. Egyrészt elvileg mindig megvan a lehetőség arra, hogy a 

járművek, ill. eszközök osztálya idegen szavakkal vagy neologizmusokkal bővül-

hessen, pl.:  

 

(207) szörf → szörfözik/szörföl → be-szörfözik/be-szörföl [a kikötőbe],  

  szlalom → szlalomozik → be-szlalomozik [a célba],  

  gördeszka → gördeszkázik → be-gördeszkázik [a kapualjba] 

 

Másrészt a mozgást jelentő igék csoportjából be igekötővel képzett igék között 

számos neologizmus vagy alkalmi használat képzelhető el a speciális mozgásfor-

mák esetében is, pl.:  

 

(208) be-karikázik [a porondra], be-táncol [a színpadra]  

 

Az igekötős ige az alapigéhez hasonlóan intranzitív, mozgást jelentő ige, amely 

azonban az alapigétől eltérően határozott befelé irányulást jelöl (vminek a határán 

belülre, belsejébe, közepébe stb.), és ezért általában helyhatározói (latívuszi) 

bővítménnyel (-bA vagy -rA ragos, esetleg valamilyen névutós főnévvel) együtt 

fordul elő, például a korábbi be-korcsolyázik a pálya közepére, be-bukfencezik az 

asztal alá példák mellett nem komplex morfológiai szerkezetű igékkel:  

 

(209) be-megy a városba, be-szalad a szobába, be-repül a fészkébe 

 

b) A be igekötő irányjelentésében produktívan kapcsolható olyan igékhez is, 

amelyek tárgyuk helyének (fizikai vagy szellemi ráhatással történő) megváltozta-

tását jelölik (szemantikailag ezek az igék a mozgást jelentő igék kauzatív 

megfelelőinek tekinthetők), pl.  

 

(210) be-dob, be-lök, be-hány, be-söpör, be-ver, be-rak, be-tol vmit vhova, ill.  

be-küld, be-hív, be-parancsol vkit vhova 
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Az alapige lexikai jelentésében szerepelnie kell tehát a ’mozgat’ vagy ’irányít’ 

jelentésmozzanatnak. 

Ebben a csoportban vannak morfológiailag komplex szerkezetű alapigék is, így 

például a produktív -(t)At képzővel létrehozott műveltető képzős igék, melyeknek 

morfológiai szerkezete: 

 
(211) [V-[(t)At]V]V 

 

Ezeknek nem mindegyike létező szó is egyben, a létrehozható be-úsztat[ja a 

hajót a tóba] vagy be-masíroztat[ja a katonákat a laktanyába] mellett (legalábbis a 

norma szempontjából) kérdésesek például a ?be-futtat [vkit a szobájába] vagy a 

?be-rohantat [vkit a házba]. Ezek az igekötős igék azonban legalábbis elvileg 

szabályosak és létrehozhatók. 

A be kapcsolódik továbbá -(V)l és -(V)z képzővel létrehozott igékkel, amikor is 

az igekötős ige jelentése: ’berak, betesz, beküld vmit vhova (vmilyen eszközzel)’. 

Ilyenkor az igekötős ige alapigéje az eszköznévből képzett denominális ige 

(morfológiai szerkezetét l. a (205)-ben), pl.: 

 

(212) lapát → lapátol → be-lapátol[ja a szenet a pincébe],  

gereblye → gereblyéz → be-gereblyéz[i a leveleket a gödörbe]  

 

Ezekkel a képzőkkel azonban a képzés már az alapige létrehozásának szintjén 

elakad, ha az igeképzés alapjául szolgáló eszköz neve eleve egy megfelelő jelenté-

sű ige melléknévi igenevéből (PART) jön létre, és a létező alapigék lexikailag 

akadályozzák a megfelelő képzett igék létrehozását:  

 

(213) ás → ásóPART → ásóN, és %ásóz → %be-ásóz,  

fúr → fúróPART → fúróN, és %fúróz → %be-fúróz,  

vés → vésőPART → vésőN → %vésőz → %be-vésőz  

 

Az eszköznevek alapját adó igékkel a be természetesen ezekben az esetekben 

minden további nélkül kapcsolódhat: be-ás, be-fúr, be-vés vmit vhova.  

Ugyanakkor a be a fenti morfológiai szerkezetű (főként -(V)z képzővel létre-

hozott), idegen főnevekből képzett igékkel is termékenyen kapcsolódhat, pl.: 

 

(214) be-emailez [vmit a központba], be-kopiz (< to copy) egy szövegrészt  

[egy másik fájlba] 

 

A be irányjelentésében kapcsolható a nem produktív deverbális -ít képzős 

igékkel is (gur-ít → be-gurít, görd-ít → be-görd-ít, hajl-ít → be-hajlít, stb.), ezek 

azonban zárt osztályt alkotnak, ezért az igekötős ige képzési mintája ennek az osz-

tálynak a tagjaival nem nevezhető produktívnak. 
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c) A be igekötő irányjelentésében olyan nem mozgást jelentő intranzitív 

használatú igékhez is kapcsolódik, amelyekre (pontosabban az általuk kifejezett 

cselekvésre) jellemző lehet az irányulás. Ilyenek a tekintet irányával jellemezhető 

néz, pillant stb. igék, ill. a lát, bámészkodik, bámul típusú igék, amelyeknek éppen 

a be ad irányulást:  

 

(215) be-néz, be-pillant, be-kukkant, be-kukucskál vhova, ill. be-lát,  

be-bámészkodik, be-bámul vhova  

 

Az alapigéknek ehhez a köréhez (az ide tartozó igék gyakorító képzős változatain 

túl) termékeny szabállyal létrehozott morfológiailag komplex igék nem tartoznak, 

ezért ez a csoport akkor mondható nyitottnak, ha feltesszük, hogy idegen vagy 

szlengszavakkal bővülhet. 

A be igekötő produktív kapcsolhatósága tehát irányjelentésében elsősorban a 

mozgást jelentő igékkel, ill. a mozgatást jelentő tranzitív igékkel kapcsolatban iga-

zolható egyértelműen. A be első jelentésével kapcsolatban elmondottakat a 

következő képzési szabály rögzíti: 

 
(216) A be igekötős igék létrehozási szabálya az igekötő első jelentésében 

 

 [be]IK + V → [[be]IK-V]V 

 Feltételek: 

 1. [be]IK = ’befelé’ 

 2. V mozgásige vagy ennek kauzatív megfelelője.  

 3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete: 

   [N-[(V)z(ik)]V ]V,  

   [N-[(V)l] V] V, 

   [V-[(t)At]V]V 

 Az igekötős ige jelentése: ’befelé mozog’ vagy ’befelé mozgat’ 

 

2.1.2. A be igekötő kapcsolódási mintái második jelentésében  
 

A be igekötőnek ez a jelentése (teljesség (totalitás): ’nagy/teljes terület[et/felületet 

érintve]’) az igekötő eredeti irányjelentésétől elszakadt grammatikai, mégpedig 

akcióminőség-jelentés. Ebben a jelentésében a be igekötő elsősorban a ’tesz vmit 

vhova’ és ’tesz vmit vmilyenné’ jelentésmozzanatot tartalmazó tranzitív cselekvés-

igékhez és a ’válik vmilyenné’ jelentésmozzanatot tartalmazó, patiens vagy 

experiens argumentumú intranzitív/mediális igékhez járul produktívan. Ezekre a 

csoportokra fennáll az, hogy (az akcióminőség-képzésre jellemző módon) az ige-

kötő kapcsolódása az alapige argumentumszerkezetét nem érinti, azaz azt nem vál-

toztatja meg. Ezeken a csoportokon kívül a be igekötő ebben a jelentésében moz-

gásigékhez is járul. Ez utóbbi esetben az igekötő, ill. az igekötős ige viselkedése 
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több szempontból is eltér a fenti csoportokétól. A képzésnek ezekről a sajátos-

ságairól a megfelelő helyen szólni fogunk. 

a) A tranzitív cselekvésigék egyik – a ’tesz vmit vhova’ jelentésmozzanatot 

tartalmazó – csoportjának esetében az igekötő kapcsolódásának produktív mintáit a 

morfológiailag egyszerű és komplex alapigék egymásnak megfelelő jelentés-

csoportjai szerint tudjuk a legegyszerűbben megragadni. Az ebbe a csoportba tarto-

zó morfológiailag komplex igék -(V)z képzős denominális igék, amelyeknek mind-

egyike tartalmazza a ’vmivel (az N-ben megnevezett dologgal) ellát’ jelentés-

mozzanatot. A csoporton belül további különböző csoportok különíthetők el. Az 

a1) és ab2) csoportba tartozó alapigék a ’tesz, rak, helyez stb. (vmit vhova)’ 

általános jelentésmozzanattal függnek össze, az a3) csoportba tartozó igék pedig a 

fenti jelentésmozzanatot szintén tartalmazó speciális igei cselekvéseknek, így 

például a ken, szór, locsol stb. vmit vmire igei cselekvéseknek a konkretizációi. 

a1) Az első alcsoportba tartozó -(V)z (esetleg -(V)l) képzős alapigék a ’tesz, 

rak, helyez’ stb. jelentésmozzanatot tartalmazó tranzitív igék (morfológiai szerke-

zetüket l. a (205)-ben), amelyekben az eredeti tárgyi argumentum (tesz, rak, helyez 

vmit (vhová)) lexikailag lekötődött, pl.: 

 

(217) pöttyöket, vonalakat, kockákat, pontokat tesz/rajzol (a papírra)  

→ be-pöttyöz(i), be-vonalaz(za), be-kockáz(za), be-pontoz(za) (a papírt) 

 

Ezeknek a -(V)z képzős alapigéknek egy része speciális jelentésekben rögzült, lexi-

kalizálódott; pl.ilyen az üvegez vagy a cserepez ige:  

 

(218)  üvegeket rak az ablakokba → üvegezi az ablakokat, de:  

üvegeket rak a kosárba → *üvegezi a kosarat;  

cserepeket rak a tetőre → cserepezi a tetőt, de:  

cserepeket rak a földre → *cserepezi a földet  

 

Más részük igekötő nélküli változatában nem használatos, pl.: 

 

(219) polcokat tesz a falra → ?polcozza a falat, de: be-polcozza a falat;  

bútorokat rak a szobába → ?bútorozza a szobát → de: be-bútorozza a szobát 

 

a2) A másik alcsoportban sajátos módon nem a tárgy, hanem a ragos főnévvel 

kifejezett latívuszi határozó az igeképzés alapja, ezért az eredeti tárgyi argumentum 

változatlanul megmarad, pl.:  

 

(220) zsák(ok)ba rak[ja a leveleket] → be-zsákol[ja a leveleket];  

hasonlóképpen: be-dobozol, be-borítékol, be-tasakol vmit 

 

Az alapigék morfológiai szerkezete itt is a (205)-ben megadottnak felel meg.  
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A képzésnek az a szemantikai korlátja, hogy a számbajöhető főnevek jelentése 

’tárolásra alkalmas, hordozható, zárt egység’ kell, hogy legyen. (A zártság biztosít-

ja a főnévből képzett ige és az igekötő jelentésének megfelelését, vagyis hogy a 

tartóba tett dolgot a tartó teljes mértékben befedi, eltakarja.) Ahhoz, hogy 

eldönthessük, produktívnak kell-e tekinteni ezt a képzésmódot, az egyik megvála-

szolandó kérdés az, hogy minden ilyen jelentésű főnévből képezhető-e a megfelelő 

ige. A *be-kosaraz, *be-fiókoz elfogadhatatlansága pédául nem érv, mivel a kosár 

nem zárt tartó, a fiók pedig nem hordozható. A minden szemantikai feltételt kielé-

gítő zacskó szóra épülő zacskóz denominális igéből viszont elvileg képezhető a 

be-zacskóz ige. Arra a kérdésre, hogy nyitottnak tekinthető-e ez a csoport, bővül-

het-e a dolgok tárolására alkalmas (hordozható, zárt, egységnyi) tartók osztálya, és 

képezhetők-e az ezekre az esetleges új tartónevekre épülő denominális igékből be 

igekötős igék, igennel válaszolhatunk, hiszen például a dosszié → dossziéz, mappa 

→ mappáz szavakból szabályosan képezhető a be igekötős be-dossziéz vagy 

be-mappáz derivátum. 

a3) Az a3) csoportba tartozó igék komplex morfológiai szerkezetűek 

(felépítésüket l. a (205)-ben). Ezek az igék a ’tesz, rak, helyez’ általános 

jelentésmozzanatot tartalmazó, speciális cselekvéseket jelölő, morfológiailag 

egyszerű igéknek (így például a ken, szór, locsol stb. vmit vmire igéknek) a 

konkretizációi, mindig tranzitív igék. Ennek megemlítése annyiban érdekes, hogy a 

kiinduló ige (ken, szór, stb.) eredeti tárgyi argumentuma (N1, a cselekvés anyaga) a 

képzés során lexikailag lekötődik:  

 

(221) N1-t ken → [N1 - [(V)z]V]V; például rúzs-t ken → rúzs-oz] 

 

Ennek ellenére az így képzett ige mellett mégis szerepel tárgy (N2, annak a 

felületnek a megnevezése, ahová az anyag kerül). Erre az ad magyarázatot, hogy 

N1 és N2 már az eredeti (pl. a ken) ige mellett is egymást feltételezik, és együtt 

mutatnak váltakozó mondatformát, amelyben mindkettő lehet (más-más szintű) 

tárgy (vö. ZSILKA 1971, 1973, HORVÁTH 1983):  

 

(222) N1-et ken N2-re ~ N1-gyel keni N2-t, pl.: 

rúzs-t ken a szájá-ra ~ rúzs-zsal keni a szájá-t 

 

A denominális igében N1 lexikailag lekötődik, tehát a tárgyi argumentum szerepét 

csak N2 töltheti be:  

 

(223) [N1 - [(V)z]V]V N2-t, például rúzs-oz vmit 

 

Az igekötős ige argumentumszerkezete nem különbözik az alapigéétől:  

 

(224) rúzsoz vmit → be-rúzsoz vmit, olajoz vmit → be-olajoz vmit  
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Az igekötős ige jelentésében jelen van az a mozzanat, hogy a cselekvés nagy 

vagy teljes felületet érint, ill. hogy a felvitt anyag/dolog olyan jellegű (folyékony, 

kenhető, légnemű vagy kisebb részekből/darabokból álló), hogy nagyobb felületen 

oszolhat el. Az előbbi a be igekötőnek, az utóbbi az alapigének a lexikai jelentésé-

ből adódik. 

A csoport erőteljes produktivitást mutat; gondoljunk csak pl. a krémez → be-

krémez vagy a parfümöz → be-parfümöz igékre, amelyek mintájára a krém, ill. 

parfüm szó helyén bármely ismert márkanévből mint alapszóból képezhető ige 

alkalmi használatban, pl.:  

 

(225) be-niveáz[za az arcát], be-atrixoz[za a kezét], be-oxyz[za a pattanást],  

be-givenchyz[i a zsebkendőjét]  

 

A szóképzéssel létrejött tranzitív cselekvésigéknek van egy másik csoportja is, 

amelyekkel be igekötős igék produktívan hozhatók létre, mégpedig a ’felületet/teret 

vmilyenné tesz’ jelentésmozzanatot tartalmazó, morfológiai szerkezetüket tekintve 

(alap- vagy -(V)s képzős) melléknevekből -ít képzővel létrejött tranzitív igék, ame-

lyeknek a morfológiai szerkezete: 

 
(226) [ADJ-[ít]V] V  

 
ill. komplex morfológiai szerkezetű melléknév esetében, (226) aleseteként:  

 
(227) [[N-[(V)s]ADJ]ADJ-[ít]V] V 

 
Be igekötős példák:  

 

(228) be-sötétít, be-nedvesít, be-büdösít 

 

A termékeny kapcsolhatóság a komplex morfológiai szerkezetű melléknevek-

ből képzett igékkel kapcsolatban állapítható meg egyértelműen, mivel itt a képzés 

alapjául biztosan nyitott igecsoport szolgál. A ’vmilyenné tesz’ jelentésmozza-

natot tartalmazó -ít képzős ige azonban általában nem hozható létre az -(V)s képzős 

melléknévből, ha az alapjául szolgáló főnévnek van ’vmivel ellát’ jelentésmozza-

natot tartalmazó -(V)z képzős származéka. Ezeknek a -(V)z képzős derivátumoknak 

a megléte általában megakadályozza a megfelelő -(V)s képzős melléknév -ít képző-

vel történő továbbképzését, következésképpen a megfelelő igekötős ige létrejöttét 

is, pl.: 

 

(229) vajaz → be-vajaz, de vajas → %vajasít → %be-vajasít;  

zsír-oz → be-zsíroz, de zsíros → %zsírosít → %be-zsírosít 
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 Néhány párhuzamos alak azért előfordul:  

 

(230) vizez → be-vizez és vizes → vizesít → be-vizesít,  

füvez → be-füvez és füves → füvesít → be-füvesít  

 

A párhuzamosan létező alakok között, úgy tűnik, jelentésmegoszlás indult meg, 

ennek szabályai azonban egyelőre nem fogalmazhatók meg teljesen egyértelműen. 

A be igekötő jelentése azzal járul hozzá az ige jelentéséhez, hogy az ezzel az 

igekötővel ellátott ige jelentése nem egyszerűen ’vmilyenné tesz’, hanem ’a mel-

léknévben megadott tulajdonsággal telítetté, ill. (komplex melléknevek esetében) a 

melléknév alapjául szolgáló főnévben jelölt dologgal teljesen ellátottá tesz’. Ezzel 

függ össze az -ít képzős igék be igekötős változatának létrehozásával kapcsolatos 

további, szemantikai korlátozás, amely szerint a kiinduló melléknevek egy felületi 

vagy térbeli kiterjedésű dolognak a felület vagy tér valamilyen szempontú telített-

ségével kapcsolatos tulajdonságát kell hogy jelöljék. Vagyis nem képezhetők nem 

felületi vagy térbeli telítettséget jelölő melléknevekre épülő be igekötős igék, pl.:  

 

(231) bátor → bátorít → *be-bátorít, szép → szépít → *be-szépít,  

magas → magasít → *be-magasít  

 

Annak ellenére, hogy logikailag a felületnek/térnek egy tulajdonsággal való telített-

ségét bármilyen alaphelyzetből kiindulva el lehetne képzelni, úgy látszik, hogy 

kognitíve a viszonyítási alap mindig a ’tiszta’, ’világos’ stb., és a telítettség csak az 

ezektől eltérő tulajdonságokra vonatkozhat, tehát a (232) alatti példák elfogadha-

tóak, míg a (233) alattiak nem:  

 

(232) sötét → sötétít → be-sötétít, párás → párásít → be-párás-ít,  

ködös → ködösít → be-ködös-ít 

 

(233) világos → világosít → *be-világosít, fakó → fakít → *be-fakít,  

tiszta → tiszt-ít → *be-tisztít, stb.  

 

(Az adott -ít képzős alapigék egy része a ki igekötővel kapcsolódva a telítettség 

megszüntetésére irányuló cselekvést jelöl.)  

A képzés azonban a megadott feltételek mellett sem kivétel nélküli, mivel a 

megfelelő be igekötős igék létrejöttét (szabályosságuk ellenére) a rivális el igekötő-

vel képzett létező szavak megakadályozhatják:  

 

(234) homályosít → el-homályosít és nem %be-homályosít,  

ködösít → el-ködösít és nem %be-ködösít  
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A be igekötős alakok azonban elvileg ezekben az esetekben is képezhetők, azaz 

potenciális derivátumok. 

b) A be igekötő második jelentésében (teljesség (totalitás)) olyan igékkel is 

kapcsolható, amelyek megfelelő jelentésű (l. mint fent) egyszerű melléknevekből 

vagy a ’vmivel ellátott’ jelentésmozzanatot tartalmazó, főnévből képzett -(V)s kép-

zős melléknevekből -Odik képzővel jöttek létre. (Ezeknek az alapigéknek, ill. a 

belőlük létrehozott igekötős igéknek a jelentése párhuzamba állítható az előző 

pontban elemzett -ít képzős derivátumok jelentésével.) A termékeny kapcsolható-

ság a komplex morfológiai szerkezetű melléknevekből képzett igékkel kapcsolat-

ban állapítható meg egyértelműen, mivel itt a képzés alapjául nyitott igecsoport 

szolgál. Példák:  

 

(235) por → poros → porosodik → be-porosodik,  

rozsda → rozsdás → rozsdásodik → be-rozsdásodik,  

szőr → szőrös → szőrösödik → be-szőrösödik,  

felhő → felhős → felhősödik → be-felhősödik 

 

Kivételesen az is előfordul, hogy az -(V)s képzős melléknév létezése ellenére a 

létező (szótározott) alapige és következésképpen a be igekötős ige is a főnévre 

épül: penész, penészes → be-penészedik, ilyenkor a szabályos alak nem jöhet létre: 

%be-penészesedik). Az intranzitív (létező vagy potenciális) alapigék jelentése: 

’felület/tér vmilyenné (a melléknévben megnevezett tulajdonságúvá) válik’. A 

komplex melléknevet tartalmazó alapigék morfológiai szerkezete: 

 
(236) [[N-[(V)s] ADJ]ADJ-[Vdik] V] V  

 
Az igekötős igék ismét az alapjukul szolgáló N-ben megnevezett dolognak az 

adott felületen/térben történő teljes jelentkezését jelölik, azaz ami be-N-esedik, azt 

(parafrázissal) ’belepi/betölti az N’. Nincs azonban teljes párhuzam a megfelelő -ít 

képzős tranzitív és -Odik képzős intranzitív igék között, mivel az -Odik képzős 

intranzitív igék közül számos ige olyan önmagában lezajló történést jelöl, amelyet 

cselekvő alanyhoz (ágenshez) nem köthetünk, pl.:  

 

(237) (be-)szőrösödik, (be-)visszeresedik, de *(be-)szőrösít, *(be-)visszeresít 

 

A fenti példákon túl egyéb be igekötős derivátumok:  

 

(238) be-májfoltosodik, be-szemölcsösödik, be-mohásodik, be-szmogosodik 

 

(Az alapigéket az utóbbi esetekben csak hangsúlyos határozóval használjuk 

önállóan, például: gyakran szmogosodik.) 

Mint fentebb említettük, a be-N-esedik típusú igekötős ige jelentése:  
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(239) ’[az érintett felületen/térben] az N belep/betölt vmit’ 

 

Ez csak akkor lehetséges, ha a melléknév alapjául szolgáló N több részből álló és 

többé-kevésbé egybefüggő anyag (például rozsda, köd, szmog), vagy a történés 

több N-re vonatkozik, amelyek egy viszonylag egybefüggő felületen jelennek meg 

a felület (tér, test) elválaszthatatlan részét képezve (például visszér, szemölcs; a 

visszeres, ill. szemölcsös szavak jelentése megengedi, hogy ne csak egy visszérről, 

ill. szemölcsről lehessen szó). Így érthető, hogy olyan -(V)s képzős melléknevek, 

amelyek tipikusan egy dologgal és nem a teljes felületen (nem a tér vagy a test 

egészében) való ellátottságot jelölnek, ill. a felületnek (térnek, testnek) nem 

elválaszthatatlan részét képező dologra vonatkoznak, ige és következésképpen be 

igekötős ige képzésének alapjául sem szolgálhatnak, pl.: 

 

(240)  [a] sapká-s [gyerek] → [a gyerek] *(be)sapkásodik, de:  

  [a] láz-as [gyerek] → [a gyerek] (be)lázasodik 

 

Az idevonható főnevek, ill. -(V)s képzős melléknevek körét az is behatárolja, hogy 

a be-N-esedik típusnak van egy mellékjelentése is: az idetartozó igék mind 

nemkívánatos állapotváltozást jelölnek. Mivel azonban az -(V)s képzős mellék-

nevek csoportja nyitott, és szemantikai jellemzői alapján meghatározható az ezen a 

csoporton belüli szűkebb alcsoport, amelyen a képzés működik, a képzésmódot 

produktívnak tekinthetjük. 

Alapszínnevekből képzett -Odik és -Ul képzős igék is lehetnek be igekötős 

igék alapszavai. Szemantikai okok miatt (l. a (232)-ben és a (233)-ban szereplő 

példákat) egyedül a fehéredik kivétel: nem *be-fehéredik, hanem ki-fehéredik; vö. 

még (241)-gyel és (242)-vel is:  

 

(241)  be-sötétedik/be-sötétül, be-alkonyodik/be-alkonyul,  

be-színeződik, be-piszkolódik 

 

(242) ki-világosodik, ki-fakul, ki-derül, ki-tisztul 

 

 Ebben a csoportban a képzés szabályos, a be + színnév + -Odik vagy -Ul 

mintát követi, de azért nem nevezhetjük produktívnak, mivel zárt osztályról van 

szó: a nem alapszínnevekből, ill. a nyelvbe újonnan bekerült színjelölő mellék-

nevekből igék szokásosan nem képezhetők:  

 

(243) *püspöklilul, *bézsül, *drappul, *kekiül vagy *kekül182 

                                                 
182 De a költői nyelvben előfordul pl. a szabályos bedrappul: „… ülök a cifra balkon, / kavarva 

hosszu kávét, / míg végre lusta tükrén / eloszlik és bedrappul, / mint kondenzált ökörnyál, / a kedvem 

égi mása” (Parti Nagy 2003, 60). 
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c) Második jelentésében (teljesség (totalitás)) a be igekötő produktív módon 

járulhat azokhoz a mozgást jelentő igékhez is, amelyekkel irányjelentésében is 

kapcsolódhat. Ezek az igekötős igék azonban (eltérően a be első jelentésével 

kapcsolatban tárgyalt igekötős mozgásigékkel) mindig tranzitívak, tehát az ige-

kötős ige argumentumszerkezete az alapigééhez képest megváltozik.  

Mivel az alapigék csoportja megegyezik a be irányjelentésében előforduló 

egyik tipikus csoporttal, azt gondolhatnánk, hogy az igekötő ebben az esetben is 

irányjelentésében fordul elő. A be igekötős tranzitív mozgásigék jelentése azonban 

eltér a be igekötős intranzitív mozgásigék jelentésétől: az igekötő az előbbi esetben 

nem az irányt (’befelé’) jelöli, hanem azt, hogy a cselekvés több tárgyra vagy a 

tárgy egészére terjed ki, pl.:  

 

(244) be-bicikliz / be-jár minden városrészt, be-gördeszkáz sok utcát, ill.  

 be-biciklizi / be-járja a(z egész) várost, be-bukfencezi a(z egész) tornatermet,  

 be-szlalomozza a(z egész) hegyoldalt, be-táncolja a(z egész) színpadot 

 

Ennek megfelelően az igekötős ige mellett többes számú ill. sok/minden típusú 

jelzővel bővült tárgy (alanyi ragozás) vagy határozott tárgy (tárgyas ragozás) 

kötelező.  

A fentiek miatt ezekben a tranzitív mozgásigékben a be második jelentéséről 

(teljesség (totalitás)) van szó, annak ellenére, hogy akcióminőség-jelentésű igekö-

tők mozgást jelentő igékhez – mint a korábbiakban láttuk – általában nem kapcso-

lódhatnak, ill. hogy az akcióminőség-jelentésű igekötők az alapige argumentum-

szerkezetét – szabály szerint – nem változtatják meg. Ebből következően az igekö-

tős ige képzése itt kétszeresen is kivételes: egyrészt mivel akcióminőség-jelentésű 

igekötő mozgást jelentő igékhez társul; másrészt mivel annak ellenére, hogy akció-

minőség-képzésről van szó, az alapige argumentumszerkezete megváltozik. Ebben 

az esetben azonban (az alapigék körének azonossága ellenére is) a jelentéskülönb-

ség mellett éppen az argumentumszerkezet megváltozása mutat arra, hogy ezekben 

az esetekben az igekötőnek nem ugyanarról a jelentéséről van szó: 

 
(245) be-jár vhova  ↔  be-jár vmit, például 

 be-jár a város-ba  ↔  be-járja a város-t 

 
A fentiekben kifejtetteknek megfelelően a be igekötős igék létrehozásának 

szabályát az igekötő második jelentésében a következőkben foglaljuk össze: 
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(246) A be igekötős igék létrehozási szabálya az igekötő második jelentésében 

 

 [be]IK + V → [[be]IK-V]V 

 Feltételek: 

 1. [be]IK = teljesség (totalitás): ’nagy/teljes terület[et/felületet érintve]’ 

 2. V (vagylagosan): 

  ’tesz vmit vhova’ konkretizációja  

   (N → V; N: tárgy,  zárt tartó vagy laza halmazállapotú anyag),  

  ’tesz vmit vmilyenné’ ((N → ) ADJ → V; ADJ: „telített”),  

  ’válik vmilyenné’  

   (N → ADJ → V; N: több részből álló, egybefüggő,  

   „elidegeníthetetlen” rész, ADJ: „telített”),  

  mozgásige (speciális következmény: argumentumszerkezet-változás)  

3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete (vagylagosan): 

   [N-[(V)z(ik)]V ]V, 

   [N-[(V)l] V] V, 

   [[N-[(V)s]ADJ]ADJ-[ít]V] V, 

   [[N-[(V)s] ADJ]ADJ-[Vdik] V] V  

 Az igekötős ige jelentése: ’[a cselekvés, folyamat, mozgás] nagy/teljes felületet érint’ 

     
2.1.3. A be kapcsolódási mintái harmadik jelentésében  

 

A be igekötőnek ez a jelentése (telítettség (szaturativitás): ’(relatíve) nagy vagy 

kielégítő mértékben [végzett cselekvés]’) – második jelentéséhez hasonlóan – az 

igekötő eredeti irányjelentésétől teljesen elszakadt grammatikai, mégpedig akció-

minőség-jelentés. Az igekötős ige argumentumszerkezete az alapigéhez képest nem 

változik meg. A be igekötő ebben a jelentésében két igecsoport tagjaihoz járulhat 

produktívan: olyan morfológiailag komplex igékhez, amelyek tartalmazzák az 

’eszik’ vagy ’iszik’ jelentésmozzanatot (pl. be-pálinká-zik, be-hamburger-ezik), 

valamint étkezésnevekhez (pl. be-reggeli-zik, be-ebéd-el). Az igekötő produkti-

vitása a két csoporttal kapcsolatban eltérő, annak megfelelően, hogy az első csoport 

– morfológiailag komplex alapigéinek köszönhetően – korlátlanul bővíthető, míg a 

második csoport legfeljebb idegen szavakkal bővülhet. 

a) Az első igecsoport, amelynek tagjaival a be igekötő ebben a jelentésében 

produktívan kapcsolható, zömmel komplex morfológiai szerkezetű, -(V)z képzős 

denominális igékből áll (morfológiai felépítésüket l. a (205)-ben). Az igeképzés 

alapjául szolgáló számbajöhető főnevek zömmel étel- vagy italnevek, a belőlük 

képzett igék az ’eszik vmit’ vagy ’iszik vmit’ jelentésmozzanatot tartalmazó intran-

zitív igék, amelyekben az eredeti tárgyi argumentum (vö. bort iszik) lexikailag rög-

zített formában van jelen: borozik. Éppen mivel produktív képzésformáról van szó, 

vagyis sok a neologizmus, az alkalmi használat, a feltételezett alapige nem mindig 

lexikalizálódott jelentésű; lexikalizálódott jelentések például: 
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(247) bor → boroz(ik) ’bort iszik’, szalonna → szalonnáz(ik) ’szalonnát eszik’ 

 

nem lexikalizálódott jelentések: 

 

(248) tojáslikőr → tojáslikőröz(ik) ’tojáslikőrt iszik/készít/címkéz stb.’,  

zöldbableves → zöldbablevesez(ik) ’zöldbablevest eszik/főz/oszt stb.’ 

 

A be igekötős igét azonban mindig csak az ’eszik’ vagy ’iszik’ jelentésmozzanatot 

tartalmazó igei jelentésből lehet levezetni. A képzés alapja gyakorlatilag bármilyen 

étel- vagy italnévből képzett ige lehet, tehát csakugyan produktív képzésről van 

szó.  

Az eredményül kapott igekötős ige argumentumszerkezete nem változik: az 

alapigéhez (borozik, tojáslikőrözik stb.) hasonlóan az igekötős ige mindig intran-

zitív, mivel a patiens tárgy itt is lexikailag lekötött formában van jelen, például 

bort, tojáslikőrt iszik →  be-borozik, be-tojáslikőrözik; zöldbablevest eszik → 

be-zöldbablevesezik. A képzési szabály szemantikájához hozzátartozik, hogy az 

igekötős ige jelentése az alapigében is szereplő ’eszik’ vagy ’iszik’ jelentésmoz-

zanat mellett tartalmazza a ’(relatíve) nagy vagy kielégítő mértékben’ jelentésmoz-

zanatot is. Ennek szintaktikai következmé-nye, hogy a mondatban az ilyen típusú 

ige mellett gyakran jelenik meg a nagyon, jól stb. típusú bővítmény, például: Jól 

bezöldbableveseztem. 

b) A komplex morfológiai szerkezetű alapige kiinduló főneve lehet étkezésnév 

is, pl. reggeli → reggelizik, tízórai → tízóraizik, uzsonna → uzsonnázik, vacsora 

→ vacsorázik, ill. ebéd → ebédel. Ebben az esetben a be igekötő az alapige intran-

zitív változatához járul. 

Az étkezések megnevezései és a belőlük képzett igék a dolog jellegénél fogva 

csak idegen szavakkal bővülhetnek, pl.:  

 

(249) löncs → löncsöl / löncsöz(ik) → be-löncsöl / be-löncsöz(ik) 

 

Hasonló képzés elvileg az újabb brunch (< breakfast + lunch) szóból is elképzel-

hető lenne:  

 

(250) brunchol / brunchoz(ik) → be-brunchol/be-brunchoz(ik) 

 

Mindenesetre ennek az altípusnak a produktivitása csak elvileg áll fenn – valójában 

az alapszavak köre eléggé korlátozott, csaknem zárt. 

A fentieknek megfelelően a be igekötős igék létrehozásának szabályát az 

igekötő harmadik jelentésében a következőkben foglaljuk össze: 
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(251) A be igekötős igék létrehozási szabálya az igekötő harmadik jelentésében 

 

 [be]IK + V → [[be]IK V]V 

 Feltételek: 

 1. [be]IK = telítettség (szaturativitás):  

’(relatíve) nagy vagy kielégítő mértékben [végzett cselekvés]’ 

 2. V (vagylagosan): 

  ’eszik/iszik’ konkretizációja (N → V; N: étel- vagy italnév), 

  ’étkezik’ (N → V; N: étkezésnév) 

3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete 

 (vagylagosan):  [N-[(V)z(ik)]V ]V, ill. [N-[(V)l] V] V 

 Az igekötős ige jelentése:  

’[ételt/italt] (relatíve) nagy vagy kielégítő mértékben fogyaszt’  

   
2.2. A szét igekötő kapcsolódási mintái 

 
A szét igekötő itt vizsgált jelentései: 

 

 1. ’egy helyről két vagy több helyre/irányba’ (irányjelentés) 

 2. ’részekre [választva/válva]’ (nem irányjelentés) 

   

2.2.1. A szét igekötő kapcsolódási mintái irányjelentésében  
 

a) Irányjelentésében (’egy helyről két vagy több helyre/irányba’) a szét igekötő 

elsősorban intranzitív, mozgást vagy mozgásminőséget jelentő igékhez járulhat 

produktívan. Az igekötő jelentéséből következik, hogy a mozgást jelentő igék kö-

zül azokkal társulhat, amelyeknek jelentése a távolodó mozgást nem zárja ki. Ez 

azt jelenti, hogy nem járulhat olyan alapigékhez, amelyeknek a lexikai jelentésében 

a saját jelentésével ellentétes jelentésmozzanatok (például közeledés vagy több 

helyről egy irányba történő mozgás) vannak rögzítve. Ilyen okokból nem hozhatók 

létre például a következő igék: *szét-közeledik, *szét-érkezik, mivel a közeledik, ill. 

érkezik igék nem távolodást, hanem közeledést jelölnek. Nem képezhető a 

*szét-gyűlik, mivel a gyűlik ige nem egy helyről két vagy több irányba, hanem több 

helyről/több irányból egy helyre történő mozgást jelöl. Nem hozható létre a 

*szét-jár, mivel a mozgást a jár esetében vagy egy irányú, ismétlődő mozgásként 

fogjuk fel, vagy két irányú mozgásként, amely azonban nem egy helyről indul ki, 

hanem a kiindulópont és a végpont közötti oda-vissza történő mozgás. Oda-vissza 

történő mozgást jelölnek az ing, leng, ingázik típusú igék is, amelyekkel a szét 

igekötő hasonló okokból szintén nem kapcsolódhat: *szét-ing, *szét-leng, *szét-

ingázik. 

A konkrét értelmű megy, az indul és a távolodik igék esetében nincs ilyen lexi-

kailag rögzített ellentmondó jelentésmozzanat, tehát ezekben az esetekben a moz-
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gást jelentő szét igekötős alakok hiánya a rivális el és meg igekötős alakok lexikai 

rögzülésével magyarázható: 

 

 (252) %szét-megy vs. el-megy; %szét-indul vs. el-indul, meg-indul;  
%szét-távolodik vs. el-távolodik 

 

Az igekötős igék jelentése: ’[két v. több tagból álló csoport tagjai] egymástól 

különböző, távolodó irányban mozognak’, pl.:  

 

(253) szét-fut, szét-száll, szét-repül 

 

A szögletes zárójelben megadott korlátozás már nem közvetlenül a szét igekötős 

igék létrehozására, hanem az igekötős igékkel alkotható szintaktikai szerkezetre 

vonatkozik: a szerkezetek alanya csak két vagy több tagból álló csoport lehet. A 

mozgást jelentő alapige mellett (egymástól eltérő jelentésben) latívuszi és lokatí-

vuszi határozó is előfordulhat (pl: fut a partra, fut a parton); az igekötős ige mellett 

viszont latívuszi határozó csak abban az esetben állhat, ha megengedi, hogy a 

mozgás két vagy több különböző irányt érintsen, például *szétfut a partra, de: 

szétfut minden partra, ill. szétfut a parton. 

A mozgás nemcsak két vagy több tagból álló csoport tagjaira, hanem több 

részből álló dolog részeire vagy valamilyen (folyékony, légnemű vagy más, részek-

ből állóként felfogott) anyagra is vonatkozhat. Ebben az esetben az igekötős ige 

jelentése: ’a dolog vagy anyag részei különböző irányokba mozdulnak el vagy egy-

mástól eltérő helyekre kerülnek’, pl.:  

 

(254) szét-hull, szét-esik 

 

Az igekötős ige jelentésében a mozgáson túl ezekben az esetekben a kiterjedés 

mozzanata és a részekre válás is szerepet játszhat, pl.  

 

(255) szét-terjed, szét-árad, szét-indázik, ill. szét-pereg, szét-szóródik 

  

A szét igekötő ebben a jelentésében morfológiailag komplex mozgást jelentő 

igékkel is kapcsolódik. Ezek közül a produktív kapcsolhatóság szempontjából 

számunkra azok érdekesek, amelyek nyitottak, azaz új tagokkal bővülhetnek.  

Ilyen nyitott csoport például a fiktív igetövekből -An képzővel létrehozott, (az 

igekötővel együtt mozgást is jelentő) hangutánzó igék csoportja:  

 

(256) szét-loccsan, szét-fröccsen, szét-csobban, szét-pattan stb.  

 

Ez a csoport belső keletkezésű szavakkal bővülhet. Az ebbe a csoportba tartozó 

alapigék morfológiai szerkezete: 
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(257) [[Tő]V -[An]V]V 

 
A be igekötőhöz hasonlóan elvileg a szét igekötő is járulhat olyan -(V)z vagy 

-(V)l képzős denominális igékhez, amelyeknek főnévi alapszava valamilyen jármű-

nek vagy speciális mozgásformának a neve, pl.:  

 

(258) bicikli → biciklizik → szét-biciklizik:  

[a csoport tagjai] szétbicikliznek [a város különböző részeire],  

cigánykerék → cigánykerekezik → szét-cigánykerekezik:  

[a gyerekek] szétcigánykerekeznek [a terem közepéről a sarkok felé],  

vonat → vonatozik → szét-vonatozik:  

[a küldöttek] szétvonatoznak [az ország különböző tájaira]  

 

Az alapigék morfológiai szerkezete itt is megfelel a (205)-ben található struktú-

rának.) Ezekkel az igekötős igékkel azonban – bár szabályszerűen létrehozhatók – 

normatív, azaz létező szóként ritkán találkozunk. 

b) A szét igekötő irányjelentésében mozgást kiváltó cselekvéseket jelölő tranzi-

tív igékkel, azaz (jelentésüket tekintve) kauzatív cselekvésigékkel is kapcsolódhat. 

Az alapige lexikai jelentésében szerepelnie kell a ’mozgat’ vagy ’irányít’ jelentés-

mozzanatnak, továbbá az ige jelentésében nem lehet olyan jelentésmozzanat, amely 

kizárja, hogy a kiváltott mozgás távolodás is lehessen. A további korlátozások nem 

az igekötős ige létrehozására, hanem az ebbe a csoportba tartozó igekötős igékkel 

alkotható szintaktikai szerkezetre vonatkoznak: a szerkezet tárgya csak két vagy 

több tagból álló csoport, ill. két vagy több részből álló (vagy ilyenként felfogott) 

anyag ill. dolog lehet. 

Az igekötős igék jelentése ebben a csoportban: ’több tagból álló csoport tagjait 

vki vagy vmi arra készteti, hogy különböző irányba mozogjanak’ (259), ill. ’több 

vagy több részből álló dolgot vagy anyagot vki vagy vmi úgy mozgat, hogy a 

dolgok vagy részeik különböző helyre kerülnek’ (260): 

 

(259) szét-küld, szét-zavar vkit, vmit 

 

(260) szét-rak, szét-húz, szét-visz, szét-fúj, szét-dob, szét-szór vmit 

 

Ebben az utóbbi esetben a mozgatás a kiterjedés, ill. a részekre válás mozzanatával 

egészülhet ki. 

A mozgatást jelölő igékhez morfológiailag komplex szerkezetű igék is 

tartoznak. 

Ilyenek például a produktív -(t)At képzővel létrehozott műveltető képzős igék 

(morfológiai szerkezetüket l. a (211)-ben). Ebben az esetben is igaz a be igekötővel 

kapcsolatos megállapítás, hogy az így létrehozott igék nem mindegyike létező szó 

is egyben:  
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(261) szét-röptet[i a madarakat], szét-pörget[i az érméket],  

szét-úsztat[ja a hajókat a pocsolyában],  

szét-masíroztat[ja a katonákat a mezőn],  

szét-futtat[ja a küldöncöket a város minden részére]  

 

Ugyanakkor elvileg ezek az igekötős igék is mind szabályosak és létrehozhatók. 

Az -An képzős hangutánzó (az igekötővel mozgást is jelentő) igék -t műveltető 

képzős párjával a szét igekötő szintén produktívan kapcsolódik, pl.:  

 

(262) kattan → kattant → szét-kattant, pattan → pattant → szét-pattant 

 

Mivel azonban a -t nem mindig fejez ki műveltetést, és ilyen esetben az -Ant nem is 

bontható, azaz az -Ant végződésű igének nincs megfelelő -An képzős igepárja (pl. 

nyisszant → szét-nyisszant, de *nyisszan → *szét-nyisszan), ill. az -Ant a nem 

bontható -int változatban is előfordulhat, közvetlenül az -An képző nélküli fiktív 

tőhöz kapcsolódva (pl. (szét-)pattant vagy (szét-)pattint, (szét-)kattant vagy 

(szét-)kattint, (szét-)pöccent vagy (szét-)pöccint), célszerűbbnek látszik az alapigék 

morfológiai szerkezetében mindkét esetben egységes -Ant, ill. -int képzőről beszél-

nünk: 

    
(263) [[Tő]V- [Ant]V]V  vagy [[Tő]V-[int]V]V 

 
A szét igekötő irányjelentésében kapcsolódik a -(V)z, ill. -(V)l képzős denomi-

nális igék egyik csoportjának igéihez is, amelyben a denominális igék főnévi 

alapszava a cselekvés eszközét (például lapát, gereblye: szét-lapátol, szét-

gereblyéz vmit) nevezi meg. (A morfológiailag komplex alapige szerkezetét l. a 

(205)-ben.) Az ilyen felépítésű igék azonban tipikusan a szét igekötőnek nem ezzel 

a jelentésével fordulnak elő, mivel az eszközzel végzett cselekvés gyakrabban 

irányul a dolgok részekre választására (l. a szét második jelentését). (Az elvileg 

ebbe a csoportba tartozó igék számát egyébként is korlátozza, hogy abban az 

esetben, ha az eszköznevek eleve igéből (ill. igenévből) jöttek létre, a denominális 

képzés végeredménye csak akkor lehet létező szó, ha az eredeti ige és a denomi-

nális ige között jelentéselkülönülés ment végbe, például seper → seprű → seprűz 

’seprűvel ver’, így a szét-seper mellett van szét-seprűz ’seprűvel verve szétkerget’ 

is.) 

c) A szét igekötő – a be igekötőhöz hasonlóan – ebben a jelentésében olyan 

nem mozgást jelentő intranzitív használatú igékhez is kapcsolódik, amelyekre 

jellemző lehet az irányulás. Ilyenek a tekintet irányával jellemezhető néz, tekint, 

pillant stb. igék:  

 

(264) szét-néz, szét-tekint, szét-pillant vhova/vhol 
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A szét ezen a jelentéskörön belül csak azokhoz az igékhez kapcsolódhat, amelyek 

szándékos, valamint határozott irányultságot mutató cselekvést jelölnek, így nem 

képezhető például a *szét-lát vagy a *szét-bámul, *szét-bámészkodik, *szét-

nézelődik sem. Az alapigéknek erre a körére is igaz az, hogy (az ide tartozó igék 

gyakorító képzős változatain túl) termékeny szabállyal létrehozott morfológiailag 

komplex igék nem tartoznak ide, ezért ez a csoport is legfeljebb csak idegen sza-

vakkal bővülhet. 

A szét igekötős igék létrehozásának szabályát az igekötő első jelentésében tehát 

a következőképpen foglalhatjuk össze: 

 
(265)  A szét igekötős igék létrehozásának szabálya az igekötő első jelentésében 

 

 [szét]IK + V → [[szét]IK-V]V 

 Feltételek: 

 1. [szét]IK = ’egy helyről két vagy több helyre/irányba’ 

 2. V mozgásige vagy ennek kauzatív megfelelője.  

 3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete (vagylagosan): 

   [N-[(V)z(ik)]V ]V,  

   [N-[(V)l] V] V, 

   [V-[(t)At]V]V, 

   [[Tő]V-[An]V]V, 

   [[Tő]V-[Ant]V]V , 

   [[Tő]V-[int]V]V 

Az igekötős ige jelentése:  ’két vagy több irányba mozog’ vagy  

 ’két vagy több irányba mozgat’ 
 

2.2.2. A szét igekötő kapcsolódási mintái második jelentésében  
 

Ebben a jelentésében (’részekre [választva/válva]’) a szét igekötő a dolgoknak ki-

sebb részekre vagy egységekre történő szétválasztását vagy szétválását jelöli. Álla-

potváltozást (vagy állapotváltozás okozását) jelölő alapigék jelentésével összefüg-

gésben a szét igekötő nemcsak a cselekvés vagy folyamat által érintett dolog ré-

szekre vagy egységekre választását/válását, hanem másodlagosan a dolog károsí-

tását/károsodását is jelölheti, mivel a dolognak a cselekvés/folyamat következtében 

létrejövő részei nem feltétlenül szabályos részek vagy alkotóelemek, ill. a részekre 

választás/válás a dolgokat a maguk eredeti mivoltában megszüntetheti, más minő-

séggé alakíthatja át őket. (Tipikusan ilyen állapotváltozást jelölő igék a ’részekre 

válva tönkremegy’ jelentésmozzanatot tartalmazó szétmegy ige szinonimakörébe 

tartozó igék, ill. a nekik megfelelő ’okozza, hogy szétmenjen’ jelentésmozzanatot 

tartalmazó igék.) 
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a) A szét igekötő ebben a jelentésében produktívan kapcsolható tranzitív, 

komplex morfológiai szerkezetű (-(V)z, ill. -(V)l képzős denominális) cselekvés-

igékhez (az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (205)-ben). 

A denominális igék főnévi alapszava vagy a cselekvés által létrehozott „egy-

séget” (266), vagy a cselekvés eszközét (267), vagy a dolognak a cselekvés követ-

keztében létrejött részeit/részeivel összefüggő állapotát (268) nevezi meg: 

 

(266) szelet → szeletel → szét-szeletel, adag → adagol → szét-adagol,  

 köteg → kötegel → szét-kötegel, csomag → csomagol → szét-csomagol,  

 doboz → dobozol → szét-dobozol 

 

(267) fűrész → fűrészel → szét-fűrészel, csavar → csavaroz → szét-csavaroz,  

olló → ollóz → szét-ollóz, radír → radíroz → szét-radíroz 

 

(268) rongy → rongyol → szét-rongyol, forgács → forgácsol → szét-forgácsol,  

morzsa → morzsol → szétmorzsol 

 

Mint már említettük, ezeknek az igekötős igéknek a jelentésében (az alapigék 

jelentésével összefüggésben) másodlagosan a károsítás/károsodás mozzanata is 

szerepet játszik, mivel a részekre választás/válás a dolgokat a maguk eredeti mivol-

tában megszüntetheti, más minőséggé alakíthatja át, például szét-rongyol: ruha → 

[ruhaként használhatatlan, tönkretett/tönkrement] rongy; szét-morzsol: egységes 

anyag, például kő, kenyér → morzsa [minimális rész, amely az egész tulajdon-

ságait még mutatja, de már más, mint az egész]; szét-radír-oz: teljes, ép papír → 

[radírozással kilyukasztott] lyukas papír. 

Az eszköznevekre épülő denominális igeképzésnek lexikai korlátot szab az, 

hogy – a be igekötővel kapcsolatban korábban leírtaknak megfelelően – a képzés 

már az alapige létrehozásának szintjén elakad, ha az igeképzés alapjául szolgáló 

eszköz neve eleve egy megfelelő jelentésű ige melléknévi igenevéből jön létre, és a 

létező alapigék lexikailag akadályozzák a megfelelő képzett igék létrehozását: fúr 

→ fúróPART → fúróN, és 
%
fúróz → 

%
szét-fúróz, vés → vésőPART → vésőN → 

%
vésőz 

→ 
%
szét-vésőz (vö. a (213)-mal), ugyanakkor az eszköznevek alapját adó igékkel a 

szét ezekben az esetekben kapcsolódhat: szét-fúr, szét-vés vmit. 

b) A szét igekötő ebben a jelentésében kapcsolódik olyan, az ’okozza, hogy 

szétmenjen’ jelentésmozzanatot tartalmazó alapigékkel is, amelyek nem produktív 

műveltető képzőt tartalmaznak; például -Aszt, -t, -ít képzős igékkel:  

 

(269) bomlaszt → szét-bomlaszt, foszlat → szét-foszlat, mállaszt → szét-mállaszt,  

 zülleszt → szét-zülleszt, bont → szét-bont, fejt → szét-fejt, hasít → szét-hasít,  

szakít → szét-szakít  
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Ezek az igék azonban zárt osztályokat alkotnak, ezért kapcsolódási mintáik nem 

tartoznak a szét igekötő produktív kapcsolódási mintái közé. 

c) A szét-megy ige szinonimakörébe tartoznak azok az intranzitív -Ódik kép-

zős, a részekre válásból következő károsodást/tönkremenést mint önmagában zajló 

történést jelölő igék, amelyek a fentiekben tárgyalt egyes cselekvésigéknek felel-

nek meg: azoknak, amelyeknek főnévi alapszava a dolognak a cselekvés következ-

tében létrejött állapotával függ össze. Ezekkel a nyitott csoportot alkotó alap-

igékkel a szét igekötő produktívan kapcsolódik, pl.:  

 

(270) szét-forgácsolódik, szét-rongyolódik, szét-morzsolódik  

 

Az alapigék morfológiai szerkezete: 

 
(271) [[N-[(V)z/(V)l]V ]V-[Ódik]V]V 

 
Ugyanebbe a jelentéscsoportba tartoznak azok az állapotváltozást jelölő igék, 

amelyek nem produktív képzőket tartalmaznak, ill. zárt osztályokba tartoznak, 

ilyenek például az -Ad képzősök (272) és az -ik végűek (273): 

 

(272) hasad → szét-hasad, szakad → szét-szakad, reped → szét-reped,  

 olvad → szét-olvad stb. 

 

(273) bomlik → szét-bomlik, feslik → szét-feslik, mállik → szét-mállik,  

 foszlik → szét-foszlik, züllik → szét-züllik stb.  

 

Ezek a csoportok nem bővülnek új tagokkal, tehát a velük való kapcsolódási 

minták nem tartoznak a szét igekötő produktív kapcsolódási mintái közé. 

A szét igekötő második jelentésével összefüggő kapcsolódási mintákat a 

következő szabály rögzíti: 

 
(274) A szét igekötős igék létrehozásának szabálya az igekötő második jelentésében 

 

 [szét]IK + V → [[szét]IK-V]V 

 Feltételek: 

 1. [szét]IK = ’részekre [választva/válva]’ 

 2. V (vagylagosan): 

  tranzitív cselekvésige (N → V, N: eszköz, „egység”, rész vagy állapot), 

intranzitív folyamatige ’részekre válik’ jelentéssel  

(Vtr → Vintr, Vtr: a fenti tranzitív igék egyik alcsoportja,  

ahol N → V, N: rész vagy állapot) 
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 3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete (vagylagosan): 

   [N-[(V)z(ik)]V ]V,  

   [N-[(V)l] V] V, 

   [[N-[(V)z/(V)l]V ]V-[Ódik]V]V 

 Az igekötős ige jelentése:  

’részekre választ’ vagy ’részekre válik’, lehetséges másodlagos jelentés  

(az alapige jelentésétől függően): ’károsít’ vagy ’károsodik’ 

  
2.3. Az agyon igekötő kapcsolódási mintái 

 
Az agyon-nak – mint viszonylag fiatal igekötőnek – a be és a szét igekötőtől 

eltérően irányjelentése nincsen. A következő jelentéseit lehet megkülönböztetni:  

 

 1. ’halálra’  

 2. intenzitás: ’nagyon, túlságosan’ 

3. [a magát visszaható névmással együtt] exhausztivitás: 

’kifáradásig, kimerülésig’ 

 

2.3.1. Az agyon igekötő kapcsolhatósága első jelentésében  
 

Első jelentésében (’halálra’) az agyon igekötő vagy az ’üt’ jelentéskörbe tartozó 

tárgyas igékhez (például üt, ver, csap, sújt) vagy olyan más fizikai ráhatást jelölő 

tárgyas igékhez (például rúg, szúr, nyom, tapos) járulhat, amelyek esetében az ütés 

vagy a fizikai ráhatás (relatíve nagy erővel végrehajtva) valakinek vagy valaminek 

a halálát okozhatja: mind az agyon-üt, agyon-ver, agyon-csap, agyon-sújt, mind az 

agyon-rúg, agyon-szúr, agyon-nyom, agyon-tapos típusú igék implikálják a 

’megöl’ jelentést (vö. az 1.1. alfejezettel). 

Az igekötős ige jelentése (V-vel a konkrét igét helyettesítve): ’V-va megöl’:  

 

(275) agyon-csap, agyon-sújt, agyon-üt, agyon-ver, agyon-rúg,  

agyon-szúr, agyon-nyom, agyon-tapos 

 

Az igekötős igék ’megöl’ jelentésmozzanata az agyon igekötő ’halálra’ jelentésé-

ből adódik. Az igekötős ige jelentéséből következik az a korlátozás, hogy az ezek-

kel az igékkel előforduló tárgyi NP csak élőlényt jelölhet.  

Ezeknek a csoportoknak a tranzitív alapigéi irányhatározóval intranzitív hasz-

nálatban is előfordulhatnak, míg az (irányhatározót felcserélő) igekötővel képzett 

ige csak tranzitív lehet, például:  
 
(276) a fejére sújt (vkinek) ↔  agyon-sújt vkit 
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annak megfelelően, hogy telikus szituációban a cselekvés célját a tárgy, az 

irányhatározó vagy – irányt jelölő igekötők esetében – az igekötő jelöli meg. 

Első megközelítésben úgy tűnhet, hogy ez az igecsoport nem nyílt, mivel 

többé-kevésbé felsorolhatók azok az igék, amelyeknek agyon igekötős változata 

tartalmazza a ’V-va megöl’ jelentésmozzanatot. Nehéz tipikus igeképzők szerinti 

produktív képzési mintát megadni, mivel ebben a csoportban alig vannak képzett 

igék. Mégis, előfordulhat, hogy az igében kifejezett cselekvést valamilyen eszköz-

zel végzik. Ebben az esetben az alapige -(V)z vagy -(V)l képzős denominális ige 

(morfológiai szerkezetét l. a (205)-ben). 

A képzés alapjául szolgáló főnév az ütés vagy ölés eszközét nevezi meg, pl.:  

 

(277) bot → botoz → agyon-botoz, vessző → vesszőz → agyon-vesszőz,  

 csép → csépel → agyon-csépel, korbács → korbácsol → agyon-korbácsol,  

 bicska → bicskáz → agyon-bicskáz, kés → késel → agyon-késel 

 

A behatárolt eszközszám miatt ezekben a képzési mintákban eléggé korlátozott a 

képezhető igék száma, bár a fentiek mintájára elképzelhetők még más, szokatla-

nabb eszközöknevekből képzett igék is, így például agyon-puskatusoz, agyon-

sodrófáz vagy esetleg agyon-lézerez. Az ezekhez hasonló neologizmusoknak nincs 

létező alapigéjük, de ha az adott képzési szabály szempontjából ezeket a szavakat a 

magyar nyelv lehetséges (bár ritkán aktualizált) szavainak tartjuk, akkor a létre-

hozásukra szolgáló képzési szabályt ebben a nagyon behatárolt, de nem zárt cso-

portban produktívnak tekinthetjük. 

Egyébként teljesen zártnak ezt a csoportot szemantikai szempontból sem 

tarthatjuk, mivel a lehetséges agyon igekötős igék számának növekedésére nem-

csak az eszköznevekből történő derivációval, hanem az igék metaforizációs, ill. 

metonimikus folyamatai révén is mód van. Más igék metaforikus jelentésben (erre 

főként a szlengből van példa: agyonsom, agyonbasz stb. vkit (egy kővel) = ’agyonüt 

vkit (egy kővel)’), ill. metonimikus jelentésben (élőlényekre irányuló cselekvések, 

amelyek bizonyos körülmények között elvileg alkalmasak halál okozására, mint 

például a harap, tipor, mar stb., és ezért jelentésük adott kontextusban úgy 

általánosítható, hogy ’halálos sebet okoz’) agyon igekötővel bekerülhetnek az ütés 

és/vagy az ölés igéi közé, pl.:  

 

(278) agyon-harap, agyon-tipor, agyon-mar vkit vagy vmit  

 

Ezekre a folyamatokra azonban predikcióra alkalmas képzési szabályt megadni 

nagyon nehéz; ezzel itt nem is próbálkozunk. 

Az agyon igekötő első jelentésének produktív képzési mintáit a (279) foglalja 

szabályba: 
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(279)  Az agyon igekötős igék létrehozásának szabálya az igekötő első jelentésében 

 

 [agyon]IK + V → [[agyon]IK-V]V 

 Feltételek: 

 1. [agyon]IK = ’halálra’ 

 2. V: fizikai ráhatást jelölő tranzitív ige (N → V, N: eszköz) 

 3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete (vagylagosan): 

   [N-[(V)z(ik)]V ]V,  

   [N-[(V)l] V] V 

 Az igekötős ige jelentése: ’V-va megöl’ 
 
2.3.2. Az agyon igekötő kapcsolhatósága második jelentésében 

 

Az agyon igekötő – a szituációk osztályozását tekintve – ebben a jelentésében 

(intenzitás: ’nagyon, túlságosan’) dinamikus, duratív igékhez járulhat. Így nem 

járulhat például a következő igékhez: 

 
(280) él (statikus)   –  *agyonél  

  fog (nem duratív) –  *agyonfog  

  kezd (kezdő)   –  *agyonkezd  
  
A tranzitív – intranzitív, ill. telikus – atelikus kategóriákat tekintve az agyon 

igekötő ebben a jelentésében telikus szituációt jelölő tárgyas igékhez, ill. 

önmagukban lezajló folyamatokat jelölő intranzitív igékhez járulhat produktívan. 

(Atelikus szituációt jelölő intranzitív cselekvésigékhez (pl. dolgozik, sétál, 

kártyázik) az agyon csak a magát visszaható névmással együtt járulhat, amely a 

szituációt telikussá, az igét tárgyassá teszi, például agyon-dolgozza magát, l. az 

igekötő harmadik jelentését a 2.3.3.-ban.) 

a) A tárgyas igék csoportját közelebbről megvizsgálva, az agyon igekötő ebben 

a jelentésében olyan tranzitív igékhez járul, amelyek (ill. az általuk jelölt 

cselekvések) már létező (nem eredmény-, azaz nem efficiens) tárgyra irányulnak, 

és (közvetlenül vagy közvetetten) hatással lehetnek a tárgy állapotára. Az igekötős 

ige jelentése: ’túlzásba vitt (túl hosszan tartó, túl gyakori, túl intenzív stb.) 

cselekvés’. Az ilyen cselekvés következtében a tárgyi szerepű főnévi csoporttal 

jelölt dolog állapota negatív irányban változhat meg (károsodhat vagy tönkre-

mehet), ezért az ebbe a csoportba tartozó igekötős igék mellékjelentésként 

tartalmazhatják ezt a jelentésmozzanatot is (például agyon-hord, agyon-használ, 

agyon-dörzsöl vmit). A ’kárt okoz, ill. tönkretesz’ jelentésmozzanat nem része az 

alapigék jelentésének, ez a tárgyra (közvetlenül vagy közvetetten) ható cselekvés 

túlzásba vivésével (túlzott hosszúságával, gyakoriságával vagy nagy/túlságos 

intenzitásával) függ össze, amelyet az igekötő jelöl. 
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Mint már fentebb utaltunk rá, alapigeként csak olyan cselekvéseket jelölő tran-

zitív igék jöhetnek számításba, amelyek a főnévi csoporttal jelölt nem efficiens 

tárgy (ill. mint később látni fogjuk, valódi visszaható névmási tárggyal együtt saját 

cselekvőjük) állapotára valamilyen közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek, azt 

képesek megváltoztatni. Ennek megfelelően például nem képezhető igekötős ige a 

következő igékből, mivel tárgyuk efficiens tárgy:  

 

(281) ír[ja a leckét] → *agyon-ír[ja a leckét],  

fest[i a képet] → *agyon-fest[i a képet],  

épít[i a házat] → *agyon-épít[i a házat] 

 

Nem képezhető igekötős ige a következő igékből sem, mivel ezekben az esetekben 

a cselekvés nem változtat a már létező (afficiens) tárgy állapotán.:  

 

(282) olvas[sa a verset] → *agyon-olvas[sa a verset],  

néz[i a filmet] → *agyon-néz[i a filmet] 

 

(Előfordulhat viszont: tanul[ja a verset] → agyon-tanul[ja a verset] vagy gyakorol-

ja az etüdöt → agyon-gyakorol[ja az etüdöt], mivel itt a vers, ill. az etüd rögzített 

formájához képest a hangzó, előadott forma minőségét befolyásolhatja a leírt forma 

túlzásba vitt tanulása, gyakorlása.) Létrehozható ugyanakkor agyon igekötős ige a 

következő alapigékből, mivel a cselekvés az afficiens tárgy állapotára hat:  

 

(283) színez[i a rajzot] → agyon-színez[i a rajzot],  

gyógyszerez[i a beteget] → agyon-gyógyszerez[i a beteget] 

 

Ebben a jelentésben a tárgyi szerepű főnévi csoport szemantikailag nincs korlátoz-

va, szerepében élő és élettelen tárgy is előfordulhat. 

Az alapigék, amelyekhez az agyon ebben a jelentésében kapcsolódhat, gyakran 

morfológiailag komplex tranzitív igék. A számbajöhető alapigék szerkezetileg a 

következő típusokba tartoznak: 

Az alapigéket a ’vmilyenné tesz’ jelentésmozzanatot tartalmazó -ít denominális 

(melléknévből képzett) verbumképző hozza létre. A kiinduló melléknevek típusait 

tekintve ebben a csoportban vannak mérhető minőséget kifejező melléknevekből 

képzett igék, pl.:  

 

(284) ritka → ritkít → agyon-ritkít, sima → simít → agyon-simít,  

tág → tágít → agyon-tágít, meleg → melegít → agyon-melegít,  

puha → puhít → agyon-puhít vmit 
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Kontradiktórikus melléknevekből képzett igék esetében csak azok a melléknevek 

jönnek számításba, amelyekben a tulajdonság egy skálán és nem egy skála vég-

pontján ábrázolható, pl.:  

 

(285) görbe → görbít → agyon-görbít,  

ferde → ferdít → agyon-ferdít vmit, de:  

egyenes → egyenes-ít → *agyon-egyenesít vmit 

 

A nem mérhető minőséget kifejező mellékneveket tekintve nem jellemző az érté-

kelő melléknevekből képzett alapige, pl.:  

 

(286) vad → vad-ít → ?agyon-vadít vmit, vkit,  

csúf → csúfít → ?agyon-csúfít vmit, vkit  

 

A nem értékelő melléknevek közül a színt jelölő melléknevekből képzett igék 

fordulnak elő (287a); egyéb nem értékelő melléknevekből – fok, privatívum – 

képzett igék nem jellemzők – esetleg a (287b)-ben található példák lehetségesek: 

 

(287) (a) szőke → szőkít → agyon-szőkít,  

fehér → fehérít → agyon-fehérít,  

piros → pirosít → agyon-pirosít vmit, vkit 

 (b) vén → vénít vkit → ?agyon-vénít vkit,  

vak → vakít vmit, vkit → ?agyon-vakít vmit/vkit  

 

Az alapigék morfológiai szerkezete tehát: 

 
(288)  [ADJ-[ít]V]V 

 
Az alapigéket a ’vmivel ellát’ jelentésmozzanatot tartalmazó -(V)z, ill. -(V)l 

denominális verbumképző hozza létre – l. a (289)-ben és a (290)-ben található 

példákat (az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (205)-ben):  

 

(289) paca → pacáz → agyon-pacáz, bors → borsoz → agyon-borsoz,  

  fűszer → fűszerez → agyon-fűszerez,  

gyógyszer → gyógyszerez → agyon-gyógyszerez,  

injekció → injekcióz → agyon-injekcióz vkit 

 

(290) pác → pácol → agyon-pácol, karc → karcol → agyon-karcol,  

  csók → csókol → agyon-csókol, szög → szögel → agyon-szögel,  

  gőz → gőzöl → agyon-gőzöl vmit, vkit  
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A fentieken kívül az alapigék körében még előfordulnak a következő 

morfológiailag komplex struktúrák: 

Alapigék -gAt gyakorító deverbális képzővel, pl.:  

 
(291) csókol → csókolgat → agyon csókolgat,  

 töröl → törölget → agyon törölget vmit, vkit 

 

Morfológiai szerkezetük: 

 

(292) [V-[gAt]V]V 

  
Alapigék -(t)At műveltető deverbális verbumképzővel, pl.:  

 

(293) dolgozik → dolgoztat → agyon-dolgoztat, ázik → áztat → agyon-áztat,  

 foglalkozik → foglalkoztat → agyonfoglalkoztat vmit, vkit  

 

(Morfológiai szerkezetüket l. a (211)-ben.) 

Nem véletlen, hogy éppen az ezekkel a képzőkkel létrehozott igékhez kapcso-

lódik az agyon igekötő a legnagyobb mértékben. Az agyon igekötővel ellátott igék 

az agyon-nak ebben a jelentésében (intenzitás: ’nagyon/túlságosan’) – mint már 

említettük – a tárgyi szerepű főnévi csoportban szereplő élőlényre vagy dologra 

ható, ill. annak állapotát (közvetlenül vagy közvetve) megváltoztató cselekvés 

hosszára, gyakoriságára, intenzitására utalnak, ennek nagy, ill. túlzott mértékét 

fejezik ki. Az -ít denominális verbumképző jelentése: ’vmilyenné tesz’, a -(V)z ill. 

az -(V)l denominális verbumképző jelentése: ’vmivel ellát’, tehát mindkét képző 

azt a tranzitív igecsoportot bővíti, amelynek jelentését jellemzi, hogy a cselekvés 

az igével előforduló tárgyi szerepű főnévi csoport által jelölt élőlény vagy dolog 

állapotát megváltoztatja.  

A -gAt gyakorító deverbális verbumképzőt tartalmazó igékhez az agyon 

igekötő nem kapcsolódhat korlátlanul. Nincs például  

 

(294) *agyon-sétálgat, *agyon-dolgozgat, *agyon-írogat[ja a leckét],  

 *agyon-fest[egeti a képet], *agyon-építget[i a házat],  

 *agyon-tanulgat[ja a verset], *agyon-nézeget[i a filmet]  

 

– éppúgy, ahogy nincs *agyon-sétál, *agyon-dolgozik, *agyon-ír[ja a leckét], 

*agyon-fest[i a képet], agyon-épít[i a házat] vagy *agyon-tanul[ja a verset], 

*agyon-néz[i a filmet] sem. 

Vagyis csak azok a tranzitív cselekvésigék jöhetnek számításba, amelyek 

lexikai jelentésük tekintetében a korábbiakban kifejtett feltételeknek megfelelnek. 

Előfordulhat ugyanakkor az is, hogy éppen a gyakorító képző jelenléte oldja fel az 

agyon hozzákapcsolásának tilalmát olyan igék esetében, amelyek e képző nélkül 



B/IV. A szóképzés határán: igekötős igék 227 

pillanatnyi (nem duratív) cselekvést fejeznének ki, például *agyon-fog, de agyon-

fog-dos vmit.  

A -(t)At műveltető deverbális verbumképzővel kapcsolatban is azt állapíthatjuk 

meg, hogy az agyon igekötő nem kapcsolódhat korlátlanul minden olyan igéhez, 

amely ezt a képzőt tartalmazza. Nincs például  

 

(295) *agyon-kezdet vagy *agyon-fogat vkit, *agyon-írat[ja a leckét],  

 *agyon-tanultat[ja a verset] stb.  

 

Vagyis ismét csak azok a tranzitív cselekvő igék jöhetnek számításba, amelyek 

lexikai jelentésük tekintetében a korábbiakban kifejtett feltételeknek megfelelnek. 

Lényegében bármilyen alapigéről elmondható, hogy ha kapcsolódhat az agyon ige-

kötővel, akkor műveltető képzős változatában is kapcsolható hozzá, függetlenül 

attól, hogy a kiinduló ige morfológiailag egyszerű vagy komplex, pl.:  

 

(296)  agyon-ver, ill. agyon-veret vkit,  

 agyon-hajszol, ill. agyon-hajszoltat vkit,  

 agyon-szőkít[i], ill. agyon-szőkíttet[i a haját],  

 agyon-lakkoz[za], ill. agyon-lakkoztat[ja a körmét] 

 

Ezekben az esetekben kétféleképpen is felfoghatjuk a komplex morfológiai 

szerkezetű szó belső szerkezetét: [[agyon-[hajszol-tat]] vagy [[agyon-hajszol]-tat], 

annak megfelelően, hogy – bár az igekötőzés követi a szóképzést – az igekötős 

igék bemenetül is szolgálhatnak a szóképzési szabályok számára (vö. KIEFER–

LADÁNYI 2000a, c). Mivel a műveltető képző tárgyassá teszi az intranzitív igéket, 

ez a képző (egyéb szemantikai feltételek megléte esetén) az agyon igekötő 

kapcsolhatósági esélyeit a megadott jelentésben növeli, pl.:  

 

(297) sétál → *agyon-sétál, dolgozik → *agyon-dolgozik, de:  

 sétál-tat vkit → agyon-sétál-tat vkit, dolgoz-tat vkit → agyon-dolgoz-tat vkit 

 

b) Az agyon igekötő olyan (intranzitív/mediális) igékkel is kapcsolódik ebben 

a jelentésében, amelyek önmagukban lezajló folyamatokat jelölnek, pl. 

  

(298) szárad → agyon-szárad, fagy → agyon-fagy, ázik → agyon-ázik 

 

 Ez az igecsoport nyitott, mivel produktívan képezhető morfológiailag komplex 

alapigék is tartoznak ide: 

Olyan alapigék, amelyek a ’vmivel ellátott’ jelentésmozzanatot tartalmazó, 

főnévből képzett -(V)s képzős melléknevekből -Vdik képzővel jöttek létre, pl.:  
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(299) poros → porosodik → agyon-porosodik,  

 nedves → nedvesedik → agyon-nedvesedik,  

 vizes → vizesedik → agyon-vizesedik 

 

(Az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (236)-ban.)  

Olyan alapigék, amelyek -(V)z vagy -(V)l képzős denominális igéből -Ódik ige-

képzővel jöttek létre (az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (271)-ben), pl.:  

 

(300) rongy → rongyol → rongyolódik → agyon-rongyolódik,  

 forgács → forgácsol → forgácsolódik → agyon-forgácsolódik 

 

A (301)-ben szabályba foglaljuk az agyon igekötővel történő képzést az agyon 

második jelentésével kapcsolatban: 

 
(301) Az agyon igekötős igék létrehozásának szabálya az igekötő második jelentésében 

 

 [agyon]IK + V → [[agyon]IK-V]V 

 Feltételek: 

 1. [agyon]IK = intenzitás: ’nagyon, túlságosan’ 

 2. V (vagylagosan):  

 dinamikus, duratív, telikus szituációt jelölő tranzitív ige, az általa jelölt cselekvés 

  hatással van nem efficiens tárgyának állapotára; 

  intranzitív/mediális, önmagában zajló folyamatot jelölő ige 

 3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete (vagylagosan): 

   [ADJ-[ít]V]V 

   [N-[(V)z(ik)]V ]V,  

   [N-[(V)l] V] V, 

   [V-[gAt]V]V, 

   [V-[(t)At]V]V, 

   [[N-[(V)s] ADJ]ADJ-[Vdik] V] V,  

   [[N-[(V)l]V]V-[Ódik]V]V 

 Az igekötős ige jelentése: ’nagyon/túlságosan V vmit, vkit’ vagy ’intenzíven  történik 

vmi’, másodlagos jelentés: ’károsít vmit’ vagy ’károsodik’ 

 
Mint a korábbiakban utaltunk rá, az agyon második jelentésében a tranzitív 

igék mellett valódi visszaható névmás is állhat tárgyként, amennyiben az ige jelen-

tése megengedi, hogy a cselekvés a cselekvőre is irányulhasson, pl.:  
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(302) fegyelmez vkit vagy fegyelmezi magát  

   → agyon-fegyelmez vkit vagy agyon-fegyelmezi magát,  

 parfümöz vkit vagy parfümöz[i magát]  

   → agyon-parfümöz vkit vagy agyon-parfümöz[i magát,  

 (ki)rúzsoz vkit vagy (ki)rúzsozza magát  

   → agyon-rúzsoz vkit vagy agyon-rúzsozza magát 

 

Ettől külön kell választani azt az esetet, amikor az agyon igekötő csak a magát 

visszaható névmással együtt járulhat az alapigéhez, mivel más az igekötő és 

igekötős igék jelentése, eltér az igekötős igék létrehozásának bázisa (vagyis az 

alapigék köre), ill. nem érvényesülnek az igekötős igék létrehozásának a fenti 

csoporttal kapcsolatban tapasztalt egyes korlátai sem. A következő részben az 

agyon igekötőnek a magát visszaható névmással együtt kifejezett jelentését és az 

ezzel a jelentéssel összefüggő kapcsolhatóságát tárgyaljuk. 

  

2.3.3. Az agyon (+ magát) kapcsolhatósága az agyon harmadik jelentésében  
  

Ebben a jelentésében (exhausztivitás: ’kifáradásig, kimerülésig’) az agyon igekötő 

a magát visszaható névmás megfelelő alakjával mint „áltárggyal” együtt intranzitív 

(vagy tárgy nélkül, pusztán a cselekvés megjelöléseként intranzitívan használt) 

atelikus cselekvésigékhez járul, amelyek morfológiailag lehetnek egyszerűek vagy 

komplexek (SPENCER–ZARETSKAYA (1998) „fake object” fogalmát lásd az 1.1. 

alfejezetben is). Az alapigéknek igekötő nélküli visszaható névmással bővült 

változatuk nincs, pl.:  

 

(303) sétál → *sétálja magát, de: sétál → agyon-sétálja magát;  

 tanul → *tanulja magát, de: tanul → agyon-tanulja magát;  

 kártyázik → *kártyázza magát, de: kártyázik → agyon-kártyázza magát  

 

Szemben azzal a korlátozással, mely az agyon második jelentésével kapcsolódó 

tranzitív cselekvésigéket érinti (amely szerint csak olyan igék jöhetnek számításba, 

amelyek a főnévi csoporttal jelölt nem efficiens tárgy állapotára valamilyen 

hatással lehetnek, azt képesek megváltoztatni), ebben az esetben az alapigék lexikai 

szemantikai jelentése nincs korlátozva.  

Az igekötős ige tranzitív (akkor is, ha az alapige intranzitív), telikus, csak a 

magát nem valódi visszaható névmás megfelelő alakjával fordul elő. Az agyon 

igekötő a magát visszaható névmással együtt azt fejezi ki, hogy a cselekvés 

visszahat a cselekvőre, mivel egészen a cselekvő kifáradásáig, kimerüléséig tart 

(exhausztivitás). Az igekötős ige jelentése tehát: ’kifáradásig, kimerülésig csinál 

vmit’, pl.:  
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(304) agyon-tanulja, agyon-írja, agyon-játssza, agyon-olvassa,  

 agyon-sétálja, agyon-biciklizi magát 

 

Mint láttuk, erre a típusra nem áll az a megkötés, hogy az agyon csak tárgyas 

és/vagy telikus szituációt jelölő igéhez járulhat. Tehát például míg nincs 

*agyon-sétál, *agyon-dolgozik, *agyon-ír[ja a levelet] vagy *agyon-tanul[ja a 

verset], van agyon-írja (vagy agyon-tanulja) magát. Ebben a típusban az agyon 

rendkívüli produktivitását éppen az magyarázza, hogy – a magát visszaható név-

más megfelelő alakjával együtt előfordulva – szinte bármilyen atelikus szituációt 

képes telikussá tenni.  

A második jelentésben tapasztalt korlátozások közül azonban továbbra is áll az, 

hogy az agyon + magát sem járulhat statikus, kezdő vagy pillanatnyi cselekvést 

kifejező alapigéhez:  

 

(305) él → *agyon-éli magát, kezd → *agyon-kezdi magát,  

 csap → *agyon-csapja magát (de: csapkod → agyon-csapkodja magát),  

 int → *agyon-inti magát (de: integet → agyon-integeti magát) 

 

További korlátozás, hogy az agyon + magát típusú szerkezet nem fordulhat elő 

visszaható igékkel sem:  

 

(306) fésülködik → *agyon-fésülködi magát, mosakodik → *agyon-mosakodja magát,  

 borotválkozik → *agyon-borotválkozza magát  

 

Ugyanakkor például egy fodrász, borbély vagy mosónő mondhatná magáról, hogy 

Agyonfésültem, agyonborotváltam vagy agyonmostam magamat, olyan értelemben, 

hogy kifáradásig/kimerülésig csinálta az adott tevékenységet. 

Az alábbiakban összefoglaljuk az igekötős igék létrehozásának szabályát az 

agyon (+ magát) harmadik jelentésében: 

 
(307) Az agyon igekötős igék létrehozásának szabálya az igekötő harmadik jelentésében 

 

 [agyon]IK + V + magát → [[agyon]IK-V]V magát 

 Feltételek: 

 1. [agyon]IK [a magát visszaható névmással együtt]  

   = exhausztivitás: ’kifáradásig, kimerülésig’ 

 2. V: dinamikus, duratív, atelikus szituációt jelölő, intranzitív, nem visszaható ige 

 Az igekötős ige jelentése:  

’[az ágens] saját kifáradásáig, kimerüléséig végzi a cselekvést’ 
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2.4. A tönkre igekötő kapcsolódási mintái 
 

Egy viszonylag újabb keletű grammatikalizációs folyamat eredményeképpen vált 

igekötővé a tönkre elem (l. az 1.2. alfejezetet), amelynek az agyon igekötőhöz ha-

sonlóan irányjelentése szintén nincsen. Mint a korábbiakban láttuk, a tönkre elem 

igekötői státusa is vitatott: a magyar igekötők különböző korábbi listái közül csak 

kettőben szerepel igekötőként, de KIEFER–LADÁNYI 2000c szempontjai szerint 

egyértelműen igekötőnek minősül, mivel amellett, hogy igemódosítónak számít és 

nem argumentuma az igének, (ahogyan azt a továbbiakban látni fogjuk) produktív 

kapcsolódási mintái állapíthatók meg.  

Az ÉrtSz. is igekötőnek sorolja be ezt az elemet, de a szótárban mindössze hat 

ilyen ige szerepel: tönkre-jut, tönkre-megy, tönkre-tesz, tönkre-silányít, tönkre-ver 

és tönkre-zúz. Ezek közül a tönkre-tesz (és a tönkre-silányít), ill. a tönkre-megy (és 

a tönkre-jut) nem kompozicionális jelentésű, a ’teljes kárt okoz’ ill. ’teljes mérték-

ben károsodik’ jelentést az alakulatok egységesen fejezik ki. Magának a tönkre 

igekötőnek az első jelentése történetileg éppen ezeknek a morfológiailag komplex 

alakulatoknak a jelentéséből vezethető le (l. az 1.2. alfejezetet). 

Annak ellenére, hogy a szótározott tönkre igekötős igék száma feltűnően kicsi, 

a tönkre elem kifejezetten produktívan kapcsolódik különféle típusú igékhez a 

beszélt nyelvben. Ezek a szabályosan létrehozott tönkre igekötős igék egyelőre 

gyakran nem számítanak normatívnak. Ebből fakadóan az általunk felhasznált 

példák többsége is olyan szabályosan megalkotott konstruktum, amellyel az írott 

nyelvben az eddigiekben ritkán vagy sohasem találkoztunk. 

A tönkre igekötő jelentései: 

 

 1. ’[intenzitás: nagyon, túlságosan → ]  

(teljes) károsodás[t szenvedve/okozva]’ 

2. [a magát visszaható névmással együtt] exhausztivitás:  

’kifáradásig, kimerülésig’ 

 
2.4.1. A tönkre igekötő kapcsolhatósága első jelentésében  

 

A tönkre igekötőt első jelentésében (’[nagyon, túlságosan → ] (teljes) károsodás[t 

okozva/szenvedve]’) a következő típusú igékkel kapcsolatban figyelhetjük meg, 

főként a beszélt nyelvben:  

a) Önmagukban lezajló folyamatokat jelölő intranzitív/mediális igékkel, mint 

például fagy, ázik, kopik, szárad. Az igekötős igék (tönkre-fagy, tönkre-ázik, 

tönkre-kopik, tönkre-szárad) jelentését a következő típusú parafrázison keresztül 

közelíthetjük meg: ’valami úgy/annyira (= nagyon/túlságosan) megfagy, elázik, 

elkopik, kiszárad, hogy ezáltal károsodik/tönkremegy’. Az alapigék csak a folya-

matot nevezik meg, a tönkre elem a (teljes) károsodás jelentésmozzanatával járul 
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hozzá az igekötős ige jelentéséhez, ill. ezen túl áttételesen utal a folyamat intenzi-

tására (túl hosszú, túl gyakori, túl nagy mértékű stb. voltára) is. 

Ez az igecsoport nyitott, mivel – ahogyan azt már az agyon igekötő második 

jelentésével kapcsolatban is láttuk – produktívan képezhető morfológiailag komp-

lex igék is tartoznak ide: 

Főnévből képzett, a ’vmivel ellátott’ jelentésmozzanatot tartalmazó -(V)s kép-

zős melléknevekből -Vdik képzővel létrehozott alapigék, pl. 

 

(308) poros → porosodik → tönkre-porosodik,  

 nedves → nedvesedik → tönkre-nedvesedik,  

 vizes → vizesedik → tönkre-vizesedik 

 

(Az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (236)-ban.)  

Olyan alapigék, amelyek -(V)z vagy -(V)l képzős denominális igéből -Ódik ige-

képzővel jöttek létre, pl.:  

 

(309) rongy → rongyol → rongyolódik → tönkre-rongyolódik,  

 forgács → forgácsol → forgácsolódik → tönkre-forgácsolódik 

 

(Az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (271)-ben.)  

 b) A tönkre igekötő előfordul állapotváltozást okozó tranzitív cselekvésigékkel 

is, például tönkre-rág, tönkre-farag, tönkre-sóz, tönkre-fűszerez vmit. Ezeknek az 

igekötős igéknek a jelentését a következő parafrázissal írhatjuk körül: ’vki vagy 

vmi úgy/annyira (= nagyon/túlságosan) megrág, megfarag, megsóz, megfűszerez 

vmit, hogy az érintett dolog ennek következtében károsodik, tönkremegy, rossz 

lesz’. Az ilyen típusú igékben az alapige magát a cselekvést nevezi meg, a tönkre 

igekötő pedig elsősorban a (teljes) károsodás jelentésmozzanatával, áttételesen 

pedig a cselekvés intenzitására (túl hosszú, túl gyakori, túl nagy mértékű stb. 

voltára) való utalással járul hozzá az igekötős ige jelentéséhez. 

Ismét elmondhatjuk, hogy ez az igecsoport nyitott, mivel produktívan 

képezhető morfológiailag komplex igék is tartoznak ide: 

Denominális, -(V)z vagy -(V)l képzővel főnévi alapszóból létrehozott alapigék:  

 

(310) rongy → rongyol → tönkre-rongyol, forgács → forgácsol → tönkre-forgácsol,  

 radír → radíroz → tönkre-radíroz stb. 

 

(Az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (205)-ben.) 

Alap- vagy -(V)s képzős melléknevekből -ít képzővel létrejött tranzitív igék: 

például  

 

(311) nedv → nedves → nedvesít → tönkre-nedvesít,  

 víz → vizes → vizesít → tönkre-vizesít 
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(Az alapigék morfológiai szerkezetét l. a (288)-ban.) Az -ít képzős alapigék 

létrehozását azok a -(V)z képzős igék korlátozhatják, amelyeknek alapszava -(V)s 

képzős, főnévből létrehozott melléknév (lexikai akadályozás, vö. a be igekötő kap-

csán mondottakkal). 

A (312)-es szabályban összefoglaljuk a tönkre igekötős igék létrehozásának a 

fentiekben kifejtett feltételeit az igekötő első jelentésében: 
 
(312) A tönkre igekötős igék létrehozási szabálya az igekötő első jelentésében 

 

 [tönkre]IK + V → [[tönkre]IK-V]V 

 Feltételek: 

 1. [tönkre]IK = ’[nagyon, túlságosan → ] (teljes) károsodás[t okozva/szenvedve]’ 

 2. V (vagylagosan): 

   intranzitív/mediális, önmagában zajló folyamatot jelölő ige, 

   állapotváltozást okozó tranzitív cselekvésige 

 3. Nem monomorfémikus ige esetén V tipikus morfológiai szerkezete: 

   [[N-[(V)s] ADJ]ADJ-[Vdik] V] V,  

   [[N-[(V)l]V]V-[Ódik]V]V, 

   [N-[(V)l]V]V, 

   [N-[(V)z]V]V, 

   [[N-[(V)s]A]A-[ít]V]V 

 Az igekötős ige jelentése: ’V-va károsít’ vagy ’V-va károsodik’ 

 
2.4.2. A tönkre (+ magát) kapcsolhatósága a tönkre második jelentésében  

 

A tönkre igekötő második jelentésében (exhausztivitás: ’kimerülésig/kifáradásig’) 

intranzitív vagy intranzitív használatú igékkel fordul elő, kizárólag a magát 

visszaható névmás megfelelő alakjával mint „áltárggyal” együtt (a fogalmat l. a 

korábbiakban, az 1.1. és a 2.3. alfejezetben), pl.: 

 

(313) tönkre-dolgozza, tönkre-tanulja, tönkre-eszi stb. magát 

 

A tönkre igekötő kapcsolódási feltételei ebben a használatban megegyeznek az 

agyon (+ magát) harmadik jelentésében tapasztalt kapcsolódási feltételekkel. 

Ezekhez az igékhez ilyen parafrázist adhatunk: ’annyit (= olyan sokat) dolgozik, 

tanul, eszik stb., hogy az káros: azzal (majdnem/esetleg) kárt okoz magának / 

tönkreteszi magát’, ill. ’nagyon sokat dolgozik, tanul, eszik stb., és ez káros’. Míg a 

tönkre igekötőt első jelentésében tartalmazó cselekvésigék a cselekvést úgy ábrá-

zolják, mint ami valaminek vagy valakinek az állapotára hat (szokásosan két 

argumentumú tranzitív igék), addig az intranzitív dolgozik, ill. intranzitív haszná-

latú tanul, eszik stb. igék esetében a tönkre + magát használata arra teszi a hang-

súlyt, hogy a valamilyen módon túlzásba vitt cselekvés közvetetten magára a 
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cselekvőre is (károsan) hathat. Mivel a károsodás/tönkremenés ezekben az esetek-

ben inkább csak lehetséges, mint valóságos perspektíva, a tönkre elem jelentésében 

a károsodás már egyszerűen csak a cselekvő kifáradásaként, kimerüléseként 

értelmeződik. 

 Ebben a használatban tehát az igekötők szokásos perfektiváló grammatikai 

funkciója mellett a tönkre igekötőnek kialakult egy másik grammatikai jellegű 

jelentése is: a tönkre igekötő második jelentése (exhausztivitás: ’kifáradásig, 

kimerülésig’) az intranzitív vagy intranzitív használatú cselekvésigékkel, ill. a 

magát visszaható névmással alkotott szerkezetekben (az agyon igekötő harmadik 

jelentéséhez hasonlóan) akcióminőség-jelentés. A károsodás mozzanata implicitté 

válik, ill. átalakul: a cselekvés visszahatását a cselekvőre – ugyanúgy, mint az 

agyon esetében – egyszerűen úgy fogjuk fel, mint túlzásba vitt, a cselekvő 

kifáradásáig, kimerüléséig stb. végzett cselekvést.  

A tönkre igekötő jelentésében azonban ennek az akcióminőség-jelentésnek 

még valamennyire érezhető a kötődése a nem grammatikai jelentéshez, a károsodás 

mozzanatához, amelyre épül, míg az agyon jelentésében az exhausztivitás az agyon 

nem grammatikai jelentésétől (’halálra’) teljesen elszakadt, jelentései közül csak az 

intenzitással hozható összefüggésbe, amely szintén akcióminőség-jelentés. Ez azt 

mutatja, hogy – bár a tönkre grammatikalizációja nagyon hasonló az agyon ige-

kötővé válási folyamatához – ez az igekötő a grammatikalizáció folyamatában még 

nem ért el teljesen addig a szintig, mint az agyon. Ugyanakkor a tönkre nagyarányú 

beszélt nyelvi előfordulása az intranzitív cselekvésigéknek a magát visszaható 

névmással alkotott szerkezeteiben arra utal, hogy a folyamat eléggé előrehaladt. Az 

ilyen típusú igekötős igék beépülése a normatív nyelvhasználatba ezt a folyamatot 

tovább erősítheti. 

A tönkre igekötő kapcsolhatósági szabálya az igekötő második jelentésében:  

 
(314) A tönkre igekötős igék létrehozásának szabálya az igekötő második jelentésében 

 

 [tönkre]IK + V + magát → [[tönkre]IK V]V magát 

 Feltételek: 

 1. [tönkre]IK [a magát visszaható névmással együtt]  

   = exhausztivitás: ’kifáradásig, kimerülésig’ 

 2. V: dinamikus, duratív, atelikus szituációt jelölő, intranzitív, nem visszaható ige 

 Az igekötős ige jelentése:  

’[az ágens] saját kifáradásáig, kimerüléséig végzi a cselekvést’ 

 
2.5. Igekötők kapcsolhatósága – összefoglalás  

 
Négy igekötő kapcsán azt mutattuk be, hogy egy-egy igekötő milyen típusú ige-

csoportok igéihez járulhat az igekötőzés keretében, azaz milyen (szintaktikai, sze-

mantikai és/vagy morfológiai) tulajdonságok jellemzik azokat az igéket, amelyek-
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kel a vizsgált igekötők termékenyen kapcsolódhatnak. A termékeny kapcsolhatóság 

vizsgálata azt jelentette, hogy nem vettük számba a felsorolt igekötőkkel alkotott 

igekötős igék valamennyi előfordulási típusát, csak azokat a mintákat, amelyeknek 

az alapján – a megadott feltételek szerint – új igekötős igéket is szabályszerűen és 

korlátlanul hozhatunk létre. Így a hangsúlyt azokra a kapcsolódási lehetőségekre 

helyeztük, amelyek produktív képzései szabályok által létrehozható, tehát morfoló-

giailag komplex alapszavakat (is) érintenek, mivel a produktív képzési szabállyal 

előállított igék csoportja nyitott, a termékenységnek pedig alapfeltétele az, hogy a 

szóalkotási szabály alapszavai nyitott osztályba tartozzanak. 

Az igekötők kapcsolódási mintáit (az igekötőket jellemző poliszémia tekintetbe 

vételével) az igekötők egyes jelentéseire nézve határoztuk meg. 

A be és a szét igekötő esetében az egyik jelentés irányjelentés; be (1): ’befelé’ 

= vminek a határán belülre, belsejébe, közepébe stb.; szét (1): ’egy helyről két vagy 

több helyre/irányba’. Irányjelentésében mindkét igekötő tipikusan mozgásigékhez 

vagy ezek kauzatív megfelelőihez járul. Az igekötős igék jelentése ennek megfele-

lően ’az igekötővel megadott irányba mozog’ vagy ’az igekötővel megadott 

irányba mozgat vmit’. Az agyon és a tönkre igekötőnek irányjelentése nincsen. 

A szét igekötőnek irányjelentésén kívül van egy másik jelentése is, szét (2): 

’részekre [választva/válva]’. Ebben a jelentésében a szét igekötő egyrészt olyan de-

nominális cselekvésigékhez járulhat, ahol az alapfőnév a cselekvés eszközét, a cse-

lekvés eredményeképpen létrejött egységet, részt vagy állapotot jelöli, másrészt 

kapcsolódhat intranzitív folyamatigékhez is. Az igekötős ige jelentése: ’részekre 

választ ’vagy ’részekre válik’, lehetséges másodlagos jelentése (az alapige jelenté-

sétől függően): ’károsít’ vagy ’károsodik’. 

A be igekötőnek irányjelentésén túl grammatikai, mégpedig akcióminőség-

jelentései is vannak. Ilyen akcióminőség-jelentés a be igekötő második jelentése, 

be (2): teljesség (totalitás): ’nagy/teljes terület[et/felületet érintve]’. Ebben a jelen-

tésében a be igekötő elsősorban a ’tesz vmit vhova’ és ’tesz vmit vmilyenné’ jelen-

tésmozzanatot tartalmazó tranzitív cselekvésigéhez és a ’válik vmi vmilyenné’ je-

lentésmozzanatot tartalmazó, patiens vagy experiens argumentumú intranzi-

tív/mediális igékhez járul produktívan. A be igekötő ebben a jelentésében azokhoz 

a mozgást jelentő igékhez is járulhat, amelyekkel irányjelentésében is kapcsolód-

hat. Ezek az igekötős igék azonban mindig tranzitívak, és jelentésük is eltér a be 

igekötős intranzitív mozgásigék jelentésétől: az igekötő az előbbi esetben nem az 

irányt (’befelé’) jelöli, hanem azt, hogy a cselekvés több tárgyra vagy a tárgy egé-

szére terjed ki. A be (2) igekötőt tartalmazó igekötős igék jelentése: ’[a cselekvés, 

folyamat, mozgás] nagy/teljes felületet érint’. 

A be igekötő harmadik jelentése szintén akcióminőség-jelentés, be (3): 

telítettség (szaturativitás): ’(relatíve) nagy vagy kielégítő mértékben [végzett 

cselekvés]’. A be igekötő ebben a jelentésében két igecsoport tagjaihoz járulhat 

produktívan: ételnevekből, valamint (kisebb mértékben) étkezésnevekből képzett 

komplex morfológiai szerkezetű igékhez, amelyek tartalmazzák az ’eszik’ vagy 
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’iszik’ jelentésmozzanatot. Az igekötős igék jelentése: ’[ételt/italt] (relatíve) nagy 

vagy kielégítő mértékben fogyaszt’. 

Az agyon és a tönkre igekötőknek irányjelentése nincsen. Az agyon igekötő 

első jelentésében (agyon (1): ’halálra’) olyan denominális tranzitív igékhez járul 

produktívan, amelyek fizikai ráhatást jelölnek; az igeképzés alapjául szolgáló főnév 

a cselekvés eszközét nevezi meg. Az igekötős ige jelentése: ’V-va megöl’ (V az 

alapigét jelöli). 

Az agyon igekötőnek ezen kívül grammatikai, mégpedig akcióminőség-jelen-

tései is vannak. Az agyon második jelentése az intenzitás: ’nagyon, túlságosan’. 

Ebben a jelentésében az agyon igekötő olyan dinamikus, duratív, telikus szituációt 

jelölő tranzitív igékhez járulhat, amelyek esetében az ige által jelölt cselekvés 

hatással van nem efficiens tárgyának állapotára, vagy kapcsolódhat intranzitív, 

önmagában zajló folyamatot jelölő igékkel. Az igekötős ige jelentése: ’nagyon v. 

túlságosan V vmit, vkit’ vagy ’intenzíven történik vmi’; másodlagos jelentés: 

’károsít vmit’ vagy ’károsodik’. 

Az agyon harmadik jelentése szintén akcióminőség-jelentés, az agyon (3) – a 

magát visszaható névmással együtt – az exhausztivitást jelöli: ’kifáradásig, 

kimerülésig’. Ebben a jelentésében az agyon igekötő dinamikus, duratív, atelikus 

szituációt jelölő, intranzitív (vagy intranzitív használatú) cselekvésigéhez járul. Az 

igekötős ige mindig tranzitív, telikus, és csak a magát nem valódi visszaható név-

mással fordul elő. Az igekötős ige jelentése: ’[az ágens] saját kifáradásáig, 

kimerüléséig végzi a cselekvést’. 

A tönkre igekötő első jelentése: ’[nagyon, túlságosan → ] (teljes) károsodás[t 

okozva/szenvedve]’. Ebben a jelentésében önmagukban lezajló folyamatokat jelölő 

intranzitív/mediális és állapotváltozást okozó tranzitív cselekvésigékhez kapcso-

lódik termékenyen. Az igekötős ige jelentése: ’V-va károsít’ vagy ’V-va káro-

sodik’. 

A fenti jelentésen kívül a tönkre igekötőnek is van akcióminőség-jelentése; a 

magát visszaható névmással együtt a tönkre (2) – az agyon (3)-hoz hasonlóan – az 

exhausztív akcióminőséget jelöli: ’kifáradásig, kimerülésig’. A tönkre igekötő kap-

csolódási feltételei ebben a jelentésben megegyeznek az agyon (+ magát) harmadik 

jelentésében tapasztalt kapcsolódási feltételekkel. Az igekötős ige jelentése itt is: 

’[az ágens] saját kifáradásáig, kimerüléséig végzi a cselekvést’. A tönkre igekötő 

jelentésében az akcióminőség-jelentésnek ugyanakkor még valamennyire érezhető 

a kötődése a nem grammatikai jelentéshez, a károsodás mozzanatához, amelyre 

épül, míg az agyon jelentésében az exhausztivitás az agyon nem grammatikai jelen-

tésétől (’halálra’) teljesen elszakadt, jelentései közül csak az intenzitással hozható 

összefüggésbe, amely szintén akcióminőség-jelentés. A tönkre elemmel kapcsolat-

ban ennek megfelelően azt állapítottuk meg, hogy a grammatikalizáció folyamata 

ennek az igekötőnek az esetében nem ért el addig a szintig, mint az agyon esetében. 

A kapcsolódási feltételeket vizsgálva beigazolódott kiinduló feltevésünk, vagy-

is az, hogy az igekötők kapcsolódási mintái – az igekötőket jellemző poliszémia 
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miatt – nem általában, hanem csak az igekötők egyes jelentéseire nézve határozha-

tók meg. Az igekötők különböző jelentései eltérő kapcsolódási mintákkal járnak, és 

viszont: az eltérő kapcsolódási minták különböző jelentésekre utalnak. Így az ige-

kötők kapcsolódási mintáinak meghatározása valóban szorosan összefügg az igekö-

tők jelentéseinek megállapításával: a kapcsolódási minták és a jelentések kölcsönö-

sen jellemzik egymást.  

Az igekötők poliszémiájának és kapcsolhatóságának témájához szorosan kö-

tődnek további vizsgálati szempontok is, például hogy az egyes igekötők különbö-

ző jelentései hogyan függnek össze egymással, ill. hogy különböző igekötők hason-

ló jelentésben felcserélhetők-e egymással vagy sem. Ezekre a kérdésekre azonban 

ebben a fejezetben nem tértünk ki (a témáról l. LADÁNYI 1999–2001-et). 

 



 

 

C. Esettanulmányok 2.: Szóképzés és nyelvhasználat 

 

 
I. Produktivitás, kreativitás és analógia a köznyelvi és a költői 

neologizmusokban 

 

 
Ebben a fejezetben bemutatunk néhány jellegzetes szóképzési neologizmustípust a 

magyar beszélt és költői nyelvből, illetve ennek alapján javaslatot teszünk egy hi-

potetikus produktivitás–kreativitás-skála felállítására is.  

A beszélt nyelv vizsgálata a neologizmusok szempontjából azért különösen ér-

dekes, mivel ebben a nyelvváltozatban a beszélők könnyebben, szabadabban és 

gyakrabban hoznak létre új egységeket, mint a standardban, mivel az új egységek 

létrehozásakor itt kevesebb a lexikai, formális és egyéb korlátozás (vö. 

ZEMSZKAJA–KITAJGORODSZKAJA–SIRJAJEV 1981). Produktív szabályok nagyon 

aktívan hoznak létre a beszélt nyelvben nem uzuális szavakat (vö. az A/IV./1. feje-

zettel is); a szóképzés ebben az esetben szorosan kötődik a szituációhoz és a kon-

textushoz (ZEMSZKAJA–KITAJGORODSZKAJA–SIRJAJEV 1981, 6, 10, 27). Valószí-

nűleg a szituációhoz és a kontextushoz való kötődésnek köszönhetően nagyon 

gyakoriak például az egyébként általában kerülendő homonim, ill. szinonim alakok 

is (vö. i.m., 77, 99–101). 

A költői nyelv vizsgálata a szóképzés szempontjából egyrészt azért ígéretes te-

rület, mert a költő a nyelv poétikai funkciójára koncentrálva az átlagembernél job-

ban ki tudja használni a nyelvi rendszer lehetőségeit (vö. DRESSLER 1981, 423), 

másrészt a fentiek következtében a költői nyelvben a szóképzésnek nemcsak a pro-

duktív típusaival, hanem sajátosabb módjaival is találkozhatunk (vö. DRESSLER 

1993, VINOGRADOVA 1992).  
  

1. Szabályos és szabályszegő neologizmusok 
 

A beszélt nyelvben, a beszélt nyelvhez közel álló publicisztikai műfajokban és a 

költői nyelvben a produktív szabályoknak megfelelő lehetséges szavak nagy szám-

ban aktualizálódnak, fordulnak elő. Ezek a potenciális szavak tulajdonképpen a 

szóalkotási rendszer lehetőségeinek realizációi, vagyis a rendszer „üres rubrikái-

nak” betöltői (ZEMSZKAJA–KITAJGORODSZKAJA–SIRJAJEV 1981, 73). Mivel a 

nyelvi rendszer lehetséges szavainak esetében az új szavak képzése a produktív 
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szabályok alapján automatikusan történik, ezeknek a szavaknak az újdonsága gyak-

ran kevéssé észrevehető, és a képzett szó struktúrája nagyon könnyen elemezhető 

(i.m., 74). A produktív szabályok által létrehozott új szavak ugyanakkor olyan 

derivátumok, amelyek a nyelvi rendszer szintjén ugyan helyesek, de a beszélőkö-

zösség standard nyelvváltozatában nem szerepelnek, nem elfogadott szavak (a ko-

rábbiakban bevezetett terminussal: nem uzuális szavak). A potencionális szavak 

aktualizációi akkor különösen szembeötlőek, ha a rögzített normában van olyan 

lexikai egység, amely az új derivátum szóképzési jelentésének megfelelő jelentés-

sel rendelkezik (ilyenkor általában fel is lép a lexikai akadályozás jelensége – l. 

KIEFER–LADÁNYI 2000a, 157–158, ill. az A/IV./1. fejezetben).  

A standard lexikonba nem tartozó, új képzett szavak (nem uzuális derivá-

tumok) másik csoportját az egyedi szavak vagy okkazionalizmusok alkotják. Az 

ebbe a csoportba tartozó szavaknak a létrehozását többnyire az expresszivitásra 

való törekvés motiválja, ami a szabályosság mellett mind a beszélt, mind a költői 

nyelv másik jellemző meghatározója (ZEMSZKAJA–KITAJGORODSZKAJA–SIRJAJEV 

1981, 10, 73; PÉTER 1991, UŐ 2005). 

A nem uzuális szavak e két fajtájáról (a potenciális szavakról és az 

okkazionalizmusokról) beszélve ZEMSZKAJA egy másik munkájában a fentieken túl 

arra is rámutat, hogy az okkazionalizmusok létrehozása olyan kreatív folyamat, 

amely – bár nem szabálykövető – szintén a nyelvi rendszerben meglévő lehetősé-

gekre épül (ZEMSZKAJA 1992, 180).  

Az okkazionalizmusokat és a potenciális szavakat létrehozásuk típusa szerint 

szokásosan szembeállítják egymással: a potenciális szavak produktív szabályok 

révén jönnek létre, az okkazionalizmusok alapja az analógia. ZEMSZKAJA vélemé-

nye szerint ez a szembeállítás nem tükrözi adekvát módon a nyelvi tényeket, mivel 

szerinte az analógia az a fő mozgatóerő, amelynek minden új szó létrejöttében sze-

repe van. A két típus között a különbség csak az, hogy az okkazionalizmusok ese-

tében az analógia általában konkrét mintakövetést jelent, míg a produktív képzések 

esetében az analógia absztrakt szabályokon keresztül működik (ZEMSZKAJA 

1992,182 – vö. az A/IV./9. fejezettel is). 

Az okkazionális és potenciális szavak szerinti besorolás nem mindig egyértel-

mű; ahogyan ZEMSZKAJA írja: „a végletek találkoznak”. Nem uzuális szavak 

ugyanis gyakran jönnek létre úgy, hogy egy erőteljes produktivitást mutató affixum 

az adott szóalkotási típus működési szabályát megsértve hoz létre derivátumo(ka)t 

(ZEMSZKAJA 1992, 187). 

 

2. Szóképzési neologizmusok a magyarban 
 

A továbbiakban néhány magyar, a beszélt nyelvhez közel álló publicisztikai, vala-

mint költői nyelvi példán (források: Magyar Narancs IX. és X. évf., 1997–98, a 

Szép versek 1987-es, 1989-es, 1993-as, 1994-es, 1995-ös és 1997-es kötete, vala-
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mint három költő, Tandori Dezső, Petri György és Parti Nagy Lajos verseskötetei – 

a továbbiakban MaNcs, SZV 87, SZV 89, SZV 93, SZV 94, SZV 95, SZV 97, ill. Tan-

dori 1976, Petri 1989, Parti Nagy 2000 és 2003) mutatjuk be a morfológiailag 

komplex szerkezetű nem uzuális derivátumok két típusát (egyfelől a produktív sza-

bályokkal képezhető lehetséges szavak aktualizálódásait, másfelől a nem produktív 

szabályokat követő, valamint a szabályt nem követő szóképzési módokat), vala-

mint a típusok találkozását. 

Itt és most nem mutathatjuk be teljes gyűjtésünk anyagát, főleg nem hozhatunk 

példát az összes produktív képzéstípusra (már csak azért sem, mivel viszonylag kis 

mintával dolgoztunk, és egyes szóképzési típusokra nincs adatunk). Csak váloga-

tást közlünk: anyagunkat ebben a formájában elsősorban mutatványnak szánjuk. 

Ható ige, -Ás képzős főnév, főnévi, határozói és (főként -Ó képzős, folyamatos) 

melléknévi igenév gyakorlatilag minden igéből képezhető, ezért ezekre külön nem 

hozunk példát (de az előfordul, hogy más képzővel együtt ezek is szerepelnek az 

anyagban). A produktív képzésű szavakat tartalmazó példák csoportosításakor ez-

úttal csak a szóképzés alapszavának és derivátumának a szintaktikai kategóriáját 

jelezzük, mellőzve a szóképzési szabályok felírását, ill. a szabály hatókörének és a 

szóképzési jelentésnek a részletezését. 

 

2.1. Produktív szabályokat követő neologizmusok 

  
2.1.1. Főnévi alapszavú képzések 

 

a) N → V: -(V)z és -(V)l 

 

A B/I./2. fejezetben úgy jellemeztük a -(V)z és az -(V)l képzőt, mint versengő kép-

zőket, amelyek közül a mai nyelvben a -(V)z hatóköre nagyobb: neologizmusokban 

az -(V)l csak bizonyos speciális feltételek megléte esetén (egyszótagú, mássalhang-

zóra végződő főnevek és beillesztendő, mintegy főnévként viselkedő idegen igetö-

vek esetében) járulhat az alapszóhoz. Tehát a -(V)z képviseli az általános változa-

tot, amelynek hatóköréből az -(V)l mint speciális változat lefoglal egy részt. 

Ezeknek a képzőknek az általános invariáns jelentése: ’foglalkozik valamivel’, az 

egyes jelentések ennek különböző, az alapfőnevek jelentésbeli csoportjaival össze-

függő speciális változatai, amelyek a használatban metaforizálódhatnak. Példák: 
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-(V)z  

 
(315)  (a) ilyenkor év vége felé már úgyse nagyon részvényezik az ember  

(MaNcs IX/51–52, 93) 

 (b)  [a] magyar kisbefektető már éppen bátor lombardozásba kezdene  

(MaNcs X/1–2, 45) 

 (c)  Még mindig ingerült vagy, ha kopaszkutyázik a közönség?  

      (MaNcs X/3, 32) 

 (d) repkény sűrűjét radarozza feje  (Ágh Attila, SZV 87, 16) 

 (e) A háztetőkön / galambok balladáznak: / „Nézz a fejembe!”   

      (Utassy József, SZV 89, 405) 

 (f) ide barlangoz a kámzsa setétség  (Határ Győző, Szv 94, 71) 

 (g) Negélyezzek édes emlékezést?  (Petri 1989, 238) 

 (i) átpólyázza gerincem   (Parti Nagy 2000, 30) 

 (j) ödafönt már vadludaznak  (Parti Nagy 2000, 152) 

 
-(V)l  

 
(316)  (a) nála squattolnak    (MaNcs IX/51–52, 89) 

 (b) a szilveszteri drinkelést pedig sokkal inkább az öröm ... fogja meghatározni 

(MaNcs IX/51–52, 92) 

 (c)  jöttek a többi gyereket trick-or-treatelni (MaNcs IX/51–52, 94) 

 (d) kick-boxoló lány    (MaNcs X/4, 42); 

 
b) N → A: -(V)s, -i  és -nyi 

 

Mind az -(V)s, mind az -i affixum az invariáns ’viszony’ jelentésen túl többféle 

szóképzési jelentéssel is rendelkezik, amelyek közül egyes jelentésekben egymás 

riválisai, másokban jelentésük szisztematikusan elkülönül egymástól (részleteseb-

ben l. KIEFER 1998a, 237–240, LADÁNYI 1998d, KIEFER–LADÁNYI 2000b, 187–

189, ill. a B/II. fejezetben). Tipikusan szavakhoz, de egyes esetekben szerkezetek-

hez is járulhatnak (szemben a -(j)Ú, affixummal, amely csak szerkezetekhez járul-

hat). Példák:  
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-(V)s  

  
(317) (a) a Tom Kennedy-s ... propagandát  (MaNcs IX/51–52, 93) 

 (b) a Frontvonal performance-os  (MaNcs X/1–2, 42) 

 (c)  jaffás-fondüs alsóneműjüket  (MaNcs X/1–2, 45) 

 (d) trainspottingos humor   (MaNcs X/1–2, melléklet, 2) 

 (e) dromedárosat    (MaNcs X/1–2, melléklet, 33) 

 (f) A Duna fölé, kilátó dombtetőre emelt Melk / kódexes, fóliánsos, könyvtáras,  

kolostori barokkja!   (Dobai Péter, Szv 89, 97) 

 (g) a rázkódó falak talán megértik / mint kavernát a börtönös tüdő  

(Veress Miklós, Szv 89, 425–426) 

(h) a lélek jódos-rosszos  fásliját  (Parti Nagy 2003, 208) 

 
-i 

 
(318) (a) a képi és hangi elemek   (MaNcs X/1–2, melléklet, 4) 

 (b) a filmben filmi és a valóságos  (MaNcs X/3, 28) 

 (c) szponzori segítséggel   (MaNcs X/4, 36) 

 (d) a lassú fulladással járó boschi rémképek (MaNcs X/7, 36) 

 (e) a gleccseri csendből ...   (Dobai Péter, Szv 89, 93) 

 (f) egyetlen, delejező, ingai lendületben  (Dobai Péter, Szv 89, 96) 

 (g) Honnan veszi ezt a roppant tüzet, / kéregmélyi hőt az a semmi nyírfa  

      (Imre Flóra, Szv 89, 139) 

 (h) szemednek időmélyi bársonya (Petri 1989, 29) 

 (i) enyészettani evidenciák   (Petri 1989, 260) 

 (j) Beh furcsa hely egy vaddohányi sajka (Parti Nagy 2003, 57) 

 (k) kórháztrafiki őszök  (Parti Nagy 2003, 148) 

 
-nyi 

 

A főnévből melléknevet létrehozó képzők közül a -nyi képző a legproduktívabb, 

mivel lényegében minden konkrét főnévhez korlátozás nélkül járulhat (vö. KIEFER 

1998a, 241, KIEFER–LADÁNYI 2000b, 194). Jelentése: ’kb. akkora, mint az alap-

szóban megnevezett dolog’. Példák: 
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 (319) (a) És nem létezik nagyobb (még ha tudjuk: percnyi, kortynyi s csak e könyv lapja 

in megmaradó) szabadság ennél az őszinteségnél.  

(MaNcs X/7, 27) 

 (b) csupán egy gyufahegynyi / tüzet ha tartanak   

      (Gyurkovics Tibor, Szv 89, 128) 

 (c) hisz egy golyónyi … ólom már úgyis / összegyűlt a szívemben  

      (Tolnai Ottó, Szv 89, 377) 

 (d) bogárnyi embervállamon  (Határ Győző, Szv 94, 70 

 (e) Isten, ha mersz, ölyvnek legyél egérnyi. (Tandori Dezső, Szv 97, 199) 

 (f) körülül országnyi terített asztalt  (Eörsi István, Szv 94, 36) 

 (g) a mezőnyi virággal telehintett … ágyon (Takács Zsuzsa, Szv 95, 55) 

 (h) azt suttogja gyóntatója / napraforgónyi fülébe  

      (Tőzsér Árpád, Szv 95, 155) 

 (i) nyírfasöprünyi farka alól Csokonaiként / szellentgetett / rám   

      (Tőzsér Árpád, Szv 95, 93) 

 (j) a távolságot itt hozom / egy kockasajtnyi rádióban 

      (Parti Nagy 2003, 9) 

 (k) egy képernyőnyi bús szünetjel (Parti Nagy 2003, 198) 

 
2.1.2. Igei alapszavú képzések 

 
a) V → V: -gAt, -Ódik 

 
-gAt 

 

Egy szűk csoportot kivéve (onomatopoetikus képzések) ez az egyetlen produktív 

képző tartós-huzamos, ill. gyakorító jelentésben. Ezen kívül kicsinyítő, intenzitás-

csökkentő jelentése is van (vö. PÉTER 1991, 94, KIEFER 1998a, 254–256, KIEFER–

LADÁNYI 2000b, 199–201). Az alábbi részletek erre a szóképzési jelentésre adnak 

példát: 

 
(320) (a) A kritika természetesen az idén is gyalázgatott (MaNcs IX/51–52, 69) 

 (b) trockista torzóját balzsamozgatják (Eörsi István, Szv 89, 103) 

 (c) Jóskát amíg élt meggyilkolgatták itt is amott is (Eörsi István, Szv 89, 105) 
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-Ódik 

 

A képző visszaható és mediális jelentései közül az alábbi költői nyelvi példák a 

mediális jelentéshez állnak közelebb, annak megfelelően, hogy az -Ódik ebben a 

jelentésben tűnik produktívnak (vö. KIEFER 1998a, 258): 

 
(321) (a) a könyv olvasódik tovább   (MaNcs X/1–2, 43) 

 (b) szikkad a föld, fenődik a fű, rügy bújik elő  

      (Kalász Márton, Szv 89, 156) 

 (c) szvettereződik az éjszaka   (Parti Nagy Lajos, Szv 89, 268) 

 (d)  mámorban a karcsú kilátó / csúcsán Kánaán mímelődik  

      (Parti Nagy 2000, 21) 

 

b) V → (VN  A: -Ós 

 

Ez a képző valójában felbontható az -Ó folyamatos melléknévi igenévképző és az 

-s melléknévképző kapcsolatára (vö. KIEFER 1998a, 250–251, KIEFER–LADÁNYI 

2000b, 183, 191–193; l. még a B/III./2.6. fejezetet is). Az -s képző azzal járul hoz-

zá az igenév jelentéséhez, hogy a cselekvést a cselekvő állandó tulajdonságaként 

nevezi meg: 

 
(322) (a) nyomulós csajokat gyűjtött maga mögé (MaNcs X/1–2, 42) 

 (b) mennyi ... szolizós biztonsági őr jár ide (MaNcs X/4, 34) 

 (c) meghaladja a Tom Kennedy-s, autópálya-szentelős, ordas-eszmézős  

  propagandát    (MaNcs IX/51–52, 93) 

 (d) Láttalak vidámnak, / fülig-nevetősnek  (Utassy József, Szv 89, 402) 

 
c) onomatopoetikus képzések: -(V)g  

 

Ez a képző KIEFER 1998a-ban még nem szerepel a produktív képzők listáján – mint 

írja: „hangutánzó tövek esetén [csak] analógiás képzés alapjául szolgálhat” (i. m., 

232). LADÁNYI 1999a-ban, ill. KIEFER–LADÁNYI 2000b-ben (i.m., 201) viszont 

már a -(V)g is a produktív képzők között van felsorolva.  

A -(V)g képzővel (fiktív) hangutánzó tövekből képzünk igéket, pl.: csen-g, 

zson-g, bon-g, ziz-eg, dör-ög, zümm-ög, csob-og. A -g képzős, tartós-huzamos cse-

lekvést, történést kifejező igék, gyakran szemben állnak az -An képzős pillanatnyi 

cselekvést, történést jelentő igékkel: kopog – koppan, pufog – puffan, zizeg – ziz-

zen, rezeg – rezzen, dörög – dörren, pattog – pattan, serceg – sercen stb. A -(V)g 

(és az -An) termékenységét mutatja, hogy tetszőleges egy szótagú, mássalhangzóra 
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végződő, zajt utánzó neologizmusokból vagy (zajként aposztrofált) nonszensz 

hangsorokból duratív alakú igét többnyire -(V)g (mozzanatos igét pedig többnyire 

-An) képzővel hozunk létre. A képzés ugyan nem szóalapú, de egy nagyon szűk 

körben, kicsi, de nem zárt bázissal, termékeny. Potenciális hangutánzó töveket vé-

ve létrehozható például a zutty-og – zutty-an, bumm-og – bumm-an, bizz-eg – 

bizz-en igepár (vö. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 201.) 

Az alábbi példák ilyen típusú neologizmusokat tartalmaznak: 

 
(323) (a) Az idei Oscar-díjkiosztón sokat mammogott a média  

      (MaNcs IX/51–52, 89) 

 (b) és félúton látom: tocsog, / szotyog  (Tandori 1976, 23) 

 (c) szája szélébe zönögtem ... / álma szálába zonogtam  

      (Bella István, Szv 87, 35) 

 (d) Hehegő fasor    (Csoóri Sándor, Szv 87, 66) 

 (e) Buffogó szürke homokzsák egek  (Petri 1989, 146) 

 (f)  Roszog a park   (Parti Nagy 2003, 14) 

 (g) csühögő meg-megálló  (Parti Nagy 2003, 154) 

 (h) mind azt zihogják   (Parti Nagy 2003, 179) 

 (i) ott pöszög / falamba verve már a szög (Parti Nagy 2003, 202) 

 
2.1.3. Melléknévi alapszavú képzések 

 

A → V: -Vdik és -Ul; -kVdik/-(V)skVdik; -ít/-sít 

 

Mind KIEFER 1998a, mind KIEFER–LADÁNYI 2000b részletesen tárgyalja ezeket a 

képzőket. Az alábbiakban először ez utóbbi alapján összefoglaljuk a két képzővel 

kapcsolatos legfontosabb állításokat (vö. KIEFER–LADÁNYI 2000b, 202–205).  

Mindkét képző jelentése: ’valamilyen tulajdonságúvá kezd válni’. Egy szótagú 

alapszóhoz az -Ul (pl. kék-ül, mély-ül, szép-ül, vak-ul, barn-ul), több szótagúhoz az 

-Vdik képző járul (pl. fehér-edik, széles-edik, magas-odik, okos-odik, világos-odik). 

Más azonos jelentésű képzőpárokhoz hasonlóan ebben az esetben is előfordulhat-

nak párhuzamos képzéssel létrejött alakok: (el)sötét-ül – (be)sötét-edik (a két szár-

mazéknak azonban általában nem azonos a konvencionalizálódott vagy lexikai je-

lentése).  

A magánhangzóra végződő két szótagú melléknevek szóvégi magánhangzója 

mindkét képző előtt törlődik, a képző a szóvégi magánhangzó nélküli csonka tőhöz 

járul. A képzés tehát ezekben az esetekben nem szóalapú: barna + -ul → barnul, 

buta + -ul → butul, ferde + -ül → ferdül, szőke + -ül → szőkül, lassú + -ul → las-
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sul. Ugyanezt tapasztaljuk az -Vdik képző esetén is: fekete + -edik → feketedik, 

szomorú + -odik → szomorodik, domború + -odik → domborodik, szigorú + -odik 

→ szigorodik, gömbölyű + -ödik → gömbölyödik. 

Mind az -Vdik, mind az -Ul képző szabályba foglalhatóan járul a melléknévi 

alapszavakhoz (vö. KIEFER 1998a, KIEFER–LADÁNYI 2000b, 204). KIEFER–

LADÁNYI 2000b-ben az az állítás található, hogy sem az -Vdik, sem pedig az -Ul 

képző nem produktív, mivel az az osztály, amelyen a két képző működhet, nem 

nyitott. Az érv emellett az, hogy a magyarban új egy szótagú melléknevek sem 

szóképzéssel, sem szóteremtéssel nem jöhetnek létre, a nyelvbe bekerült idegen 

szavak esetén pedig a képzés sem egy, sem több szótagú szavak esetében nem mű-

ködik: *modern-edik, *privát-odik, *dekoratív-odik, *bézs-ül, *drapp-ul, 

*keki-ül/*kek-ül. Továbbá: az -Vdik képző ugyan nem csak tőmelléknevekkel for-

dul elő (bizonyos korlátozásokkal, részletesen l. KIEFER–LADÁNYI 2000b, i. h.), 

hanem a valamivel való ellátottságot jelentő -(V)s és a valamitől való megfosztott-

ságot jelentő -(A)tlAn képzős melléknevekhez is járulhat, főként az el igekötővel 

együtt – de nem mindegyikhez, pl. van el-fás-odik, el-városias-odik, 

el-sekélyes-edik, el-állatias-odik, ill. el-sótlan-odik, el-bátortalan-odik, 

el-erőtlen-edik, de nincs pl. *el-sapkás-odik, *el-ujjatlan-odik.  

Ha azonban figyelmesebben is megvizsgáljuk a fenti példákat, akkor kiderül, 

hogy az -Vdik képzővel továbbképezhető -(V)s és -(A)tlAn képzős melléknevek 

csoportja közös tulajdonsággal jellemezhető: a melléknevek ezekben az esetekben 

skálázható tulajdonságot jelölnek. Tehát van legalább egy olyan szabályba foglal-

ható igekötős minta, amely minden esetben működik: el + ADJ + -Vdik (ahol az 

ADJ jellemzője: skálázható tulajdonság). Mivel az említett két képzővel létrehoz-

ható melléknevek csoportja nyitott, ennek alapján kijelenthetjük, hogy csak az -Ul 

képző nem produktív, az -Vdik képzőt produktívnak tarthatjuk.  

A szabálykövető képzett szavak jelentése transzparens, azaz a származékszó je-

lentése levezethető a bázis és a képző jelentéséből: ’valamilyen tulajdonságúvá 

kezd válni’. -Vdik képzős neologizmusok fordulnak elő az alábbi részletekben: 

 
(324) (a) megörülne a tejhozam is, szépen ... zacskósodna   

      (MaNcs IX/51–52, 99) 

 (b) vizszintes ráncok / párhuzamosodnak az orrnyeregre gyürüdő / bőrlebennyel 

      (Keresztúry Dezső, Szv 89, 182) 

 (c) mind, ami nélkülem magává / boldogodhatott  

      (Bella István, Szv 89, 32) 

 (d) karsztosodom    (Petri 1989, 58) 

 (e) Roszog a park, súgósodik.  (Parti Nagy 2003, 14) 
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(A boldogodik példa azért is érdekes, mivel az -Ul képzőt tartalmazó normatív bol-

dogul ige lexikalizálódott jelentésével szemben ebben a neologizmusban az eredeti 

szóképzési jelentés érvényesül.) 

 
-kVdik/-(V)skVdik 

 

A -kVdik/-(V)skVdik képző melléknevekkel vagy főnevekkel társulhat; a mellékne-

vek közül csak fosztóképzős, ill. -(V)s képzős melléknevekhez járulhat produktí-

van,  pl. hűtlen-kedik, neveletlen-kedik, nyugtalan-kodik, ill. nyakas-kodik, he-

ves-kedik, alázatos-kodik (vö. KIEFER 1998a, 246, KIEFER–LADÁNYI 2000b, 197–

198).  

A képző jelentése: ’az alapszóban megjelölt módon viselkedik’. A képző jelen-

téséből következik, hogy a fosztóképzős, illetőleg az -(V)s képzős mellékneveknek 

sem mindegyike engedi meg a -kVdik/-(V)skVdik képzőt, így pl. nincs 

*értéktelen-kedik, *földtelen-kedik vagy *nedves-kedik. A képzés szemantikai kor-

látja, hogy az alapszónak emberi tulajdonságot kell jelölnie. Erre példa az alábbi 

ige: 

 
(325) csak „ellensúlyul” ne kellemeskedjem (Tandori 1976, 161) 

 
 -ít/-sít 

 

A képző szóképzési jelentése: ’az alapszóban megnevezett tulajdonságúvá tesz’, 

így az -Vdik, ill. az -Ul képző párja (vö. KIEFER1998a, 245, KIEFER–LADÁNYI 

2000b, 205–207; hatóköri jellegzetességeit l. uo.). Példák: 

 

(326) (a) nem, hogy valami tilt, / vagy elmohósít (Tandori 1976, 190) 

 (b)  míg semmivé likacsosít az / önutálat  (Petri 1989, 81) 

 

2.2. Nem produktív képzésmód aktivizálása 

 

2.2.1. Nem produktív igeképzők felhasználása 
 

-Ad 

  

Szokásosan passzív igetöveken fordul elő (pl. olvad, apad, ered, mered). Az alábbi 

példákban aktív igéből (327a), hangutánzó tőből (327b), ill. számnévből (327c) 

képez igét: 
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(327) (a) tolongva üledt le / a nyirkos, sűrü por  (Petri 1989, 62) 

 (b) csak úgy nyekedt   (Parti Nagy 2003, 171) 

 (c) Ott makognak, sokadnak   (Bella István, Szv 87, 38) 

 
-int 

 

Ezt a képzőt az MMNy. még a produktív képzők közé sorolja be, de mivel nem 

határozható meg olyan igecsoport, amelynek minden tagjához korlátozás nélkül 

járulhatna, az -int képző nem tekinthető produktívnak. Az MGr. szóképzési fejeze-

tében (KESZLER 2000) már nem is szerepel a ma is produktívnak tartott képzők 

között. A következő példákban szereplő neologizmusok az ’igei cselekvés + egyet’ 

típusú szintaktikai szerkezetet helyettesítik:  

 
(328) (a) Egy zöld radírt szaglintok   (Tandori 1976, 175) 

 (b) pálinkát nyalintgatva   (Csukás István, Szv 87, 81) 

 
gyakorító képzők 
 
Nem produktív gyakorító képzők szintén gyakran fordulnak elő okkazionaliz-

musokban, így például az -igál, -dAl, -Vng, -kVd affixumok: 

 
(329) (a) feketézők és tolvajok / számigálják a pénzüket  

  (szokásosan: számolgat)  (Kányádi Sándor, Szv 89, 171) 

   

 (b) a semmit nézdelem   (Bella István, Szv 87, 40) 

  (szokásosan: nézeget) 

 (c) Itt füttyöng első barátom   (Garai Gábor, Szv 87, 119) 

  (szokásosan: füttyög) 

 (d) mint macska űzködi az egeret  (Petri 1989, 97) 

  (a produktív gyakorító képzős derivátum az űzöget lenne) 

 

-Ul 
 

A korábbiakban a produktívnak tekintett -Vdik képző kapcsán szó esett a nem pro-

duktív -Ul képzőről is. A következő példák ennek a nem produktív képzőnek az 

aktiválásával jöttek létre:  
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(330) (a) Élezett kaszától tán szénává szentül  (Vári Attila, Szv 89, 419) 

 (b) Mondták: megbölcsülök.  (Parti Nagy 2003, 67) 

 
2.2.2. Nem produktív főnévképzők 

 

-At és -mÁny  

 

A MMNy. szerint ezek a képzők még viszonylag gyakoriak, termékenynek mond-

hatók, mivel azonban nem jelölhető(k) ki olyan igecsoport(ok), amelynek tagjaiból 

szabadon képezhetők -At, ill. -mÁny képzős főnevek, ezeket a képzőket (az -int 

igeképzőhöz hasonlóan) terméketlennek kell tekintenünk. Az MGr. szóképzési fe-

jezetében (KESZLER 2000) ennek megfelelően ez a képző sem szerepel a ma is 

produktívnak tartott képzők között. Költői nyelvi példák: 

 
(331) (a) e rakpart-szerte zizgő hussanat  (Parti Nagy 2003, 41) 

 (b) istennők büfésnők zörgő lengetek  (Parti Nagy 2003, 164) 

 (c)  testetlen csavarintmányaid útján   (Marsall László, Szv 89, 223) 

 

2.3. Analógiás képzések 

 
2.3.1. Felszíni analógia  

 

Mint az A/IV./9. pontban – ZEMSZKAJA 1992-es munkájára hivatkozva – már emlí-

tettük, az egyedi képzések (az okkazionalizmusok) esetében az analógia általában 

mint konkrét minta szerepel (l. PUSZTAI korábbiakban már szintén említett szó-

alakutánzás terminusát is az A/V./1.1. fejezetben). Az alábbiakban néhány ilyen 

konkrét mintát követő analógiás képzésre látunk példát: 

 
(332) De hogy ezen mi a gunyorászni való  (MaNcs X/3, 39) 

(333) számos egyszerűbbség végett  (Tandori 1976, 88)] 

(334) Alighanem a legjobb, Tcsuszó Sándor terminusával, valódisítványnak nevezni. 

      (Parti Nagy 2003, 76) 

(335) e világból mely nem nagy pódium / én lassan kikopódium    

      (Parti Nagy 2003, 207) 

 

A fenti neologizmusok analógiás mechanizmusát a (336)-ban, a (337)-ben, a 

(338)-ban és a (339)-ben ábrázoljuk: 
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(336) dúdol → dudorász(ik) (létező szó) 

  

  gúnyol → gunyorász(ik) (okkazionalizmus; szokásosan: gúnyolódik) 

 

(337) kis  →  kis-ebb   → kis-ebb-ség (létező szó) 

              

egyszerű  →  egyszerű-bb  →  egyszerű-bb-ség  

(okkazionalizmus) 

 

(338)  hamis    → hamisít   → hamisítvány 

       (létező szó) 

            

  valódi → [*valódisít →] valódisítvány 

(okkazionalizmus) 

   

(339)    pódium 

    (létező szó) 

        

 kikopódom → kikopódium 

    (okkazionalizmus) 

 
2.3.2. Felszíni analógia szerkezeti párhuzammal 

 

Többek között Zemszkaja és szerzőtársai mutattak rá arra is, hogy az egyedi szavak 

képzésében gyakran a strukturális izomorfizmus is szerepet játszik, mint pl. az 

orosz Doszidelszja, dotakszilszja mondatban, ahol a szidet’ ’ül’ jelentésű igéből 

képzett do-szide-l-szja ’elüldögélt egy jó ideig’ (standard szó) mintájára képezik a 

takszi ’taxi’ szóból a do-takszi-l-szja ’takszizott egy jó ideig’ beszélt nyelvi, nem 

standard alakot – vö. a szintén beszélt nyelvi pod-szisztema, pod-sztil’, 

pod-neznajucsto ’alrendszer, alstílus, al-nemtudommi’ szerkezettel (ZEMSZKAJA – 

KITAJGORODSZKAJA – SIRJAJEV 1981, 81). Az alábbi költői nyelvi derivátum erre a 

jelenségre példa: 

 
(340) becses adat-kapat   (Tandori 1976, 156) 

  
Az analógiás mechanizmust l. a (341)-ben: 
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(341) ad →  adás  és ad →  adat (létező szó)  

       

 kap →  kapás, tehát kap →  kapat (okkazionalizmus)  
 
2.3.3. Kontamináció, szójáték  

 

Zemszkaja definíciója szerint kontamináció esetében két szokásos (uzuális) szó 

egyesítéséből keletkezik okkazionalizmus, mégpedig úgy, hogy az egyik szó egy 

része nem kerül be az új szóba – ezt a szóalkotási módot időnként szójátéknak is 

nevezik (ZEMSZKAJA 1992, 191, ill. ZEMSZKAJA 1996, 135–138). Valójában ez 

ugyanaz a jelenség, mint amelyet a korábbiakban a ’szóvegyítés’ vagy ’morfológiai 

blend’ terminussal illettünk (vö. az A/V./2.1. fejezettel). Néhány példa erre a szó-

alkotási módra a költői nyelvből: 

 
(342)  (a) vagy kisétálsz és megállsz a demokrációs vonalon  

  (demokrácia & demarkációs)  (Szőcs Géza, Szv 89, 355) 

 (b) [bizonyos] medveféleségek „őse” az eukaliptikus koala  

  (eukaliptusz & apokaliptikus) (Tandori 1976, 148) 

 (c) ne táncoljon fogyvást mérlegeken  (Tandori 1976, 201) 

  (fogyva & folyvást)    

 (d) eukaktusz-füzért    (Tandori 1976, 209) 

  (eukaliptusz & kaktusz) 

 (e) tetszhetős halott    (Tandori 1976, 215) 

(tetszhet & tehetős) 

 
2.3.4. A szójátékra épülő analógia egy sajátos formája 

 

A szójátékra épülő analógia egy sajátos formája, amikor az okkazionalizmus nem 

létező szavak összerántásából, hanem egy létező szerkezetnek a hangzás alapján 

történő részleges kifordításából jön létre, mégpedig úgy, hogy a végeredmény is 

értelmes. Így az analógia alapjául szolgáló eredeti szerkezetre való rájátszás (több-

nyire ironikus célzattal) növeli az új kifejezés hatásosságát: 

 
(343) (a) tényfékező / gépem csak játékszernek vélhetem  

(a fényképezőgép kifordításával, ill. analógiájára) 

    (Tandori, 1976, 201) 
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 (b) Újság, dohány, dühítőital [= alkohol] nélkül is) 

  (az üdítőital kifordításával, ill. analógiájára) 

      (Petri 1989, 189) 

 (c) Teótad figyelmesebben / böngészem át a halálhíreket, / s olvasom  

  a márvány személyiket / a halótelepeken  

(a lakótelep kifordításával, ill. analógiájára) 

    (Petri 1989, 211) 

 

2.4. Szabálykövetés és szabályszegés együttes előfordulása 

 
Szabálykövetés és szabályszegés együttes előfordulása csak akkor merül fel, ha 

szabályos (szabályba foglalható) képzésről van szó. Ezekben az esetekben a sza-

bálytalanságot általában a szabály hatóköri korlátozásának figyelmen kívül hagyása 

jelenti. Ennek a fajta szabálytalanságnak néhány típusára láthatunk példákat a kö-

vetkezőkben. 

 

2.4.1. A hatókör túllépése 
 

-Vdik és -Ul 

 

Ezek a képzők szabályosan csak melléknévi alapszóval fordulnak elő (l. a korábbi-

akban). Az alábbi példákban ezek a képzők főnévi alapszóhoz járulnak, és nem 

uzuális derivátumként a szokásos valamivé válik szintaktikai szerkezetet helyettesí-

tik: 

  
(344) (a) De mifelé tágul az ördögi körből a spirál: / angyalodik, vagy ördögödik?  

Istenül-e, vagy sátánodik?   (Mezei András, Szv 89, 232) 

 (b) Asszonyult lányom közös takaró alatt hál a meggybefőttel.  

      (Csiki László, Szv 87, 55) 

 (c) a csontult ujjperecen   (Győrffy Attila, Szv 87, 131) 

 (d) pedig bürkéje befogja / hol a tarkó ízül (Határ Győző, Szv 97, 214) 

-(V)g 

Ez a produktív igeképző (amellyel tartós-huzamos cselekvést kifejező igéket kép-

zünk), amint azt a korábbiakban láttuk, csak (fiktív) hangutánzó tövekhez járulhat. 

Az alábbi példákban cselekvő igék tövén fordul elő, felcserélve a szintén produktív 

-gAt, ill. a nem produktív -kÁl képzőt:  

 
(345) (a) eszegek vattát / iszogok könnyet (Parti Nagy 2003, 192) 

 (b) botorog a / tó tükrén  (Parti Nagy 2003, 28) 
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-Andó 

 

A mai nyelvben a beálló melléknévi igenév képzője csak tranzitív igéhez járulhat 

produktívan (vö. KIEFER 1998a, 229). Az alábbi példák ezt a hatóköri korlátozást 

szegik meg. Az elsőben a képző intranzitív igéhez, a másodikban pedig főnévhez 

járul: 

 
(346) (a) Minden maradandó / végül korhadandó  (Szécsi Margit, Szv 89, 340) 

 (b)  ha kulcslukandó néma éjen / reám szökkent a szégyen (Parti Nagy 2003, 173) 

 
-nyi 

 

A korábbiakban már szó volt arról, hogy a -nyi képző konkrét főnevekhez járul 

produktívan, korlátozás nélkül (vö. KIEFER 1998a, 241, KIEFER–LADÁNYI 2000b, 

194). Az alábbi esetekben a képző – a szabály hatókörét túllépve – elvont főnevek-

ből képez mértéket jelölő melléknevet: 

 
(347) (a) Olykor egymásnak súrlódtunk, vaksi állatok merítésnyi halálközelben. 

      (Rába György, Szv 89, 288) 

 (b) pöndörödésnyi leszek csak köztük  (Tandori 1976, 111) 

 (c) Aludtam halálnyit    (Csiki László, Szv 94, 28) 

 (d) szellentésnyi volt a lét   (Baka István, Szv 95, 63) 

 (e) Törésmutatója mosolynyit változik  (Petri 1989, 138) 

 (f) Korszaknyi só és / mákostészta evés / után (Petri 1989, 146) 

 
-i 

 

A -beli képzővel szemben, amely nem tipikus képző, és az összetételi tagokra jel-

lemző tulajdonsága, hogy toldalékolt (többes számú vagy birtokos személyragos) 

főnevekből is képezhet melléknevet, az -i képző (mint prototipikus képző) csak a 

főnév alapalakjához járulhat. Az alábbi példákban ezt a szabályt szegi meg a költő: 

(348) (a) te lelki és te comboki   (Parti Nagy 2003, 160) 

 (b) hol nyikorgat a zárórámi vágy   (Parti Nagy 2003, 184) 

 

2.4.2. Vetélkedő affixumok közül a speciális alkalmazása általános esetben 
 

-Vdik és -Ul 

 

Az alábbi neologizmusokban az egyébként nem produktív -Ul képző szerepel a 

produktív -Vdik képzőt tartalmazó létező szavak helyett, tehát ezek a szavak nem-
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csak a hatóköri szabályokat megszegésére, hanem a lexikai akadályozás felfüg-

gesztésére is példaként szolgálnak: 

 
(349) (a) míg az ajkadra feketül    

  (a normatív feketedik helyett)  (Péntek Imre Szv 94, 155) 

 (b) jelenné betegült világ    

  (a normatív megbetegedik helyett) (Lászlóffy Aladár Szv 94, 114) 

 

 (c) ahogy elfacérul a forma    

  (a potenciális, de nem létező elfacérodik helyett) 

      (Kányádi Sándor, Szv 94, 80) 

 
-(V)z és -(V)l 

 

Mint a korábbiakban már láttuk, a ’foglalkozik valamivel’ jelentésű szóképzési 

szabályok közül a -(V)z denominális igeképzőre épül a szabály általános változata, 

amelynek hatóköréből az -(V)l mint alszabály vagy speciális változat lefoglal egy 

részt. Az alábbi példákban az -(V)l olyan esetekben jelenik meg, ahol a főszabály-

nak kellene érvényesülnie (azaz a -(V)z képzőnek kellene előfordulnia): 

 
(350) (a) kalácsot vesz elő, tör, kalácsolgat (MaNcs X/1–2, 44) 

  (b) a Zefírusz Kft. (ahol Ferenc felügyelőbizottságol) ... (MaNcs X/3, 39) 

 (d) Nem köröli, nem tapodja (Szécsi Margit, Szv 89, 343) 

 (e) jövendő boldogtalanok / bőrébe mintálsz kusza rajzot (Petri 1989, 56) 

 (f) mintha a víz magának hullámlana (Petri 1989, 176) 

 (g) helyére szánkál minden elkevert rím (Parti Nagy 2003, 10) 

 
-cskA és -kA 

 

Mint azt a B/III./3. fejezetben részletesen áttekintettük, a kicsinyítő képzők közül a 

-cskA szinte korlátozás nélkül használható, a -kA használatát viszont több feltétel is 

korlátozzam így például nem használható egy szótagú alapszavakkal. Az alábbi 

példában a speciális -kA képző, hatóköri korlátozását megszegve, az általánosan 

használható, szabályos -cskA képző helyett fordul elő: 

  
(351)  a bátrabban félni / nem merő hős agykák  

  (szokásosan: agyacskák)  (Bella István, Szv 87, 30) 
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3. Produktivitás és kreativitás a beszélt nyelvi és a költői neologizmu-

sokban 
 

A fenti példák tanúsága szerint a szóképzési neologizmusok létrehozásakor a 

nyelvhasználók részben produktív mintákat követnek, részben a nyelvi rendszer 

egyéb komplex morfológiai alakulataiból kivonható, nem produktív szóalkotási 

szabályokat vagy valamilyen szempontból nem szabályszerű képzésmódokat akti-

vizálnak, esetleg ezek kombinációját alkalmazzák. A nyelvhasználók mindazokban 

az esetekben, amikor valóban új szavakat hoznak létre – legyenek azok a nyelv po-

tenciális szavai vagy okkazionalizmusok – kreatív módon használják a nyelvet, 

legfeljebb a szabálykövető és a szabályszegő kreativitás különböző eseteiben a kre-

ativitás foka különböző, ezért a produktivitást és a kreativitást éppúgy nem szüksé-

ges szembeállítani egymással, mint ahogyan a produktivitást és az analógiát sem (l. 

az A/IV./9. pontot is). 

A produktivitás és a kreativitás szembeállítása helyett azt javasoljuk, hogy a 

produktitásuk és kreativitásuk tekintetében egymástól különböző szóképzési mó-

dokat fogjuk fel úgy, mint amelyek kontinuumot alkotnak. A kontinuumon belül a 

szóképzési módokat – produktitásuk és kreativitásuk mértéke szerint – egy produk-

tivitás–kreativitás-skála mentén helyezhetnénk el. E skála két végpontja egyértel-

műen kijelölhető lenne: az egyik végponton az erős produktivitást mutató szókép-

zési szabályok helyezkednének el, amelyek alapján a nyelv potenciális szavai 

aktualizálódnak a nyelvhasználatban, míg a másik végpontra azok az egyedi szóal-

kotások kerülnének, amelyek az univerzális grammatika alapelveit sértik meg – 

ilyenek például egyes egyedi szójátékok (vö. DRESSLER 1993). 

A szóképzési módok kreativitásának fokát a következőképpen határozhatnánk 

meg. A produktív szabályokat illetően (az A/IV./9. pontban említett hierarchiába 

rendezhető produktivitási kritériumokat tekintetbe véve) a termékenység mértéke 

meghatározható. Ha elfogadjuk, hogy a produktivitás szabály irányította kreativitás 

(lásd ugyanott), akkor ezekben az esetekben a produktivitás és a kreativitás mérté-

két egymással fordítottan arányosnak tekinthetjük (azaz minél kevésbé produktív 

egy szóképzési mód, annál kreatívabb, és fordítva, minél produktívabb egy szókép-

zési mód, annál kevésbé kreatív). Így a produktivitás fokozatai révén egyben a kre-

ativitás fokozatai is megállapíthatóak. A kreativitás azonban szélesebb fogalom, 

mint a produktivitás, mivel a kreativitás (bizonyos mértékben) a szóképzés mind-

egyik módját jellemzi, míg a produktivitás fogalma nem köthető a szóképzés nem 

produktív, ill. szabálytalan formáihoz. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi esetekben a 

kreativitás mértékét a produktivitás mértékétől függetlenül kell megállapítani. 

Dressler szerint a nem produktív szóképzési neologizmusok merészebbek 

(DRESSLER 1981, 428) – és így, tegyük hozzá, furcsábbak –, mint a produktív sza-

bállyal létrehozottak. Ennek a megállapításnak az alapján a nem produktív kép-

zésmódok kreativitási fokát arra az előfeltevésre támaszkodva állapíthatjuk meg, 
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hogy minél furcsábbnak tűnik egy nyelvi forma, annál kreatívabb módon kellett 

létrejönnie. A furcsaság magasabb fokát nem csak a produktivitás, hanem a szabá-

lyosság (regularitás) alacsonyabb fokával asszociálhatjuk. Így egy hipotetikus pro-

duktivitás–kreativitás-skálán nemcsak a produktív szóképzési szabályoknak kellene 

megelőzniük a nem produktív szabályokat, hanem az utóbbiaknak is meg kellene 

előzniük a nem produktív, szabályszegő szóképzési módokat. A fenti tényezőket 

tekintetbe véve egy hipotetikus produktivitás–kreativitás-skála, amelyen a szókép-

zés különböző módjai (a furcsaság/kreativitás minimális mértékétől a maximális 

mértékéig) kontinuumszerűen elrendezhetők, nagy vonalakban a következőképpen 

nézhetne ki (eltekintve ezúttal azoktól az ebben a fejezetben nem tárgyalt szabály-

talan szóalkotási módoktól, mint például a csonkítás vagy az elvonás): 

 

(352) Hipotetikus produktivitás–kreativitás-skála 

 

1) produktív képzési módok 

 a) produktív szabályok (a produktivitási kritériumok szerinti fokozatok az erőstől  

a kis mértékű produktivitásig) 

 b) produktív szabályok bizonyos szabályszegésekkel 

2)  kiegészítő (produktív és nem produktív szabályok) bizonyos típusú szabályszegésekkel  

3)  a szóképzés nem produktív módjai 

 a) nem produktív szabályok 

 b) nem produktív szabályok bizonyos szabályszegésekkel 

 c) nem produktív, szabálytalan szóképzési affixumok felelevenítése 

 d) a felszíni analógia különböző típusai  

  ) kontextushoz kötött felszíni analógia 

  ) kontextusfüggetlen felszíni analógia 

  ) szójátékok 

 

Értekelő tesztekre lenne szükség annak eldöntésére, hogy a javasolt skála érvényes-

e (ebben vagy más formában) vagy sem. Annak alapján, hogy minél furcsább (egy-

ben minél kreatívabb) egy nyelvi forma, annál nehezebb megérteni, a kreativitás 

fokozatai valószínűleg percepciós tesztekkel is mérhetők lennének. 

* 

Mint a korábbiakban már jeleztük, anyagunkat ebben a formájában elsősorban 

mutatványnak és a szóképzési neologizmusokkal kapcsolatos kérdésekhez csatla-

kozó illusztrációnak szántuk, ezért az sok szempontból (pl. a különböző képzés-

típusok reprezentációját tekintve is) hiányos. Legnagyobb hiányossága mégis az, 

hogy – mivel ezúttal a szóképzés különböző formáira tettük a hangsúlyt – nem fog-

lalkoztunk ezeknek a formáknak a beszélt, ill. a költői nyelvben betöltött funkciói-

val. A továbbiakban a szóképzési morfológiával kapcsolatos gyűjtés több irányban 

is bővíthető, és különböző célokra használható fel (többek között – más nyelvi 
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szintek jelenségeivel együtt – a beszélt és költői nyelv szerkezeti és funkcionális 

sajátosságainak általános jellemzésére és egyes szerzők sajátos nyelvhasználatának 

leírására is). 



 

 

 

 
II. A neologizmusok a nyelvi rendszer, a nyelvi norma és a 

nyelvhasználat szempontjából: be igekötős neologizmusok 

„helyi értéke”
183

 

 

 
A mai magyar nyelvben a neologizmusok egyik meglehetősen gazdag és változatos 

anyagot szolgáltató csoportja az igekötős igék létrehozásával és használatával függ 

össze: az igekötős neologizmusok sokasága napjaink kreatív nyelvhasználatának 

egyik jellemző mutatója. Erre a tényre a nyelvhasználati újdonságokat elemző leg-

frissebb publikációk sorra rámutatnak (pl. PÁTROVICS 2002, T. SOMOGYI 2002, 

NÁDASDY 2003, KEMÉNY 2003), miközben az idézett szerzők arra is utalnak, hogy 

az ilyen újítások értékelése korántsem egyértelmű. Ebben a fejezetben az igekötős 

igékkel, pontosabban a be igekötővel alkotott igekötős neologizmusokkal kapcso-

latban elsősorban azt vizsgáljuk, hogy  

a) milyen mechanizmusok révén jönnek létre igekötős újítások;  

b) ezek az újítások összefüggnek-e, és ha igen, hogyan függnek össze az érin-

tett igekötő korábban kialakult jelentéseivel, szerkezeteivel és funkcióival;  

c) az újonnan létrejött alakok hordoznak-e, és ha igen, milyen speciális jelenté-

seket hordoznak, ill. milyen (esetleg új) funkció(ka)t töltenek be;  

d) létrehozásuk felmutat-e valamiféle rögzíthető szabályszerűséget. 

Ebben a fejezetben tehát egyfelől a potenciális rendszernek való megfelelést 

(vö. pl. SZILI 1994, KIEFER–LADÁNYI 2000a), vagyis a nyelvi kreativitás szabá-

lyosságát vizsgáljuk (annak alapján, hogy a produktivitás felfogható szabály irányí-

totta kreativitásként – l. az A/IV./9. fejezetben), másfelől pedig azt, hogy az új sza-

bályba foglalható neologizmusok hogyan illeszkednek bele a nyelvi rendszerbe, 

és/vagy hogyan járulnak hozzá a rendszer átrendeződéséhez – figyelmünk tehát 

elsősorban nem az egyedi esetekre és érdekességekre, hanem a szisztematikus ösz-

szefüggésekre irányul. Miközben magukat az igekötős újításokat mint nyelvi jelen-

ségeket vizsgáljuk, kitérünk arra is, mi az oka annak, hogy ezeket az új igekötős 

jelenségeket (más neologizmusokhoz hasonlóan) különböző indíttatású, ill. hátterű 

nyelvészek gyökeresen eltérően ítélik meg. A címbeli „helyi érték” kifejezés ezzel 

kapcsolatban kap majd magyarázatot.  

 

                                                 
183 Ez a fejezet – néhány módosítástól eltekintve – LADÁNYI 2004b-nek felel meg. 



C/II. Rendszer, használat, norma: be igekötős neologizmusok 

 

259 

1. Példák: néhány be igekötős neologizmus a szakirodalomból 
 
(353) KEMÉNY (1995/2007, 1996/2007 és 2003) példái: 

 
 A kenyér még a mi dolgunk, a cirkuszt bevállalja. 

 ... a bíró befújta a tizenegyest! 

 A hivatkozások a szövegben be vannak idézve; itt ezeket az értékeket beidézem. 

 Persze tudom, hogy olvasóim között van olyan is, aki besokall az ilyesmitől.  

 Ha előre tudom, hogy fotózás lesz, besminkeltem volna.  

Két és fél kilót beemelt [súlyemelő az előre jelzett kezdősúlyán].  

Apám beájulna.  

Mindig bemódosítottak [a költségvetésen].  

... különböző síkokat, beszédmódokat választ be a szerző.  

A beválasztási aktusban újrateremtődnek a dolgok. 

 
(354) NÁDASDY (2003a) példái: 

 
Tegnap délután olyan szinten bealudtam, hogy legalább tíz nem fogadott  

hívásom volt.  

Amint eloltottuk a villanyt, a gyerek besírt, úgyhogy le sem hunytuk a szemünket.  

Úgy betáncoltam a buliban, hogy csak fél négykor eszméltem fel, hogy fél négy.  

Bebújtak egy sarokba és úgy besmároltak, mintha ott se lettünk volna.  

Ki nem állhatom, ha Emese behisztizik.  

A közönség teljesen berévült.  

Nem szívesen maradok otthon vele, mert megint beszomorkodik, akkor tök  

gyászos az egész légkör.  

Ha füvet szívok, mindig beröhögök.  

 
(355) PÁTROVICS (2003) példái: 

 
(a) az értesítés után időbe telt, amíg a tűzoltók beriadtak;  

a célszemély begyanúsítása után hamar megtörtént az előállítás;  

a gyermekeket most bekereszteljük a katolikus hitre; 

az elkövetőt beazonosították, majd őrizetbe vették;  

a győri tanoncokat még be kell oktatni;  

bevédjük a Margitszigetet az ár ellen; 
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(b) tegnap befájt a gyomrom;  

a műszer bejelzett;  

még beköszönök neki;  

beféltem a vizsga előtt;  

Kriszta este ivott és behányt (tkp. elhányta magát, hányt egyet);  

olyat beszóltam neki, hogy csak na;  

becsápoltam egyet az énekes csajnak a koncerten;  

bepancsoltam neki egyet;184 

 

(c) állatira beijedt;  

ahogy meglátta a lányt, tökre becsillant a szeme;  

behányt az agya (’teljesen elborult, megzavarodott az elméje’);  

tisztára beizgult, ahogy meghallotta;  

begyulladt (tkp. ’megijedt’);  

tisztára beparázott, bepörcent (így!), bedilizett, bekattant, benyomott, besértődött 

 
(356) T. SOMOGYI (2003)185 példái: 

 
bejön, bejátszik, befigyel, beszól, bealszik, besértődik, berág, behal, befigyel, be-

zavar, beújít, bevállal, bepánikol; beígér, beijed, beszigorít, behal, beájul, besértő-

dik, bevállal, bezavar  

 

A fentiekhez hasonló példákat találunk MINYA 2007-ben is (bebólint, becsajo-

zik, begyűjt, begyűrűzik, bekattan, bekeményít, bekezd
186

, besokall, berosál, bevál-

lal, bevizsgál).  

Valószínűleg minden magyar anyanyelvű beszélő érzi ezeknek a be igekötős 

igéknek az újszerűségét, eltérését az általános köznyelvi használattól. Kérdés, hogy 

a köznyelv szempontjából szokatlannak tűnő be igekötős alakokkal kapcsolatban 

megragadhatók-e valamilyen szabályszerűségek. Milyen okokból jönnek létre ezek 

az alakok: a rendszer szabályainak megfelelő potenciális alakok realizálódásából, 

puszta szabályszegésből vagy esetleg a rendszer szabályainak átrendeződéséből? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához először célszerű áttekinteni az igekötőkre, 

                                                 
184 Nádasdy Ádám ezek közül a példák közül néhánnyal kapcsolatban megjegyzi, hogy ezek va-

lójában nem neologizmusok, pl.: beköszönök neki, beszóltam neki, becsápoltam egyet az énekes csaj-

nak, bepancsoltam neki egyet. Valóban, a beköszön és a bepancsol neki a be hagyományos irányjelen-

téséből adódik (l. később), a beszól vkinek pedig csak a jelentését tekintve új; viszont a becsápol egyet 

véleményünk szerint tényleg neologizmus, mivel ebben a példában a be (mint majd a későbbiekben 

látni fogjuk) új akcióminőséget (egyszeriséget vagy szemelfaktivitást) fejez ki.  
185 T. Somogyi további, J. Soltésztől idézett példái a korábbi időszak műszaki nyelvéből: besza-

bályoz, besűrít, bemér, bevizsgál, beazonosít; ill. a Nyelvművelő Kézikönyvből: beanyakönyvez, be-

biztosít, becsatol, beigazolódik, bepótol.  
186„... aztán csak azt láttam, hogy mellettem az amerikai Erwin nagyon bekezd, ...” (MINYA 

2007, 24). 
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ill. konkrétan a be igekötőre vonatkozó szabályo(sságo)kat, majd az új formák 

ezekkel való viszonyát, mivel beszélhetünk ugyan tényleges performanciahibákról 

(nyelvbotlás, félreértés stb.) és szándékos szabályszegésekről is – ez utóbbiak álta-

lában valamilyen stilisztikai szándékkal, pl. gyakran az irónia eszközeként jelennek 

meg –, de az anyanyelvi beszélők által szisztematikusan használt nyelvi formákat 

biztosan nem kezelhetjük hibákként.
187

 

 

2. A be igekötő nyelvrendszerbeli összefüggései  
 

2.1. Aspektus, akcióminőség, igekötők 

 
Az igekötőknek egyrészt lexikai, másrészt grammatikai szerepük van; lexikai jelen-

tésükön túl az aspektus és az akcióminőség kifejezésében is lehet szerepük.  

Az aspektus Kiefer Ferenc definíciója szerint „a mondatban kifejezett esemény 

belső időszerkezete”, azaz mondatszintű kategória, amely csak befejezett igék ese-

tében függhet közvetlenül az igeaspektustól, de a mondataspektusban a magyarban 

az igeaspektuson kívül más tényezők is szerepet játszanak. A mondataspektus fő-

ként a „lexikailag alulspecifikált igék esetében többnyire kompozícionális”. (Ebben 

az esetben a mondataspektus szempontjából az ún. határpontjelölőknek van fontos 

szerepük.) Bár az igekötőknek lehet perfektiváló, aspektusjelölő szerepük, de ez 

nem feltétlenül van így, hiszen például perfektív igékhez is járulhatnak (vö. KIEFER 

é.n. [2000a], 275–289, UŐ 2006, 42–48).  

Az akcióminőség Kiefer meghatározása szerint „a morfológiailag összetett ige 

toldalékolással vagy igekötővel bevezetett járulékos tulajdonsága” (KIEFER é.n. 

[2000a], 291). Az aspektus és az akcióminőség nem független egymástól: a 

deminutív (csökkent intenzitást kifejező) akcióminőséget kivéve (pl. borozgat, sé-

tálgat) az akcióminőségek aspektuális értéket is hordoznak (vö. KIEFER é.n. 

[2000a], 297). Igekötőkkel kifejezhető akcióminőségek a magyarban (KIEFER–

LADÁNYI 2000c, 477–479 és KIEFER é.n. [2000a], 292–294 alapján):  

 

(357) Igekötőkkel kifejezhető akcióminőségek a magyarban 

 

 ismétlődés (frekventatív akcióminőség), pl. el-elolvas, be-benéz 

 telítettség (szaturatív akcióminőség) pl. kialussza magát, beszalonnázik 

 behatároltság (delimitatív akcióminőség), pl. elábrándozik, elbeszélget 

                                                 
187 Ugyanakkor az új be igekötős igék megítélése egyes beszélők részéről annyira negatív, hogy  

(rendkívül intoleráns módon) egyenesen „begető nyelvről”, sőt „idegenajkúságra utaló bégetés”-ről 

beszélnek – erről szól pl. egy magyarországi fórumozó 2007. november 22-i beírása a Magyar Szó 

online fórumára, amelyben óvja a határon túliakat – akik szerinte egyelőre szebben és helyesebben 

beszélnek magyarul, mint a magyarországiak – a magyarországi közbeszéd e fejleményeitől. (Az 

adatot Kontra Miklósnak köszönöm.) 
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 eredményesség (rezultatív akcióminőség), pl. felgereblyéz, leszüretel, megír 

 egyszeriség (szemelfaktív akcióminőség), pl. megcsóvál, megkavar 

 kezdet (inchoatív akcióminőség), pl. megkondul, felbúg 

 teljesség (totális akcióminőség), pl. beken, bejár, beporosodik188 

 eltúlzottság (intenzív akcióminőség), pl. agyonpántlikáz, agyonszárad 

 kimerítőség (exhausztív akcióminőség), pl. agyontanulja magát, tönkredolgozza ma-

gát 

 

A korábbiakban idézett, igekötős neologizmusokkal foglalkozó cikkekben a 

fenti listához képest további javaslatok is felmerültek, részben új, részben a fenti 

lista akcióminőségeit kombináló terminusokkal, így pl. Pátrovicsnál: 

 

(358) További javasolt akcióminőségek 1. (PÁTROVICS 2003, 204–205) 

 

 disztributív akcióminőség, pl. lehiányozza az órákat, leoltatja a kutyákat 

 augmentatív akcióminőség, pl. szétizgulja magát, szétkábítózza az agyát 

 delimitatív–szemelfaktív akcióminőség, pl. bejelez, befél (a (355b) példái) 

 ingresszív vagy iniciatív–rezultatív akcióminőség, pl. becsillan [a szeme], beizgul 

(a (355c) példái) 

 

(359) További javasolt akcióminőségek 2. (NÁDASDY 2003a, 287) 

 

 szubmerzív akcióminőség, pl. bealszik, besmárol, berévül, beröhög  

 

A disztributív akcióminőség (legalábbis a fenti példák alapján) nem tűnik elfo-

gadhatónak, mivel az ilyen típusú le igekötős igék nem csak disztributív tárggyal 

állhatnak, pl.: A múlt héten a tanár dupla órát tartott. Ezen a héten lehiányozom a 

plusz órát. (Vö. még NÁDASDY 2003b, 238–239 hasonló példáival.) Az augmen-

tatív, ill. az ingresszív akcióminőség felvételét sem tarthatjuk indokoltnak, mivel 

sem az augmentatív nem hoz újat a Jelentéstanban, ill. a StrMorf.-ban szereplő 

exhausztív akcióminőséghez, sem az ingresszív az idézett helyeken szereplő 

inchoatív akcióminőséghez képest (vö. KIEFER é.n. [2000a], 292–294, ill. KIEFER–

LADÁNYI 2000c, 477–479).  

A javasolt összetett (vagy komplex) delimitatív–szemelfaktív, valamint inicia-

tív–rezultatív akcióminőségekkel összefüggésben azonban felmerül, hogy elfogad-

ható-e az alábbi megállapítás: „Az akcióminőség-képző igekötő vagy képző csak 

egyetlen egy jelentéselemmel járulhat hozzá az ige jelentéséhez” (KIEFER–

                                                 
188 Nádasdy a fenti példákkal kapcsolatban felveti, hogy ezeket miért nem lehet a rezultatív ak-

cióminőség kifejeződéseinek tekinteni. A teljesség ezekben az esetekben valóban (és egyébként is 

gyakran) együtt jár az eredményességgel, ami felveti az akcióminőségek komplexitásának és/vagy 

összekapcsolódásának kérdését (l. a későbbiekben). 
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LADÁNYI 2000, 514). A későbbiekben látni fogjuk, hogy főképpen a formálódó-

félben lévő akcióminőségek esetében gyakori ezeknek a lexikai–grammatikai jelen-

téseknek az egybekapcsolódása (vagy legalábbis nehézkes ezekben az esetekben az 

egyes akcióminőségek egymástól való elhatárolása). Ez a probléma azonban nem-

csak kizárólag a formálódóban lévő akcióminőségekkel kapcsolatban merül fel (l. a 

187. lábjegyzetet is). 

Az akcióminőségekkel kapcsolatban kérdéses az a korábbi megállapítás is, 

hogy: „Akcióminőség képzésekor a toldalékolással vagy igekötővel létrejött ige 

vonzatkerete azonos az alapige vonzatkeretével ...” (KIEFER é.n. [2000a], 291).
189

 

 

2.2. A be igekötő jelentései termékeny mintákban 

 
Ezúttal nem térünk ki részletesen a be igekötőnek a rendszer szintjén elemzett je-

lentéseire és produktív kapcsolódási mintáira (ezek részletes elemzését l. a 

B/IV./2.1. fejezetben, ill. vö. KIEFER–LADÁNYI 2000c, 484–494), csupán röviden 

összegezzük az ezekkel kapcsolatos korábbi megállapításokat. Eszerint a be igekö-

tőnek a következő jelentései fordulnak elő produktív kapcsolódási mintákban: 

 

1) irány: ’befelé’, pl.: 

 
(360)  be-biciklizik a városba, be-táncol a színpadra, be-korcsolyázik a pálya közepére190 

 
Irányjelentésében a be igekötő elsősorban intranzitív, egyirányú haladó moz-

gást jelölő igékhez járulhat. 

 

2) teljesség (totális akcióminőség): ’nagy/teljes terület[et/felületet érintve]’, pl.: 

 
(361)  be-vonalazza a papírt, be-zsákolja a lomokat, be-utazza a várost,  

 be-nedvesíti a kendőt, be-mohásodik 
 
Ebben a jelentésében a be igekötő elsősorban a ’tesz vmit vhova’ és ’tesz vmit 

vmilyenné’ jelentésmozzanatot tartalmazó tranzitív cselekvésigékhez és a ’válik 

vmilyenné’ jelentésmozzanatot tartalmazó, patiens/experiens argumentumú intran-

zitív/mediális igékhez járul produktívan.
191

 

                                                 
189 Például a be igekötő második jelentésében (vö. a B./IV./2.1.2. ponttal) az igekötős ige argu-

mentumszerkezete az alapigééhez képest megváltozik (l. még a 191. lábjegyzetet). 
190 A továbbiakban a be igekötő kiemelésére ismét a helyesírási formától eltérő kötőjeles írásmó-

dot alkalmazzuk. 
191 Ebben a jelentésben a be igekötő produktív módon járulhat azokhoz a mozgást jelentő igék-

hez is, amelyekkel irányjelentésében is kapcsolódhat. Ezek az igekötős igék azonban (eltérően a be 

igekötős mozgásigékkel) mindig tranzitívak (pl. bejárja a várost), tehát az igekötős ige argumentum-

szerkezete az alapigééhez képest megváltozik (részletesebben l. KIEFER–LADÁNYI 2000, 491–493). 
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3) telítettség (szaturatív akcióminőség): ’(relatíve) nagy vagy kielégítő mérték-

ben [végzett cselekvés]’, pl.:  

 
(362) be-reggelizik, be-ebédel, be-szalonnázik, be-pálinkázik 

 
A be igekötő ebben a jelentésében két igecsoport tagjaihoz járulhat produktí-

van: étkezésnevekből képzett igékhez és olyan (étel vagy ital jelentésű főnévből 

képzett) igékhez, amelyek tartalmazzák az ’eszik’ vagy ’iszik’ jelentésmozzanatot. 

 

3. A be igekötős neologizmusok típusai
192

 
 

3.1. A nyelvi rendszer szabályait követő neologizmusok 

 
A be igekötős neologizmusok első csoportjába azok az igekötős igék tartoznak, 

amelyek az igekötőnek a (fentiekben, ill. részletesebben a B/IV./2.1. fejezetben 

bemutatott) nyelvi rendszerbeli jelentéseiből fakadó kapcsolódási lehetőségeinek 

felelnek meg, tehát szabályszerűen létrehozható, lehetséges (potenciális) szavak 

realizációi.  

 

3.1.1. irány: ’befelé’ 
 

Az alábbi példákban az igekötő az irányt jelzi, míg maguk a (gyakran főnévből 

képzett) alapigék a bejutás/bejuttatás hogyanját nevezik meg (azt tényleges eszközt 

vagy azt a – gyakran metaforikusan kifejezett – cselekvést vagy jelenséget, amely a 

bejutást/bejuttatást eszközként lehetővé teszi, vagy a bejutás/bejuttatás módját jel-

lemzi). A be igekötős ige (be-Vx) jelentése: ’vmi/vki bejut vhová’, ’vki bejuttat 

vmit/vkit vhová’. Példák: 

 

(363)  (a)   vki be-álcázza, be-keféli magát vhová (keféléssel, azaz szexuális szolgál-

tatással bejut vhová’); be-csörömpöl, be-dübörög, be-dönget, be-

görkorcsolyázik, be-nyomorog, be-tolong, be-linkelődik vhová (’link se-

gítségével bejut vmilyen internetes helyre’), be-rosszalkodik a bázisba 

(’rosszaságból bemegy a bázisba’)  

 (b) vki be-applikál, be-linkel, be-gonoszkodik vmit vhová (’gonoszkodásból 

berak vmit vhová’); vki be-bulizik, be-hazudik, be-ítél, be-szelídít, be-sír 

vkit vhová, be-listáz vkit a sorba, be-vadássza a pácienseket a rendelőbe193  

                                                 
192 A felhasznált nyelvi adatok forrása az MNSZ személyes és sajtónyelvi alkorpusza. A példák a 

Nagy Viktor által kigyűjtött és konkordancialistába rendezett, mintegy 1300 címszót tartalmazó, a 

Magyar értelmező kéziszótárban (ÉKSz.) nem szereplő be igekötős igék előfordulásaiból származnak. 
193 Ennek a típusnak egyik változatát képviselik azok a szerkezetek, amelyekben a juttatást jelölő 

ige helyett a durva bebasz ige szerepel: bebasz vkit a sittre ’bármire vagy bárkire való tekintet nélkül 
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A „bejuttatás” speciális módjaként értelmezhetjük azt is, amikor a valamibe va-

ló bekerülés egy már létező vagy egy létrejövő strukturális rendbe való beleszer-

kesztés eredményeképpen történik meg: 

 

(364)  vki be-alapszabályoz, be-kategorizál vmit ’alapszabályba, kategóriába foglal vmit’  

 
3.1.2. teljesség (totális akcióminőség): ’nagy vagy teljes terület[et/felületet 

érintve]’ 
 

Ebben a típusban az új igekötős igék (be-Vx) alapigéje általában főnévből (N) kép-

zett ige, be-Vx jelentése pedig: ’vmi teljesen be-N-es-edik’, ’vmi/vki teljesen 

be-N-ez vmit’. Példák:  

 
(365)  (a)  vmi be-algásodik, be-bundásodik, be-erdősödik, be-iszaposodik 

 (b)  vmi be-csillámoz, be-indáz vmit;  

  vki be-kameráz, be-lámpáz, be-lépcsőz,  be-álcáz vmit 

 
3.1.3. telítettség (szaturatív akcióminőség): ’(relatíve) nagy vagy kielégítő 

mértékben [végzett cselekvés]’ 
 

Ezek az igekötős neologizmusok részben a ’beeszik, beiszik’ típusú szokásos sza-

vak, ill. ezek közül főként a ’beiszik’ típus egyenes folytatásai, pl.: 

 
(366) be-kólázik, be-fröccsözik, sőt: be-alkoholizál194  

  
A ’fogyaszt/magához vesz’ jelentéselem kiterjesztésével ezt a mintát követik a 

kábítószer mértéktelen élvezetére utaló be-N-ezik típusú neologizmusok is, ahol a 

be igekötős ige (be-Vx) eredeti jelentése: ’telítődik vmilyen elfogyasztott/magához 

vett anyaggal’, pl.:  

 
(367) be-drogozik, be-narkózik, be-kábítószerezik, be-sztereoidozik195  

                                                                                                                            
bezárat, bevág vkit a sittre’, bebassza a fejét (a falba) ’csúnyán beveri, beüti a fejét (a falba)’ , ill. 

irányhatározó nélkül: bebassza az ajtót ’durván becsukja, bevágja az ajtót’, bebassza a féket ’vadul 

benyomja vagy berántja a féket’. Nádasdy Ádám ezt a jelenséget nevezi ún. „trágár helyettesí-

tés”-nek. A trágár helyettesítés vonatkozhat a cselekvés jellegére (durvaságára, lendületére, csúnyasá-

gára stb.), de kifejezheti a  beszélő erős, negatív érzelmek általi érintettségét (kétségbeesés, megbán-

tottság vagy bántani akarás) vagy egy csoporthoz való tartozásának deklarálását is; ilyenkor nem a 

cselekvés jellege  a döntő, hanem a beszélőnek az ehhez való érzelmi viszonya vagy pusztán a cso-

portnormához (nyerseség) való alkalmazkodás – vö. még a rejtett presztízs fogalmával (magyarul: 

TRUDGILL 1997, 68). A jelenségről további részleteket l. LADÁNYI 2004b-ben. 
194 Ide tartozik egyik nem tulajdonképpeni jelentésében a durva (jól) bebaszik ’(csúnyán) be-

iszik/berúg’ is („trágár helyettesítés”, l. a 193. lábjegyzetet). 
195 Ilyen típusú nem tulajdonképpeni jelentése van a bekokszol és a betép igének is. 
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A be-drogozik típus, ill. a be-iszik italozással, tehát alkoholos ital mértéktelen 

fogyasztásával kapcsolatos új konkretizációi (pl. be-alkoholizál) kapcsán a ’telítő-

dik valamilyen elfogyasztott/magához vett anyaggal’ értelmezés csak részben 

helytálló, mivel ezeknek a be igekötős igéknek a jelentésében komoly szerepet ját-

szik az ital vagy a kábítószer hatására bekövetkezett állapot-, ill. tudatálla-

pot-változás is. Azért soroltuk őket mégis ide, mert az állapotváltozásra utaló jelen-

tés nem a megfelelő igék morfológiai felépítéséből (be + ige) adódik, hanem az 

igekötős ige egésze jelentésének lexikalizálódásával függ össze (viszont alapul 

szolgál más be igekötős igék produktív létrehozására; l. a 3.2.1. pontot). 

 

3.2. A be igekötő új használatai és új jelentései 

 
3.2.1. ’valamilyen intenzív/felfokozott lelki vagy tudati állapotba való kerü-

lés és az abban való elmerülés’ – a szubmerzív akcióminőség 
 

A be igekötőnek mindhárom, a rendszerben feltárt jelentése összefügg(het) valami-

lyen állapotváltozással, a kiinduló állapottól eltérő állapotba való kerüléssel: pl. ha 

egy száraz dolog bekerül valamilyen folyadékba (első jelentés: ’irány’), akkor be-

nedvesedik, azaz nedves lesz; ha valami be-mohásodik (második jelentés: ’teljes-

ség’), az (teljes felületén) mohás lesz; ha valaki be-iszik (be-pálinkázik, be-borozik 

stb.) (harmadik jelentés: ’telítettség’), az nemcsak eltelik az itallal, hanem részeg is 

lesz, aki be-kábítószerezik, be-drogozik stb. az nemcsak telítődik a kábítószerrel, 

droggal stb. hanem a hatása alá is kerül: elkábul (azaz módosult tudatállapotba ke-

rül, vö. a 3.1.3. ponttal).  

Az új be igekötős igék egyik vonulata éppen az utóbbi típusú állapotváltozás 

mozzanatára épül: a be igekötős neologizmusok egy bizonyos állapotba való (be-

le)kerülést is jelölhetnek. (Ma már a be-iszik és be-drogozik típusnak is ez a közke-

letűbb jelentése.) Ezek az igekötős neologizmusok, mint majd látni fogjuk, az em-

ber lelki/tudati állapotaira, ill. ezzel összefüggő társas létére vonatkoznak.  

A be eredeti jelentései itt átértelmeződve kapcsolódnak egybe: az ’irány’ (loká-

lis → temporális váltással) az állapotba való belekerülésként, ill. annak kezdete-

ként, a ’teljesség’ az állapotban való elmerülésként (vö. az alábbi példák ’valamibe 

esik’ parafrázisával), a ’telítettség’ pedig az állapot intenzitásaként, felfokozottsá-

gaként és/vagy az állapotnak a lelket/tudatot teljesen eluraló mivoltaként értelme-

ződik.  

Az alábbi neologizmusok alakilag a be-N-(V)s-Vdik és a be-N-(V)zik mintát 

követik, és egy állapotba való szándéktalan belekerülésre és az abban való elmerü-

lésre utalnak: 
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(368)   be-idegesedik ’nagyon ideges lesz/elfogja az idegesség’,  

  be-szerelmesedik ’nagyon szerelmes lesz/szerelembe esik’,  

  be-kómázik ’kómába esik’, be-depressziózik ’teljesen eluralja a depresszió’  

 
A be igekötőnek ezt az új funkcióját, a ’valamiben való elmerülés’ lexikai–

grammatikai jelentését Nádasdy szubmerzív akcióminőségnek nevezi (vö. 

NÁDASDY 2003a, 287), de ő a szubmerzív akcióminőséget a cselekvésben való el-

merülésként definiálja korábban is idézett példái, a be-révül, be-szomorkodik, be-

alszik, be-hisztizik, be-sír, be-röhög, be-táncol és be-smárol igék alapján (lásd a 

(354)-et). A fenti példák alapján, valamint Nádasdy példáinak értelmezésével 

amellett szeretnénk érvelni, hogy szubmerzív akcióminőségről csak akkor beszél-

hetünk, ha – közvetlenül vagy közvetetve – valamilyen állapotban való elmerülés-

ről van szó, valamint hogy a szubmerzív akcióminőség ilyenkor a kezdés és az in-

tenzitás mozzanatával kapcsolódik egybe. (Ez nem jelenti azt, hogy a be igekötőt 

ne lehetne használni olyan cselekvésekre, amelyek nem függnek össze állapotvál-

tozással, hanem csak azt, hogy ebben az esetben már más értelmezésre van szük-

ség. Erre a későbbiekben még visszatérünk.) 

A Nádasdytól idézett neologizmusok közül a be-révül ’teljes révületbe esik’ 

véleményünk szerint egyértelműen egy (révült) állapotba való belekerülést, ill. az 

állapotban (a révületben) való elmerülést jelöli. A be-szomorkodik ige értelmezése 

többféleképpen is megfogalmazható: ’nagyon szomorú lesz’, ’elkezd szomorkod-

ni’, ’teljesen átadja magát a szomorúságnak’, de mindegyik értelmezés utal a (szo-

morú) állapotba való kerülésre.  

Úgy véljük, hogy a cselekvésben való elmerülés a be-hisztizik, be-sír, be-röhög 

igék esetében is másodlagos a valamilyen felfokozott/intenzív állapotba való kerü-

léshez és az abban való elmerüléshez képest, vagyis a szubmerzív akcióminőség itt 

is a kezdéssel és az intenzitással összekapcsolódva jelentkezik. Ezekben az esetek-

ben ugyanis olyan cselekvésekről van szó, amelyek szorosan összefüggnek a cse-

lekvő lelki- vagy tudatállapotával: a cselekvés egyfelől kifejezi a cselekvő állapo-

tát, másfelől olyan állapotba hozza, ill. olyan állapotban tartja a cselekvőt, amely a 

továbbiakban meg is határozza a cselekvést. 

A be-hisztizik és a be-sír esetében a cselekvés (egy rossz lelkiállapot kifejező-

déseként) nagyon intenzíven kezdődik, ennek következtében a cselekvő belekerül 

egyfajta felfokozott, „szédült” tudat- vagy lelkiállapotba, és ebben az állapotban 

merül el, olyannyira, hogy nem tud kilépni sem az állapotból, sem az abból fakadó, 

ill. az azt egyben elő is idéző cselekvésből – pl. idegességében olyan szenvedélye-

sen kezd el hisztizni (be-hisztizik) vagy rossz érzéseitől vezérelve olyan hevesen 

kezd el sírni (be-sír), hogy nem tud megnyugodni, és nem tudja abbahagyni a hisz-

tizést, a sírást.  

A be-röhög-gel kapcsolatos példamondat (Ha füvet szívok, mindig beröhögök) 

is jól mutatja, hogy a cselekvő (a drog hatása alatt) itt is valamilyen felfokozott 
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tudatállapotban van, és ebből fakad a szándéktalan, mondhatni kényszeres röhögés, 

amiből a cselekvő a felfokozott állapot fennállása alatt nem tud kilépni.  

Ebbe a sorba illeszkedik a be-alszik ige is, annyiban, hogy az elalvás is egy az 

alapállapottól (itt: az ébrenléttől) eltérő tudatállapotba való belekerülés, ill. az ab-

ban való elmerülés. Ennek a tudatállapotnak az intenzitása, „felfokozottsága” a 

mélysége: be-alszik = olyan mélyen elalszik, hogy nem tud felébredni (vö. Nádas-

dy példájában: …olyan szinten bealudtam …). (Az inchoatív–szubmerzív példák-

hoz sorolható véleményünk szerint Pátrovics be igekötős példái közül az általa 

szemelfaktív/delimitatív akcióminőséget kifejezőként említett be-fél (PÁTROVICS 

2003, 205) vagy a társalgási nyelvben gyakran előforduló be-aggódik ige is, vö.: 

Annyira beaggódtam/beféltem, de aztán nem lett semmi baj.) 

Mindezekben az esetekben a be igekötős igék a cselekvést a cselekvő szándé-

kától, akaratától függetlenül zajló történésként ábrázolják (a be-alszik-kal kapcso-

latban vö. T. SOMOGYI i. m., 374), ahol a cselekvésben való elmerülés mindig egy 

állapotban való elmerüléssel függ össze. 

A be-táncol és a be-smárol használata már távolabb áll a fenti példáktól. (Em-

lékeztetőül Nádasdy példái: Úgy betáncoltam a buliban, hogy csak fél négykor 

eszméltem fel, hogy fél négy. Bebújtak egy sarokba és úgy besmároltak, mintha ott 

se lettünk volna.) Ezek az igék elsősorban már valóban a cselekvésbe való beleme-

rülést jelölik, de szerintünk még ezeknek az esetében is van egy kapcsolódási pont 

valamiféle felfokozott állapottal: a cselekvő(k)nek ez a felfokozott lelkiállapota 

egyrészt magából a nagyon lendületesen vagy hevesen elkezdett cselekvésből 

(tánc, csókolózás) adódik, másrészt ez a felfokozott lelkiállapot az adott cselekvés-

be való kontrollálatlan elmerülés, belefeledkezés alapja is (vö.: Úgy elkezdtek tán-

colni/smárolni, hogy se nem láttak, se nem hallottak; vagy: Úgy belemelegedtek a 

táncolásba/smárolásba, hogy se nem láttak, se nem hallottak).  

Nádasdynál (NÁDASDY 2003a, 288) felvetődik a kérdés, hogy vajon a későbbi-

ekben a nyelvhasználatban megjelennek-e majd olyan alakok is, mint például a 

benapozik vagy a beinternetezik (*/??Úgy benapoztam, hogy tisztára leégtem; 

*/??Ha beinternetezik, nem bírja abbahagyni). Ezek az alakok ma még a többi idé-

zett példánál is szokatlanabbnak tűnnek, de Nádasdyhoz hasonlóan úgy véljük, 

nem lehetetlen, hogy a be igekötő jelentésváltozása ilyen irányt vesz.  
Az MNSZ vizsgált anyagában alig találni hasonló példákat – de ilyen pl. a be-

reklámoz vmit ’nagyon intenzíven reklámoz vmit’: Presser Gábor sztárvendégként 

való prezentálása nagy merészségnek tűnt, a szlovák sajtó igyekezett is rendesen 

„bereklámozni” a koncertet, méghozzá azzal, hogy Presser annak idején a 

Scorpions számára is írt dalokat.
196

 

                                                 
196 A beszélt nyelvben is biztosan előfordulnak hasonló példák – egy a közelmúltban hallott 

mondat legalábbis erre utal. A helyszín egy étterem volt, ahová én hívtam meg a barátnőmet, de ami-

kor fizetésre került a sor, ő a következőt mondta: Az enyémet majd inkább én fizetem, mert nagyon 

berendeltem (’túl sok mindent rendeltem, túlzásba vittem a rendelést’). 
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Ezekben az esetekben az intenzív állapotba való kerülésről és az abban való 

elmerülésről (szubmerzív akcióminőség) a hangsúly végképp a túlzásba vitt cse-

lekvésre tevődik át – ez viszont szerintünk már nem nevezhető szubmerzív akció-

minőségnek, hanem az (agyon, tönkre és a szét igekötő újabb használataival kap-

csolatban említett) exhausztív akcióminőségnek (’kimerítőség’) feleltethető meg 

(vö. a B/IV./2. fejezettel).  

Talán a valamilyen állapotba való belekerülés speciális eseteként fogható fel 

viszont a társas lét, pontosabban a szerelmi/szexuális kapcsolatok alakulására vo-

natkozó be-csajozik, be-lányozik, be-kurvázik (és a korpuszból gyűjtött adatok kö-

zött nem szereplő be-pasizik) is ’tartós szerelmi/szexuális partnerre tesz szert, el-

kezd járni valakivel’ jelentésben: az illető belekerül egy tartós kapcsolatba, ami 

számára a létállapotának a megváltozását jelenti. 

Hasonlóképpen a valamilyen állapotba való belekerülés sajátos eseteként ér-

telmezhetjük azt is, amikor a cselekvő valamilyen gyenge, laza (vagy legalábbis 

annak tartott) lelki/jellembeli tulajdonságára épülő viselkedésmintáján változtat, 

vagyis elkezd másképp, határozottabban viselkedni, ezzel kvázi magát hozva egy 

az előzőtől eltérő jellembeli állapotra: be-szigorít ’elkezd szigorú lenni’, be-

keményít ’elkezd kemény lenni’ (a kemény metaforikus jelentése), be-izmosít ’el-

kezd erősnek mutatkozni’ (metaforikus jelentés).
197

 Ez utóbbi típusoknak azonban 

a fentebbiekben említett akcióminőségek közül csak az inchoatív akcióminőséghez 

van közük, a szubmerzív vagy exhausztív akcióminőséghez nem. 

A fenti okfejtés alapján Kiefer 2006-os könyve már tartalmazza a Nádasdy ál-

tal javasolt szubmerzív akcióminőséget is, a Ladányi 2004b-ben megfogalmazott 

módosításokkal: „az ’elmerülés vmiben’ jelentésmozzanata tehát sohasem jelenik 

meg önmagában, hanem mindig a kezdéssel és intenzitással társul” (KIEFER 2006, 

179). 

 
3.2.2. A be igekötő és más igekötők  

 
Az alábbiakban bemutatandó új be igekötős igékkel kapcsolatban első látásra úgy 

tűnik, hogy a be igekötőt más igekötők „helyett” használják, és ezt a használatot 

sokan egyszerűen „hibásnak” tartják (erre utal PÁTROVICS i. m., 204):
198

 

                                                 
197 Figyelemre méltó ezekben az igékben az is, hogy míg az -ít tipikusan széles értelemben vett 

tranzitív igéket hoz létre (vö. H. Molnár 1966), pl.: keményíti az ingeket, erősíti az izmait, szigorít a 

feltételeken ~ megszigorítja a feltételeket, addig ezek a be igekötős -ít képzős igék kivétel nélkül in-

tranzitívak (vö. T. Somogyi i. m., 373). Ezekben az igékben a be azt fejezi ki, hogy a cselekvő cse-

lekvése önmagára irányul, tehát a magát névmáshoz vagy az -Ódik képzőhöz hasonlóan visszaható 

funkciójú, vö. új: befeszít ~ szokásos: megfeszíti magát. (A be igekötő visszaható funkcióban szere-

pelhet nem -ít képzős igékkel is, pl. új: be-sminkel ~ szokásos: kisminkeli magát, új: be-regisztrál 

valahová ~ be-regisztrálódik valahová, be-linkel valahová ~ be-linkelődik valahová). 
198 Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ha egy nyelvi formát az anyanyelvi beszélők következetesen 

és szisztematikusan használnak, annak a nyelvi rendszer részének kell lennie, tehát nem lehet egysze-

rűen hibásnak bélyegezni (vö. a 187. lábjegyzettel). 
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3.2.2.1. A be igekötő a normatív fel igekötő „helyén”:  

 
(369)  (a)  vmi be-dereng ’elkezd derengeni, feldereng’, be-dübörög ’elkezd dübörögni, 

feldübörög’, be-gyorsul;  

vki be-gyorsít, be-villanyozódik, be-idegesedik, be-frissít ’(hálózatra) frissen  

bejelentkezik’, be-sül vmivel ’felsül vmivel’  

 (b) vki be-áldoz vkit/vmit 

 
3.2.2.2. A be igekötő a normatív le igekötő „helyén”: 

 
(370) (a) vmi be-lassul, be-fékeződik; vki be-ég ’leég, felsül’, be-vizsgázott [zsidófaló]  

 (b) vki be-bonyolít, be-tesztel, be-lassít vmit 

  

3.2.2.3. A be igekötő a normatív el igekötő „helyén”: 

 

(371) (a) vmi be-fogy, be-párolog; vki be-ájul, be-alszik, be-csigázódik;  

  vki/vmi be-durvul  

 (b) vki be-tesped, be-kényelmesedik 

 (c) vki be-próbál, be-raktároz vmit  

 
3.2.2.4. A be igekötő a normatív ki igekötő „helyén”: 

 
(372)  (a)  be-tavaszodik; vki be-lazul 

 (b)  vki be-élesít vmit, vkik be-halásznak vkiket maguknak  
 
3.2.2.5. A be igekötő a normatív meg igekötő „helyén”: 

 
(373) (a)  vmi be-dermed, be-csillan, be-kövesedik, be-rothad;199  

  vki/vmi be-komolyodik, be-keményedik, be-feszít;  

  vki be-rémül, be-hal  

 (b) vmi be-fertőz vkit, vki be-aláz, be-előz, be-fenyít vkit;  

  vki be-hirdet, be-jósol, be-mozgat, be-saccol, be-támad, be-véd vmit;  

  vki be-próbálkozik vmivel; jól be-érdemelt szabi  

 

                                                 
199 Az MNSZ-ben talált egyik példa a berothad igével (A szennyvíz újrahasznosítása során arra 

azért vigyázz, hogy 1-2 nap után a szennyvíz berothad és egyrészt büdös, másrészt fertőző) jól mutat-

ja, hogy a be ezekben az esetekben (a meg-hez hasonlóan) rezultativitást, ill. perfektivitást fejez ki. 
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3.2.3. A be igekötő szokásosan igekötőtlen igéken 
 

A vizsgált anyagban számos olyan ige is szerepel be igekötővel, amelynek szoká-

sosan egyáltalán nem használják semmilyen igekötős alakját, és ezért ezt a „feles-

leges” igekötő-használatot sokan egyszerűen „hibásnak” tartják (PÁTROVICS i. m., 

204 is erre utal),
200

 pl.: 
 
(374) (a)  vki be-adakozik, be-aggódik, be-akciózik, be-alkoholizál, be-álmodik,  

  be-bűnözik, be-érdeklődik 

 (b) vmi be-csillog, be-csipog, be-jelez  

 (c) vki be-hitelesít, be-korlátoz, be-minősít, be-reklámoz, be-tesztel vmit;  

  vki/vmi be-vonz vkit; vki be-riadóztat vki(ke)t; vki be-statisztál vkinek  

 

4. Az adatok értékelése a rendszerbeli összefüggések szempontjából 
 

A be igekötőnek a 3.2.2-ben és a 3.2.3-ban bemutatott használatai – a látszat elle-

nére – nem egyszerűen szabályszegések vagy hibázások. Ezek az igekötős neolo-

gizmusok részben persze bizonyára egyedi analógiás újítások, de ilyen nagy tö-

megben nem jöhetnének létre és nem maradhatnának fenn, ha nem valamiféle 

szisztematikus összefüggésekre épülnének. Nézetünk szerint tehát ezek az alakok 

nem esetlegesek,
201

 hanem (a 3.2.1-ben leírtakhoz hasonlóan) az igekötő formálódó 

új lexikai, ill. az ezekből általánosuló lexikai–grammatikai, vagyis akcióminő-

ség-jelentéseivel függnek össze (vö. még PÁTROVICS i. m., 204–205). Ebből kö-

vetkezőleg a be igekötő nem tetszőlegesen cserél fel egy-egy igekötőt, ugyanazt a 

jelentést „pongyolábban” jelenítve meg, hanem az így létrejött új igekötős igék 

szisztematikusan más, sajátos tartalmak kifejezésére szolgálnak. 

 

4.1. Magyarázatkeresés az igekötők „felcserélésére” 

 
Az ősi igekötők jelentése eredetileg téri viszonyokat tükrözött, ennek megfelelően 

az igekötők jelentése és használata közötti szembenállások részben ennek a vi-

szonyrendszernek az összefüggéseit mutatják fel. A téri viszonyrendszer azonban 

meghatározó a nyelvben tükröződő szemléletmód, világlátás szempontjából is: az 

elvontabb, nem térbeli összefüggések nyelvi ábrázolása a konkrét téri viszonyokra 

épül, és ez meghatározza azt az ősi „nyelvi világmodellt”, amelynek jellemzői a 

nyelvi kifejezésekből ma is kielemezhetők (részletesen l. SZILÁGYI 1996-ban; a 

nyelvi világmodellről l. még BAŃCZEROWSKI 2000). Ebben a világmodellben a ki 

                                                 
200 L. a 198. lábjegyzetet. 
201 Vö.: „Az újítások mindig pontosan körülhatárolt területen, szigorú stratégiával jelentkeznek, 

akár szeretjük őket, akár nem.” (NÁDASDY 2003c, 185) 
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és be, a le és fel, a szét és össze stb. igekötők által ábrázolt viszonyok (nemcsak a 

térbeliek, hanem az ezekre a viszonyokra épülő szemléletmód alapján az elvontabb 

viszonyok is) világosan meg voltak/vannak különböztetve egymástól. Ebből a 

rendszerből az ősi igekötők közül csak a meg került ki, mivel a jelentése egy általá-

nosulási folyamat során teljesen elszigetelődött az eredeti térjelentésétől – ezért is 

vált alkalmassá tisztán grammatikai funkciók (aspektus és akcióminőség) jelölésé-

re. 
Ezek az irányjelölő igekötőkkel kapcsolatos általánosulási folyamatok azt ered-

ményezik, hogy az irányjelentésükben antonim módon használt igekötők elvontabb 

jelentésükben egymás kvázi-szinonimáivá válhatnak. Például az egymással eredeti 

(irány)jelentésükben ellentétes értelmű szét és össze igekötők (vö.: szét-szalad ↔ 

össze-szalad) elvontabb jelentésükben egymás kváziszinonimái, pl. szét-nyom ~ 

össze-nyom, szét-tör ~ össze-tör, szét-tapos ~ össze-tapos vmit (részletesebben l. 

LADÁNYI 1999–2001).  

A be igekötőt tekintve bizonyos esetekben ennél többről is szó van: az ezt az 

igekötőt tartalmazó neologizmusok egy részében ugyanis eredetileg jól megkülön-

böztetett, differenciált, és ennek megfelelően különböző igekötők által képviselt 

viszonyok különbsége – általánosabb szemlélet alapján, ill. egy vagy több, a be 

jelentésében szerepet játszó, másik mozzanat kiemelésével – neutralizálódik, ke-

vésbé differenciálttá válik.  
 

4.1.1. A fel, a le és a be igekötő 
 

Így például a fel – le pár tagjai egy térbeli, fizikai, hangulati stb. skála pozitív, ill. 

negatív irányába vagy végpontjába való elmozdulást képviselik, pl. fel-megy – le-

jön (vagy a beszélő nézőpontjának változásával: le-megy – fel-jön), fel-melegszik – 

le-hűl, fel-vidul – le-lombozódik, fel-gyorsul – le-lassul, fel-gyorsít – le-lassít. A be 

igekötős neologizmusok egy csoportjában (pl. a be-gyorsít, be-gyorsul és a be-

lassít, be-lassul, be-fékeződik igékben) ugyanakkor ez a különbség indifferenssé 

válik (a fel és a le különbsége összemosódik), mégpedig egy részben általánosabb, 

részben másként specifikus szemlélet alapján, amely a folyamat intenzitását, teljes-

ségét és/vagy kezdetét emeli ki (be-gyorsít: ’nagyon/teljesen felgyorsít’ vagy ’el-

kezd nagyon gyors lenni’, be-lassul: ’nagyon/teljesen lelassul’ vagy ’elkezd na-

gyon lassú lenni’
202

 stb.).  

A be igekötő ’intenzitás’, ill. ’teljesség’ típusú jelentése más neologizmusok 

esetében is szerepet játszhat abban, hogy a be a fel helyébe léphet, pl.: be-

villanyozódik ’nagyon/teljesen felvillanyozódik’, be-idegesedik ’nagyon/teljesen 

ideges lesz’, be-sül vmivel ’nagyon/teljesen felsül vmivel’. Más esetekben a be ige-

kötő új, ’kezdés’ jelentése miatt cserélheti fel a fel igekötőt (vö. a 3.2.1.-gyel is), 

                                                 
202 Vö.: Belassul az ADSL – egy cikk címe az index internetes hírújság (http://www.index.hu) 

2004. január 28-i számában. 
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amelyhez eredetileg többek között ez a jelentés kötődött, pl.: be-dereng ’elkezd 

derengeni, feldereng’, be-dübörög ’elkezd dübörögni, feldübörög’ és más hasonló 

típusú igékben.  

Egyes esetekben nem a fenti okok játszanak szerepet, mivel ezek mellett – a 

gyakran kettős mintát követő – analógia szerepével
203

 is számolnunk kell, pl.: be-

áldoz vkit/vmit ← be-dob vmit, fel-áldoz vkit/vmit (ezzel a jelenséggel kapcsolatban 

l. még a morfológiai blend fogalmát az A/V./2.1. fejezetben, ill. a MMNyR.-ben 

szereplő ún. „pregnáns” jelentés fogalmát az A/V./5.2.2. pontban). 

A szokásosan le igekötős igéken a fentebb említett eseten (a fel – le közötti kü-

lönbség neutralizálódásán) kívül is tapasztalhatjuk a be megjelenését, mégpedig 

olyan igékkel, amelyeken a le (ill. egyáltalán bármilyen igekötő) használata is vi-

szonylag újszerű, pl. le-bonyolít, ill. be-bonyolít, le-tesztel, ill. be-tesztel. Ezekben 

az esetekben mind a le, mind a be az eredményességet, ill. a befejezettséget emeli 

ki. (Hasonló funkciójú a be az olyan igekötős neologizmusok egy részében is, ahol 

az alapigének szokásosan nincs semmilyen igekötős változata: be-adakozik; be-

hitelesít, be-korlátoz, be-reklámoz, be-vonz vmit stb., vö. a 4.2. ponttal.)  

 

4.1.2. A ki és a be igekötő 
 

Eredetileg a ki – be pár esetében is világos a két igekötő által hordozott jelentésbeli 

különbség, amely meghatározza a használatukat, mégpedig nemcsak térviszonyok 

esetén.
204

 A nem térbeli jelentések egyik szintjén például a ki a megmutatással, a be 

pedig az eltakarással függ össze, pl. ki-világít, ki-világosodik – be-sötétít, be-

sötétedik, ill. ki-takar – be-takar. Az elvontabb jelentések azonban – a rendszer 

szabályai szerint is – „egybeérhetnek”, mivel ugyanazt a jelenséget képesek külön-

böző szemléletmód alapján ábrázolni, pl. a ki-rúzsozza a száját vagy be-rúzsozza a 

száját esetében a ki-rúzsozza a ki ’láthatóvá tesz’ típusú jelentésére épül, míg a be-

rúzsozza a be egyik jelentésének (’teljesség’) alapján azt a mozzanatot emeli ki, 

hogy a rúzs a száj teljes felületét fedi. (A ’teljesség’ jelentés játszik szerepet a kö-

vetkező új használatokban is: be-lazul ’teljesen kilazul’, be-tavaszodik ’teljesen 

kitavaszodik’.)  

A ki igekötős igékkel párhuzamba állítható be igekötős neologizmusok egy ré-

szében az igekötő irányjelentésében szerepel. Ezeket a használatokat ugyanazok-

nak a térbeli viszonyoknak az eltérő szemszögből való ábrázolása teszi lehetővé. 

Az eltérő módon szemlélt összefüggéseket a neologizmusokban nem szereplő, de a 

megfelelő szintaktikai szerkezetekben kitehető irányhatározói bővítmények is alá-

támasztják: ki-látszik vmi [vhonnan] helyett: be-látszik vmi [vhová].
205

 Vagy: ki-

                                                 
203 Sőt, ahogyan azt Nádasdy Ádám is megjegyzi, időnként még a divatéval is. 
204 A ki igekötő jelentéseinek részletes elemzését l. Szili 2003-ban. 
205 A példa kontextusban: A házak itt öt-hat emeletesek; az utcák szűkek, egyirányúak, a parkoló 

autók fara-orra egymásba ér, a napsugár itt ritkán bújik be a tűzfalak mellett a foghíjakon, az ég, ha 

belátszik is valahol, sohasem kék: ragyogó napfényben, tiszta időben is hamuszürke. 
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halásznak vkiket maguknak [vhonnan] helyett: be-halásznak vkiket maguknak 

[vhová].
206

  

 

4.1.3. Az el és a be igekötő 
 

Az új be igekötős igék használata a szokásos el igekötős igék helyett szintén több-

féle okra vezethető vissza. Az egyik eset az, amikor az igekötőváltás a 

szemléletvagy hangsúlyváltozással függ össze: a víz el-párolog a tengerből [a le-

vegőbe], ill. a víz be-párolog [a tengerből] a levegőbe.  

A be használatát ugyanakkor analógia is alátámaszthatja: be-tesped az ülésre 

← be-ül az ülésre és el-tesped; be-kényelmesedik a karosszékbe ← be-ül a karos-

székbe és el-kényelmesedik. Ezekben az esetekben az el igekötős igék az általáno-

sabb és a be igekötős igék a konkrétabb jelentésűek. A be – a kettős mintakövetés-

nek köszönhetően – ezekben a szerkezetekben is eredeti irányjelentésében szerepel: 

a szintaktikai szerkezet irányhatározóval való bővülése a be igekötős neologizmu-

sokban ezt a jelentést tükrözi. 

A példák zömében az el igekötővel párhuzamosan használt be igekötős neolo-

gizmusok olyan esetekben fordulnak elő, amikor mind a szokásos el, mind az új 

használatú be igekötő valamilyen állapotváltozást jelölő igével társul: el-csigá-

zódik, ill. be-csigázódik, el-csökevényesedik, ill. be-csökevényesedik, el-durvul, ill. 

be-durvul.
207

 Ha feltesszük a kérdést, hogy mi indokolja a be igekötős neologizmu-

sok létrejöttét, van-e jelentéskülönbség ezeknek az igéknek és a szokásos el igekö-

tős igéknek a jelentése között, akkor elsősorban a fel – le igekötőkkel kapcsolatos 

magyarázat merülhet fel: míg az el (eredeti téri jelentésének megfelelően) egy ki-

induló állapottól egy másik állapot felé tartó folyamatot, az abban valameddig való 

eljutást jelöli, a be igekötő ennek a folyamatnak az intenzitását, teljességét és/vagy 

kezdetét emeli ki: be-csigázódik ’nagyon/teljesen elcsigázódik’, be-csökevénye-

sedik ’nagyon/teljesen elcsökevényesedik’, be-durvul ’elkezd nagyon durva lenni’. 

(Ezeknek a jelentéseknek a fényében válik érthetővé a manapság oly divatos be-

ájul és be-hal igék használata is: szemben T. Somogyi megjegyzésével (T. 

SOMOGYI 2003, 373) ezeket az igéket sohasem használják az el-ájul és a meg-hal 

konkrét értelmében, csakis túlzó használatban:
208

 be-ájul vmitől és be-hal vmitől 

’nagyon/teljesen odavan/kikészül vmitől, nagy hatást tesz rá vmi’.)  

                                                 
206 A példa kontextusban: Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetben sok sikeres üzletember van (talán 

az átlagnál is több, és sikeresebb), akik sokat is adatkoznak (így!), és nyilvánvaló, hogy akik elmen-

tek, igyekeztek behalászni maguknak őket. 
207 Meg igekötős igével is párhuzamosak lehetnek ezek az alakok, pl.: el-komolyodik, be-

komolyodik, meg-komolyodik. 
208 A be-ájul ige egyébként gyakran előfordul a be eredeti irányjelentésében is: (1) ... a 21. he-

lyezett Dudás Gyula is szó szerint beájult a célba; (2) ...a labda mégis beájul a bal alsó sarokba. A 

beájul-ban itt (és más hasonló példákban) az ájul a bejutás módja felől sarkítva, metaforikusan ábrá-

zolja a mozgást (természetesen az „ájultság” másképpen értelmeződik a sportoló és a labda esetében); 

magának az igekötőnek a jelentése a megszokott irányjelentés. 
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4.1.4. A meg és a be igekötő 
 

A fejezet elején közölt akcióminőség-lista szerint a meg igekötő, amelynek lexikai 

jelentése ma már nincs, az eredményesség, vagyis a rezultatív akcióminőség (pl. 

meg-ír), az egyszeriség, vagyis a szemelfaktív akcióminőség (pl. meg-csóvál, meg-

kavar) és a kezdés, vagyis az inchoatív akcióminőség (pl. meg-kondul) létrehozá-

sában vesz részt. 

A be igekötő új lexikai jelentéseiben mára már mindezek a jelentéslehetőségek 

kialakultak, és az igekötő sajátos lexikai jelentéseivel összekapcsolódva, ill. azokra 

épülve ma már akcióminőség-jelentésekké kezdenek formálódni (l. a 4.2. pontban 

is). A meg akcióminőség-jelentéseivel érintkező jelentések közül főként a rezul-

tatív–perfektív akcióminőség dominál, ez az oka annak, hogy a vizsgált anyagban 

azoknak a be igekötős neologizmusoknak az aránya a legnagyobb, amelyek vagy a 

szintén rezultatív–perfektív jelentésű, szokásos meg igekötőt tartalmazó igékkel 

párhuzamosan, vagy eredetileg igekötőtlen igékkel fordulnak elő (l. a 4.2. pontot).  

A be igekötős neologizmusok akcióminőség-jelentése ritkán esik egybe a meg-

felelő meg igekötős igékével. Ilyen jelentésnek tűnik az egyszeriség, pl.: be-csillan 

’megcsillan’ és az eredményesség, pl. be-előz ’megelőz’, be-jósol ’megjósol’, be-

mozgat ’megmozgat’, be-saccol ’megsaccol’, be-próbálkozik ’megpróbálkozik’ 

ige. Ezekben az esetekben az igekötők használatának csak a szituatív, kontextuális 

vagy stilisztikai feltételei különböznek (ezekről a későbbiekben még szólunk).  

A be igekötős igék a meg igekötős igékhez képest legtöbbször jelentéstöbbletet 

tartalmaznak. Így a meg igekötőben is meglévő ’eredményesség/befejezettség’ je-

lentésmozzanathoz az ’eltúlzottság’ vagy a ’teljesség’ mozzanata kapcsolódik a 

következő igekötős igék jelentésében: be-fertőz ’teljesen megfertőz’,
209

 be-aláz 

’nagyon megaláz’, be-fenyít ’nagyon megfenyít’, be-támad ’nagyon megtámad’, 

bevéd ’teljesen megvéd’, be-hirdet ’mindenütt meghirdet’, ill. be-rémül ’nagyon 

megrémül’, be-feszít ’nagyon megfeszíti magát’, be-kövesedik ’teljesen megköve-

sedik’, be-keményedik ’teljesen megkeményedik’, be-dermed ’teljesen megder-

med’, berothad ’teljesen megrothad’. 

Természetesen ebben az esetben is szerepük van tisztán analógiás folyamatok-

nak is, pl. Pátrovics példái közül a be-oktat a be-tanít, a be-gyanúsít a be-von a 

gyanúsítottak körébe, a be-keresztel a be-szentel mintájára jöhetett létre. 
 

                                                 
209 A befertőz itt valószínűleg másodlagos a befertőződik-hez képest, ami voltaképpen a be ige-

kötőnek a 2.2.-ben kifejtett második jelentésében fordul elő, azt a mintát követi: vö. bealgásodik [a 

tó] ’teljes felületén algás lesz’, befertőződik [a seb] ’teljesen elfertőződik’. Majd valószínűleg a meg-

fertőz – megfertőződik pár analógiájára jön létre a befertőződik mellé a befertőz ’(teljesen) megfertőz’.  
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4.2. Magyarázatkeresés a „felesleges” igekötőhasználatra  

 

A 3.2.3.-ban olyan be igekötős igéket soroltunk fel, amelyeknek alapigéin szokáso-

san nem fordul elő semmilyen igekötő. Ezek egy jó részében a be a cselekvés 

eredményességét, ill. befejezettségét emeli ki (rezultatív–perfektív akcióminőség): 

vki be-adakozik, be-alkoholizál, be-érdeklődik, be-bűnözik; vki be-hitelesít, be-

korlátoz, be-minősít, be-reklámoz, be-riaszt, be-tesztel, be-vonz vmit; vki be-

statisztál vkinek. 

A be igekötő hasonló funkcióját mutató igekötős igék a műszaki, valamint a 

hivatalos nyelvben már korábban is előfordultak, ill. meg is gyökeresedtek, pl. be-

szabályoz, be-sűrít, be-mér, be-vizsgál, be-azonosít stb. (l. a 183. lábjegyzetet). A 

be-bonyolít és a be-tesztel típusú igék valószínűleg a be-szabályoz, be-vizsgál stb. 

mintáját követik, amelyek maguk is analógiásan jöhettek létre:
210

 be-szabályoz vmit 

← szabályoz, ill. be-állít vmit vmilyen állásba, be-sűrít vmit ← vmi be-sűrűsödik 

vmilyen edénybe.  

Hasonló szerepűek az újabb le igekötős igék is (vö. a 3.2.2. résszel). Úgy lát-

szik, hogy a beszélt nyelvben, amelyben az utóbbi időben ugrásszerűen megnöve-

kedett a különböző típusú be igekötős neologizmusok száma, ami a be felfutó ter-

mékenységét igazolja, ennek a kivételes termékenységnek köszönhetően a követ-

kező váltások zajlottak/zajlanak le: bonyolít → le-bonyolít, bonyolít → be-bonyolít, 

esetleg le-bonyolít → be-bonyolít; tesztel → le-tesztel, tesztel → be-tesztel, esetleg 

le-tesztel → be-tesztel – vagyis a két igekötős típus napjainkra kezd nemcsak az 

igekötő nélküli változat, hanem egymás variánsává is válni.  

É. Kiss Katalin a befejezett jelentésű igékkel kapcsolatos ún. „szükségtelen” 

igekötő-használat terjedését általános keretben, a helyzeti aspektus grammatika-

lizálódásával magyarázza a magyarban (É. KISS 2004b, 25–26). Ez a magyarázat 

azonban nem veszi tekintetbe az igekötők akcióminőség-jelentését, ill. az egyes 

igekötők új akcióminőség-jelentéseinek kiépülését, amelyek pedig véleményünk 

szerint az igekötők használatának szintén fontos tényezői. 
Így pl. a szokásosan igekötőtlen igékkel előforduló be az esetek másik részé-

ben egy esemény kezdetére, egyszeriségére (inchoatív, ill. szemelfaktív akcióminő-

ség) és/vagy intenzitására utal, pl.: be-akciózik ’elkezd (hevesen) akciózni’, be-

csillog, be-csipog, be-jelez ’elkezd (nagyon) csillogni’, ’elkezd (nagyon) csipogni’, 

’elkezd (nagyon) jelezni’ vagy ’egy pillanatig csillog (’meg/felcsillan’), egy pilla-

natig csipog (’felcsipog’), ’egy pillanatig jelez’ (a jelez szemelfaktív jelentésére 

nincs szokásos igekötős alak).  

Pátrovicsnál más igékkel, mint pl. a be-fél, be-hány, be-fáj (a gyomra) stb. 

kapcsolatban az is felmerül, hogy ez utóbbi típusú igék nemcsak kezdést vagy egy-

szeriséget, hanem elhatároltságot, vagyis delimitatív akcióminőséget is kifejezhet-

                                                 
210 L. a már említett morfológiai blend és a „pregnáns” jelentés fogalmát a 4.1.1. pontban, vala-

mint az A/V./2.1. és az A/V./5.2.2. fejezetben. 
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nek (PÁTROVICS i. m., 205). Ez a be-csillog, be-csipog, be-jelez esetében elfogad-

hatónak tűnik: ’egy ideig csillog’, ’egy ideig csipog’, ’egy ideig jelez’, viszont a 

be-fél, behány, be-fáj (a gyomra) jelentése inkább: ’elkezd nagyon félni’, ’elkezd 

nagyon hányni’, ’elkezd nagyon fájni (a gyomra)’ (inchoatív–szubmerzív akciómi-

nőség). Kétségtelen, hogy a fenti akcióminőségeket időnként nehéz elválasztani 

egymástól, ill. nehéz meghatározni a be igekötős ige pontos (akcióminőség-

)jelentését. Ez azzal függhet össze, hogy ezek az akcióminőségek olyan formáló-

dóban lévő akcióminőség-jelentések, amelyek a be bővülő, változóban lévő lexikai 

jelentéseire és a már meglévő igekötős igék (sokszor lexikalizálódott) jelentéseire 

épülnek (vö. pl. a 3.1.3. , ill. a 3.2.1. ponttal; l. még PÁTROVICS i. h.). 

 

4.3. Kompetencia, produktivitás, kreativitás, analógia 

 
Az igekötő-használat új, „hibásnak” tartott jelenségeivel kapcsolatban nagyon 

gyakran az is felmerül, hogy ezek a „hibák” egyebek között a beszélők „nyelvi in-

kompetenciájából” adódnak. 

Így például Pátrovics (annak ellenére, hogy felismeri az igekötők új típusú 

használatában azt a tendenciát, hogy az igekötőknek nő az aspektusjelölő, ill. ak-

cióminőség-képző szerepük, és elemzi is a formálódó új akcióminőségeket, sőt az 

ezeket tükröző neologizmusokat is számba veszi), részben mégis elfogadja Hadro-

vics érvelését, és az igekötő-használattal kapcsolatos „nyelvi hibákat” bizonyos 

esetekben egyszerűen német hatásnak tulajdonítja,
211

 sőt egyes esetekben a nyelvi 

inkompetencia nem tolerálható megnyilvánulásának tartja őket (vö. PÁTROVICS i. 

m., 204).  

Pátrovics véleményével szemben úgy gondoljuk, hogy az igekötők ilyen jelle-

gű „hibás” használataiban rendszerbeli összefüggések tükröződnek. A szabályosság 

és a nyelvszokástól való eltérés ugyanis nem zárja ki egymást: a szabályosság is 

járhat a norma megsértésével. A szóképzési morfológiában ilyen például a lexikai 

akadályozás korlátozó szerepének figyelmen kívül hagyása produktív szabályok 

gyermeknyelvi, beszélt nyelvi vagy költői nyelvi alkalmazásakor (vö. az A./ IV./7. 

fejezettel, ill. l. még LADÁNYI 2001a). 

 A felnőtt igekötő-használat normasértéseiben ugyanúgy a rendszer összefüg-

gései nyilvánulnak meg, mint például azokban az ún. „okos hibákban”, amelyeket 

kisgyerekek nyelvhasználatban figyelhetünk meg. Pléh Csaba a téri viszonyokat 

jelölő igekötőkkel kapcsolatos nyelvi hibázásokban (pl. Beássa a gödröt. Csukd ki 

az ajtót! Öltöztessél le! Hunyd ki a szemed!) például megmutatja, hogy „a gyerme-

kek nem véletlenszerűen vétenek az igekötők használata során”, és hogy „valójá-

ban ezek az okos hibák mutatják legjobban a kombinatorika produktív jellegét” 

(PLÉH 2000, 992–993) – az okos hibák tulajdonképpen a rendszer összefüggéseire 

                                                 
211 Természetesen az igekötő-használatban sincs kizárva az idegen nyelvi hatás, de ha a „hibázá-

sok” szisztematikusak, akkor a jelenségek mögött rendszerbeli okokat is keresnünk kell. 
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épülő kreatív nyelvhasználatból adódnak. Pléh rámutat, hogy a hibázásoknak az az  

alapoka, hogy a magyarban a téri viszonyok jelölése alapvetően külön morfémák-

ban (rag, névutó, igekötő) fejeződik ki, vagyis a magyar ún. szatellita nyelv – elté-

rően azoktól a nyelvektől, ahol az irány az ige lexikai jelentésében kódolódik. En-

nek alapján a magyar kisgyerekek az irány tekintetében akkor is „alulspecifikálják” 

az ige jelentését, amikor az ige ilyen szempontból egyébként lexikailag meghatáro-

zott (vagyis a felnőtt nyelvi öltöztet (~ fel-öltöztet) vs. vetkőztet (~ le-vetkőztet) 

igepárral szemben a gyermeknyelvi öltöztet ige jelentése nagyon általános, magá-

ban foglalja az öltöztetést és a vetkőztetést egyaránt, és a kettő közötti különbséget 

csak az igekötőhasználat mutatja: fel-öltöztet ’felöltöztet’, ill. le-öltöztet ’levetkőz-

tet’). „A gyermeki hibázások azt mutatják, hogy a gyermek igen korán ráhangoló-

dik a nyelv alapszerkezetére e téren, s túláltalánosít. Ami az egyik oldalról az ige 

jelentésének alulspecifikálása, az a másik oldalról azt jelenti, hogy a gyermek az 

igekötőket a magyar nyelv szatellita jellegének megfelelően szabadon alkalmazha-

tóként kezeli” (PLÉH i. h.).  

Hasonló (túl)általánosítási folyamatok a mindennapi nyelvhasználatban is zaj-

lanak Például a szokásos szembenállás: fel-gyújtja a villanyt ↔ le-oltja a villanyt, 

ill. fel ↔ le; míg az új, beszélt nyelvi szembenállás: fel-oltja a villanyt ↔ le-oltja a 

villanyt. Az új, a norma szerint hibás kifejezésben a fel – le igekötők antonim vi-

szonya manifesztálódik (fel ↔ le), ehhez képest az olt ige, ami az irány tekinteté-

ben eredetileg lexikailag meghatározott, itt meghatározatlanként értelmeződik. 

Pátrovics egyik eléggé szokatlan példájában, a fel-csökkenti az árakat kifejezésben 

(PÁTROVICS i. m., 204)
212

 hasonló összefüggések tükröződhetnek. A szokásos 

szembenállás: fel-emeli az árakat ↔ le-csökkenti az árakat, ill. fel ↔ le. Az új 

szembenállás: fel-csökkenti az árakat ↔ le-csökkenti az árakat. Az új kifejezésben 

(fel-csökkenti az árakat) az igekötők egymással való szembenállása dominál (fel ↔ 

le), az eredetileg az irány tekintetében lexikailag meghatározott csökkent viszont itt 

szintén meghatározatlan igeként szerepel. 

Az új lexikai jelentések és az általánosítás szerepét figyelhetjük meg a be ige-

kötős neologizmusokkal kapcsolatban is azokban az esetekben, amikor a be igekö-

tő eredeti hatóköri korlátainak túllépésével más igekötők helyén jelentkezik (vö. a 

3.2.2. ponttal). Ezekben az esetekben azonban a fentiektől eltérően nem az ige, ha-

nem az igekötő jelentése válik általánossá. Az igekötő általánosított tartalmának 

megfelelően ilyenkor nem jelentkezik az igekötők megosztott funkcióiból adódó 

akadályozási jelenség. Eredetileg az igekötők differenciált jelentésének megfelelő-

en bizonyos igekötők jelentése szembenáll egymással (pl. fel ↔ le, be ↔ ki), ennek 

megfelelően eredetileg léteznek a fel-gyorsít ↔ le-lassít, be-görcsöl ↔ ki-lazul 

típusú ellentétpárok, míg nincsenek *be-gyorsít, *be-lassít, *be-lazul típusú igék. 

                                                 
212 „Külön figyelmet érdemel a fölcsökkent ige: az árakat fölcsökkentették (sic!), amelynek létre-

jöttében, – arról most nem is beszélve, hogy maga a szó a kontradikció tipikus esete – a nyelvi mani-

pulációnak minden bizonnyal nem kis szerepe volt” (PÁTROVICS i. h.). 
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Majd a be igekötő a ’teljesség’ (szaturatív akcióminőség) és/vagy valamilyen más 

akcióminőség-jelentésének (pl. ’kezdés’, ’intenzitás’ vagy ’rezultativitás’) (túl)álta-

lánosításával – ebben az általános jelentésében – átveszi a fel, le, ki stb. szerepét is: 

be-gyorsít ’nagyon/teljesen felgyorsít’ vagy ’elkezd gyorsítani’, be-lassít ’na-

gyon/teljesen lelassít’ vagy ’elkezd lassítani’, be-lazul ’teljesen kilazul’. A be ilyen 

típusú használatával eltűnnek (neutralizálódnak) az egyes igekötőkre jellemző spe-

ciális kognitív/szemléleti különbségek. A be igekötő új, általánosító szemléletre 

épülő használata új típusú versengést indíthat el az igekötőrendszeren belül, ill. az 

igekötők használatában is. 

Ide tartozna, de ezúttal nem fogjuk részletezni a produktivitás, a kreativitás és 

az analógia összefüggéseit (ezt részletesebben l. az A./IV./7. és a C/I. fejezetben, 

ill. LADÁNYI 2001a-ban). Most ebből a kérdéskörből csak annyit emelünk ki a már 

korábbiakban elmondottakból, hogy a nyelvi kompetencia nemcsak a rendszer sza-

bályainak ismeretéből áll, hanem a nyelvi rendszer egyéb összefüggéseinek ismere-

téből is, tehát a kompetenciát, illetve a ráépülő kreativitás fogalmát tágabban kell 

értelmeznünk a szabályok ismereténél. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a produktív 

szabályoknak, hanem az egyéb összefüggéseknek is igen fontos szerepük van a 

neologizmusok létrejöttében. Így például a komplex formációknak (ebben az eset-

ben a be igekötős igéknek) és főként az ezekből kiinduló analógiás folyamatoknak 

kiemelten fontos szerepük van az igekötő jelentésének/funkciójának alakulásában 

(vö. PÁTROVICS i. m.).  

Az analógiának a rendszer szabályainak átrendeződésében, az új szabályok ki-

alakulásában és a szabályos mintázatok fenntartásában is fontos szerepe lehet: 

egy-egy új szabály megformálódásához az érintett jelenséget tükröző nyelvi kifeje-

zések felszaporodása szükséges, ez pedig a szabály kiépülése és automatikussá vá-

lása (vagyis produktívvá válása) előtt csak analógiás úton történhet (vö. a B/III. 

fejezettel is). 

 

5. Presztízsváltozat, csoportnorma, egyéni nyelvhasználat  
 

A neologizmusokat, ha azok nem a presztízsváltozat, hanem valamilyen csoport-

norma keretében jönnek létre,
213

 gyakran a nyelvi igénytelenség megnyilvánulásá-

nak tekintik (pl. PÁTROVICS i. m., 205: „példáink jelentős része nem teljes stílusér-

tékű”; T. SOMOGYI 2003, 371: „... a kevésbé igényes köznyelv elemévé válhat”). 

Pedig ezek a presztízsnorma-követési igényt nem mutató (tehát ilyen értelemben 

valóban igénytelen) alakok olyan szempontból akár nyelvileg igényesnek is mond-

                                                 
213 „... az új tendenciák először az ún. kreatív nyelvhasználatban jelennek meg és sokszor csak a 

köznyelv alsóbb rétegeiben, pl. a fiatalok szlenggel tarkított beszédében érhetők tetten...” (PÁTROVICS 

i. m.,205); „az argotikus és szlengszavakkal és -kifejezésekkel telített ifjúsági nyelv...” (T. SOMOGYI i. 

m., 371). 
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hatók volnának, hogy – legalábbis keletkezésükkor – éppen a nyelvvel való tudatos 

bánásmódnak, a kreatív nyelvhasználatnak a jelei.  

Az eredetileg csak a társadalom bizonyos csoportját (vagy csoportjait) érintő 

nyelvhasználat könnyen túlhatolhat a csoportnormá(ko)n. T. Somogyi írja, hogy 

„az argotikus és szlengszavakkal és -kifejezésekkel telített ifjúsági nyelv nagyon 

erősen és elég gyorsan hat a bizalmas társalgási nyelv egészére...”, és „a tegnap 

még kimondottan ifjúsági nyelvi szó holnap már a kevésbé igényes köznyelv ele-

mévé válhat” (T. SOMOGYI i. m., 371). 

Nádasdy az igekötő-használatnak nem a csoporttal vagy a normával való vi-

szonyára, hanem ennek egyéni vonatkozásaira és a választás lehetőségére, vagyis a 

kreatív nyelvhasználat és a stílus összefüggéseire mutat rá (NÁDASDY 2003a; vö. 

még T. SOMOGYI i. m., 372). Azaz arra, hogy az igekötőknek nemcsak a finom ár-

nyalatok kifejezésében van komoly szerepük, hanem stiláris lehetőséget is nyújta-

nak: az igekötők újfajta használata egyfajta „harsány kolorittal”
214

 járul hozzá a 

beszédhez.
 
Jó példa erre az index internetes újság egyik cikke is, amelynek figye-

lemfelkeltő szándékkal írott címe a következőképpen szólt: Belassul az ADSL. A 

cikk szövegében azonban a hír már így szerepelt: lelassul az ADSL. (A két adat 

forrását l. a 202. lábjegyzetben.)  

Úgy tűnik azonban, hogy a viszonylag új be igekötős igék közül néhány már 

polgárjogot nyerhetett a formálisabb stílusokban is. Egy tipikus irodalomelméleti 

szövegben (Kritika 2004. április), amely tele van megfelelő szakszavakkal (recep-

ció, inspirálás, ontológia, posztmodern szubjektum, mnemotechnika, inadekvát, 

distancia, a viszonyítási pont szituáltsága stb.), fordul elő a következő példa: „E 

dinamizmusban [nem is ebben a dinamizmusban, tehát kifejezetten emelt, formális 

stílusban kezdődik a mondat] mindig van valami előre nem látható, kiszámíthatat-

lan szubjektív elem, ami bejósolhatatlanná teszi a hatást.”
215

 

Az új be igekötős igék stilisztikai lehetőségeivel kapcsolatban meg kell még 

említenünk ezeknek az igéknek az egyik jellegzetességét, a tömörítésre való képes-

ségüket.
216

 Ilyen a be igekötős igék korábban már említett, ún. „pregnáns” haszná-

lata, amely nem új jelenség (pl. be-szabályoz vmit ← szabályoz, ill. be-állít vmit 

vmilyen állásba; be-mér vmit ← mér, ill. be-adagol vmit vmibe), és ilyen a be ige-

kötő újabb, visszaható funkciója is (be-feszít ~ meg-feszíti magát, be-keményít ~ 

meg-keményíti magát; be-sminkel ~ ki-sminkeli magát, be-regisztrál ~ be-

regisztrálódik valahová, be-linkel ~ be-linkelődik valahová). Ez a képesség bizo-

                                                 
214 „Nem véletlen, hogy éppen igekötő-ügyben van annyi vita és kölcsönös lehülyézés a beszélők 

között: van, aki szereti a harsány színeket, a pergőt, az efemert (sőt a talmit!), és van, aki éppen a 

visszafogottat szereti, a kipróbáltat, a bézst, a drappot. Csak tessék.” (NÁDASDY 2003a, 287) 
215 Harmath Artemisz: A test provokációja. Kukorelly Endre lírájáról. Kritika, 2004. április, 11–

13. l. 
216 A tömörítésre való törekvés amúgy is jellemzi a mai magyar nyelvhasználatot (ez nyilvánul 

meg például az olyan „igei összetételekben” vagy inkább elvonásokban, mint például a vadvizievez 

vagy a költségvet stb. – l. az A/V./2. fejezetben). 
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nyára szintén hozzájárul az új igekötős alakok létrejöttéhez és használatának terje-

déséhez. 

 

6. A neologizmusok eltérő értékelésének okairól 
 

A neologizmusokkal kapcsolatos értékelési különbségek szinte törvényszerűen kö-

vetkeznek abból, hogy az ezek vizsgálatával foglalkozó kutatók milyen csoportokra 

oszlanak a nyelv különböző megközelítésmódjait tekintve. Más hozzáállást jelent 

egy nyelvi jelenség megítélésekor például az, hogy elméleti nyelvészeti, szocio-

lingvisztikai vagy nyelvművelői attitűd jellemzi-e a kutatót (vö. KONTRA 2001, 

KENESEI 2002).  

Az elméleti nyelvészeti megközelítés mindenekelőtt rendszerszempontú, tehát 

egy jelenség egy ilyen indíttatású kutató számára elsősorban akkor érdekes, ha sza-

bályba foglalható, vagyis egyszerre produktív és általánosítható. Az elméleti nyel-

vész a nyelvet elsősorban mint potencialitást tekinti érdekesnek, az aktuális nyelv-

használat pedig főként annyiban foglalkoztatja, amennyiben az valamilyen szabály, 

potencialitás megvalósulása. Leírásának tárgya a rendszer és nem a norma; az 

egyedi tények leírási, ill. magyarázati szempontból érdeklődési körén kívül esnek.  

A nyelvművelő számára a nyelv konvenciók rendszere, de figyelmének közép-

pontjában nem bármilyen konvenciórendszer áll, hanem elsősorban a presztízsként 

elfogadott standard nyelvváltozat rendszere, amely ebben a felfogásban egyben a 

fenntartandó norma is. Ezért a nyelvművelői attitűddel jellemezhető kutatót főként 

a standard nyelv szokásrendszerének mint értékes hagyománynak a megőrzése fog-

lalkoztatja, és a neologizmusok megítélésekor abból indul ki, hogy ezek mennyiben 

felelnek meg a hagyományoknak, pontosabban a kialakult standard változat normá-

inak.  

A szociolingvista minden nyelvhasználati tényt figyelemre méltónak tart. Ada-

tait a valóságos nyelvhasználatból meríti, ugyanakkor nem érzi szükségesnek, hogy 

értékítéletet mondjon a vizsgált jelenségekkel kapcsolatban, mert számára az egy 

nyelven belüli, földrajzilag vagy társadalmilag eltérő közegekben élő közösségek-

hez kötődő rendszerek és normák éppúgy egyenrangúak, mint a különböző nyel-

vek. A szociolingvisták emellett elfogadják Labov tételét, amely szerint nincsenek 

egy stílusú beszélők, és egy rendszeren belül is tételeznek nyelvi változókat, ame-

lyek (többnyire különböző társas jelentésekkel rendelkező) változataikban léteznek, 

s amelyeket a beszélők a beszédhelyzet formalitásától és más tényezőktől függően 

használnak.  

A leíró/elméleti nyelvészet, a szociolingvisztika, a nyelvművelés szembenállá-

sáról (vö. KONTRA 2001) vagy legalábbis különböző szemléletéről lenne tehát szó 

(vö. KENESEI 2002)? A kérdés azért ennél bonyolultabb. A fenti megállapítások 

ugyanis meglehetősen elnagyoltak, annál inkább, mivel mindegyik megközelítés-

módon belül vannak eltérő irányzatok.  
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Így például az elméleti nyelvészeten belül több eltérő nyelvelméleti modell kí-

nálkozik a nyelvi leírás hátteréül. Nem mindegy, hogy strukturális szemléletű 

(másképpen: formális) vagy funkcionális szemléletű irányzatról van-e szó; hogy az 

érintett irányzat a nyelvet társadalmi konvenciórendszerként vagy mentális jelen-

ségként, tudásfajtaként kezeli-e; hogy a nyelvi rendszert autonómnak tartja vagy 

más tudásfajtákba, esetleg a közösségbe, a kultúrába ágyazottan fogja-e fel; hogy 

milyen tudást tart a nyelvi képességekhez tartozónak; hogy a tudás mellett model-

lálni kívánja-e a nyelvhasználatot, a tényleges teljesítményt stb. (A funkcionális 

szemléletű modellekre például a nyelvhasználat szempontjának felértékelődése 

jellemző, ami a nyelv közösségi funkcióinak, a variációnak és a nyelvi változásnak, 

a nyelvi kontextusnak és a pragmatikai szituációnak stb. a felértékelődésével jár 

együtt – vö. az A./II./1. fejezettel, ill. l. még LADÁNYI 2005a, 2005b, TOLCSVAI 

NAGY–LADÁNYI (szerk.) megjelenés alatt, különösen a kötetnek a szerkesztők által 

írt bevezetőjét.)  
A fenti durva kategorizáció is megmutatja azonban azt, hogy hol vannak azok 

az ütközési pontok, ahol a dominánsan eltérő attitűddel jellemezhető kutatók között 

viták alakulhatnak ki a nyelvi jelenségek, köztük a neologizmusok értékelése kap-

csán. 

Az igekötős neologizmusok és általában a neologizmusok értékelésének kü-

lönbözősége (a fentiek fényében) eszerint a rendszer – norma – nyelvhasználat kü-

lönbözőségével függ össze. Egy-egy új jelenség vizsgálható aszerint, hogy mennyi-

re illeszkedik egy potenciális rendszerbe (mennyire szabályszerű az adott rendsze-

ren belül), hogy mennyire felel meg a standard változat normájának (hol tart a 

konvencionalizálódás és a standardizáció folyamatában), ill. ha nem a standard ré-

sze, akkor milyen nyelvváltozatnak és/vagy milyen stílusnak a sajátosságai közé 

tartozik. Ezt a három értékelési szempontot azonban valóban érdemes különtarta-

nunk egymástól, mert nem következnek egymásból, és ezért nem szerencsés, ha 

befolyásolják egymást. (A fejezetcímbeli „helyi érték” kifejezés éppen arra kívánt 

utalni, hogy a különböző szempontok szerint ugyanaz a jelenség más értékelést 

kaphat.)  

Nem minden neologizmus jön létre szabály alapján, tehát nem biztos, hogy a 

rendszer produktív mintáit követi – de mindenesetre valamilyen a nyelvben előfor-

duló minta vagy minták szolgálnak az alapjául (amely(ek) lehet(nek) egyedi(ek) 

is). Ezek közül a minták közül azok válnak a rendszer produktív szabályaivá, ame-

lyeket újonnan létrejövő nyelvi formák követnek, mégpedig úgy, hogy a nyelvi 

formák típusainak száma jelentősen felszaporodik, és ezzel együtt a létrehozás 

módja automatikussá és egyben szabályokba foglalhatóvá válik. (Talán ez történik 

ma a be igekötő új lexikai és grammatikai jelentéseire épülő mintákkal, vagy leg-

alábbis e minták némelyikével.)  

Azok a nyelvi formák sem válnak feltétlenül azonnal konvencionálisakká 

(vagyis a norma részévé), amelyek szabályos minták követésével (sőt, akár a stan-

dard változaton belül) jönnek létre – annak ellenére, hogy a rendszer produktív 
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mintáit követik, tehát potenciálisan a rendszer elemei.
217

 Másrészt egy új minta 

megjelenése egy szűkebb közegben, majd elterjedése a nyelvközösség egészében a 

nyelv standard változatának szabályrendszerét is megváltoztathatja. Így előfordul-

hat az is, hogy egy minta vagy szabály kezdetben nem a standard (a normatív 

nyelvváltozat), hanem egy nem normatív változat (pl. a szleng) mintája, ill. szabá-

lya, de később ez a minta/szabály, ill. a hatókörébe tartozó jelenség(ek) standardi-

zálódhat(nak). Ezért ezeknek az új nyelvi alakulatoknak (amelyek először stiliszti-

kai, ill. nyelvváltozatokhoz kötődnek) a megbélyegzése a rendszer szempontjából 

értelmetlen, csak a rögzített norma nyelvhelyességi elvárásait tükrözi. Ezért java-

solja Kemény Gábor a nyelvművelés stilisztikai alapokra helyzését, és egy ún. stí-

lusközpontú nyelvművelés kialakítását.
218

  

                                                 
217 L. a potenciális, aktuális és lexikai szó, ill. jelentés fogalmát az az A/IV./1. és az A/V./4. fe-

jezetben, valamint LADÁNYI 2000a-ban és KIEFER 2002-ben. 
218 „...a nyelvi helyesség kontextuális, illetőleg szituatív (helyzethez kötött) természetű jelenség, 

voltaképpen nem egyéb, mint megfelelőség, odaillőség” (KEMÉNY 2006/2007, 125–126). Vö. még a 

normatudatosság fogalmával (SZABÓ 2007). 



 

 

 

 

Zárszó 

 

 
Egy elméleti fejezetekből álló és két esettanulmányokat tartalmazó részben vizsgál-

tuk a produktivitás és az analógia szerepét a szóképzésben. Bár a produktív szabá-

lyok adják a szóképzési rendszer magját, nemcsak a produktív szabályokat, hanem 

az analógiás eljárásokat is fontos szóképzési műveleteknek találtuk, mert a nyelv-

használók morfológiai tudása nem pusztán a produktív szabályok ismeretéből áll: 

kreatívan felhasználnak minden olyan szerkesztési módot, amely akár (produktív 

vagy nem produktív) szabályon, akár analógiás sémán, akár egyedi minta analógiás 

felhasználásán alapul. Az analógiának fontos szerepe van a változási folyamatok-

ban is: a szóképzési rendszer új szabályai az analógiás úton képzett derivátumok 

típusainak felhalmozódásán keresztül épülnek ki.  

Esettanulmányokban vizsgáltuk és támasztottuk alá a szóképzési produktivitás 

fokozatiságát, valamint a morfológia szemantikai vonatkozásainak hangsúlyos sze-

repét – mind a szinkrón rendszer összefüggéseiben (pl. a képzők funkciómegoszlá-

sa, rivalizálása és szinonímiája, szóképzési korlátozások, szemantikai alapon meg-

határozható kapcsolódási minták), mind a grammatikalizációs folyamatokban.  

A szóképzés kérdéseit az elméleti morfológia, ill. általában a nyelvelméletek 

tágabb elméleti hátterén vizsgáltuk. Ezek közül elsősorban a funkcionális szemléle-

tű nyelvelméletekre, különösen a természetes morfológiára támaszkodtunk (he-

lyenként módosítva ennek az elméleti keretnek bizonyos alapfeltevésein). Ugyan-

akkor támaszkodtunk más funkcionális szemléletű irányzatokra is, és a produktív 

szóképzés kapcsán – ahol ez hasznosnak látszott – éltünk a strukturális szemléletű 

nyelvtanok szabályalkotó technikájával is.  

A funkcionális nyelvelméletek tekintetbe vétele különösen azért hasznos, mert 

a nyelvi rendszerrel kapcsolatos kérdéseket a nyelvhasználatra vonatkozó modellek 

fényében elemzi, így fontossá válnak a nyelv (és ezen belül a morfológia) nyelven 

kívüli funkciói is. Annak ellenére, hogy a szóképzés a morfológiának csak egy sze-

lete, és maga a morfológia is csak egy kis részét tudja megragadni a nyelvi rend-

szer összefüggéseinek, ha túllépünk a puszta strukturális megközelítéseken, és fel-

használjuk a funkcionális megközelítésmódok új szempontjait, ezek elvileg lehe-

tővé teszik, hogy a morfológiai leírás is túllépjen a számára eleve adott szűk leírási 

körön. 
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