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Magyar nyelv 

Dr. Béres János: A magyar és az orosz igenevek összevetése 

B e v e z e t é s 

Ahhoz, hogy araagyar és az orosz igenevek fajtáit összevethes-
sük, elöljáróban ki kell mondani, hogy milyen összehasonlítási 
alapon szeretnénk ezt elvégezni. Véleményem szerint, a legcél-
szerűbb az egyes igeneveket alaki, jelentés- és mondatbeli sze-
repük szempontjából szemügyre venni. 
j.-ivel maga az elnevezés arról tanúskodik, hogy az igenevek 
olyan szóíajok, amelyek részben igeif részben pedig fö- és 
melléknévi, illetve határozószói sajátosságokkal rendelkeznek, 
az átmeneti szóiaj kategóriába sorolhatók. Ezt teszik A mai ma-
gyar nyelv, egyetemi tankönyv szerzői is, amikor megállapítják, 
hogy 11 akkor beszélünk átmeneti szófajról, ha egy szócsoport tag-
jai egyszerre több szófajta jellemző vonásait is mutatják, de 
ezek elválaszthatatlanul összefonódva jelentkeznek bennük, kü-
lön-külön egyik érintett szófajba sem illeszthetők be." 
Ezt a gondolatot Papp István "Az igenevek helye a nyelvtan rend-
szerében" című cikkében /tíagyar Nyelvjárások, VIII. füzet, Tan-
könyvkiadó, Budapest 1962/ továbbfejleszti, és kimondja, hogy 
"valamennyi igenév kétarcú: őriznek bizonyos igei sajátosságo-
kat, de vannak névszói kritériumaik is. Éppen ezért nem sorol-
hatók sem az ige, sem a névszó kategóriájába, hanem külön szó-
fajnak kell tekinteni őket." 
A magyar igenevek besorolásával kapcsolatban Papp Istvánhoz 
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csatlakozom, de nézzük meg, hogy mi e helyzet e téren az orosz 
igeneveknél. Az orosz nyelvben is hasonlóképpen viselkedenek 
az egyes igenevek, mint a magyarban, de - vélem én;." rsérint -
a főnévi igenévnek az oroszban külön jelentőséget- ad az a tény, 
hogy az igék szótári alakját képezi. Kem így van ez 3 agyarban, 
ahol az ige szótári alakja az alanyi ragpzás kijelentő mód har-
madik személye jelen időben. így tehát a magyar főnévi igonév 
képzett szó /olvas-ni/, az orosz pedig eredeti /HKTQTB/, amely-
ből az ige egyes ragozott alakjai képezhetők /'tmTaio, -eut; TniTaji, 
-Jia, -Jio, -JEI; Óy^y ^TaTB stb./. Az orosz nyelvtanokban az ige-
neveket az igék kategóriájában tárgyalják, bár a melléknévi és 
a határozói igeneveket külön-külön kiemelik. oroszban az igék 
alakjait két tőből képezik: egyeseket a főnévi igenévi tőből, 
másokat a jelen idejű vagy az egyszerű jövő idejű tőből, ezért 
mindkét tő ismerete nélkülözhetetlen. Ennek az a következménye, 
hogy a helyesen összeállított szótárakban rendszerint közlik a 
főnévi igenévi alak mellett a jelen vagy az egyszerű jövő idő 
igealakját is. Az ige szótári alakjára mégis a főnévi igenév a 
jellemző. így a főnévi igenév nem választható külön az ige töb-
bi alakjától. Araagyarban viszont valamennyi igenévnek az a. jel-
lemző vonása, hogy igékből képzett származékszó. 
Az igenevekben az igei alapjelentés rendszerint a nagyobb súlyú, 
de halványabb, mint az igékben. Érdekes, hogy az igenevekhez az 
igékhez hasonló bővítmények járulhatnak: tárgy vagy határozó 
/A híreket gyorsan olvassa= EacTpo HHTAET HOBOCTH; A híreket 
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gyorsan olvasnia BÜICTOO ^HTaTB HOBOCTM; A híreket /yorsan ol-
vasó= EtiCTpo HiiTaiomHfl HOBOCTII; A híreket gyorsan olvasva -
EHCTPO TOTASÍ HOBOCTII/. A névszók jellegzetes bővítménye, a jel-
ző legfeljebb a fönevestilt igenevekhez csatlakozhat. Pl. jó col-
gozó= xopoiumi Tpy©mtfíftca. Ugyancsak igei sajátságuk az egy-, 
elő- vagy utóidejüség, arai nem más, mint saját cselekvésüknek 
és a mondat állítmányának iiőbeli érvénye közötti időviszony. 
Kasonlóképpen igei jellegö folyamatos, befejezett vagy beálló 
cselekvéstartalmuk, egyidejűséget és folyamatosságot fejez ki 
például: "Péter Ülve beszélget= IléTp OKJW paaroBapiiBaeT; elfl-
idejtiséget és befejezettséget: Az elolvasoot könyvet visszaad-
tam a barátomnak- IIpoH íTaHiiyio icmiry H OTJIQJI CBoewy JTpyry;utó-
idejöséget és beálló cselekvést: A megvásárolandó dolgokat eb-
ben o kirakatban vettem észre = ÜOKynaeMLie Bemn N 3aMeTnji B 

3TOÍÍ BHTPHH6 • " 

ÁZ igenevek alaktani szempontból főnévi, melléknévi vagy hatá-
rozószói tulajdonságokkal rendelkeznek, A melléknévi és hatá-
rozói igenév ragozása a magyarban megegyezik a melléknévével, 
illetve a határozószóéval, «iz utóbbiak általában nem ragozhatok. 
A főnévi igenév ragozásakor csak személyragokat kaphat, de ezek 
nem az igei, hanem a névszói személyragokra hasonlítanak: adn-
om, adn-od, adni-a, adn-unk, adn-otok, adni-uk; adat-om, acat-
od, adat-a, adat-unk, adat-otok, arat-uk. Az oroszban a főnévi 
és a határozói igenevek nem ragozhatok, a melléknévi igenevek 



- 4 -

pedig a melléknevekhez hasonlóan ragozandók. 
Az igenevek mondatbeli szereplése olyanf mint a fö- és mellék-
neveké, illetve a határozószóké. 

1. A MAGYAR ÉS AZ OROSZ IGEI-IEVEK FAJAI 

a/ A főnévi igenév 

A bevezetésben említettem, hogy a főnévi igenév a magyarban 
képzett, az oroszban pedig eredeti szóalak. A főnévi igenév 
valamilyen cselekvés-, történés-, állapot- vagy létezésfogal-
mat fejez ki /írni, esni, feküdni, lenni = iracaTB, najnaTB, 
Jiê aTB, ŐHTB stb./. A magyarban az alanyi ragozású jelen 
idejű kijelentő mód harmadik személyének alakjából képezzük 
-ni képzővel /olvas-ni, ír-ni, számol-ni, lát-ni stb./. Az -ít 
képzős igékből, valamint néhány -d, -g, -1, -11, -r, -sz, -t, 
z mássalhangzóra végződő igéből -ani, -eni kötőhangzós rag se-
gítségével képezzük a főnévi igenevet /tanít-ani, epít-eni, 
mond-ani, ing-ani, öml-eni, hall-ani, sodr-ani, látsz-ani, 
fejt-eni, habz-ani stb. Eugeniusz Mroczko: Zwi^zla gramatyka 
j^zyka w^gierskiego, oldal, és A mai magyar nyelv, 136. ol-
dal/. A -d, -g, -1, -r, -sz, -t, -z előtt mássalhangzó /kivétel 
az -ít képzős igék/, az -11 előtt pedig rnagárihan̂ ó van. 
liosszű nn-es /-nni/ változatban járul a képző az -sz, illetve 
-v tőváltozatú igékhez: visz, vi-nni; vesz, ve-nni stb. 
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A képző előhangzós és előhangzó nélküli alakja párhuzamos szár-
mazékokat is alkot: kotor-ni, kotr-ani; söpör-ni, söpr-eni stb. 
Itt a szótári tőhöz előhangzó nélküli, a torlódásos tőhöz pedig 
előhangzós főnévi igenévi rag járul /A rnai magyar nyelv, 136. 
oldal/. 
A főnévi igenévi alak minden igéből képezhető, csak a "nincs" 
igéből nem. iíitka a "vanni" és a ható igékből képzett főnévi 
igenev használata /mondhatni azt, hogy Ausztria olimpiai han-
galatra ébredt hétfő reggel - Képszabadság, 1973.11.6./. 
Az oroszban a főnévi igenév /HH$HHHTHB = HeonpejxeJieHHaH $opMa 
TJÍBTOJIB./ végződése -T B , -TSI vagy -ra A I I T A T B , HecTH, neHB 
stb./. Eredetileg az oroszban is egységes -TE végződésük volt, 
amint ezt az óorosz vagy a mai ukrán TOTaTH, HecTtf, neKTH is 
bizonyítja /A. 0. HiiKotíaBa: BBejceime B H3HK03H£HHe, HacTB I, 

195. oldal/. 

Érdekes összevetni hangsűlyozási szempontból az orosz főnévi 
igenevet a magyarral: a magyarban - mivel a hangsúly állandó -
mindig az első szótagra esik, az oroszban a-SB végöeknél külön-
böző szótagokra eshet, a -TH végződés mindig hangsúlyos, kivé-
ve a BH- igekötős befejezett cselekvést! igéket /BHHecTH, BH-

fiTH/t a -TO végöeknél pedig mindig az utolsó szótagra esik, 
sőt még a -ca visszaható szócska hozzáadása sem változtat ezen: 
őepenB, őeperacH /üyjrEKKHa, 3axaBa-íiexpacoBa: J^eömnx. pyccKoro 
H3HKE JWIH CTyHeHTOB-IIHOCTpaHEieB, 201. oldal/. 
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A főnévi igenévhez nem járulhatnak viszonyragok, jelek vagy 
képzők, nem lehet sem névelője, sem pedig névutója. Ezek a 
jellemzők megkülönböztetik a főnevekből, bár szernélyragjai 
lehetnek: látn-orn, látn-od, látni-a, látrj-unk, látn-otok, 
látni-ulc. Megjegyzendő, hogy a -ni képző -i része a személyra-
gok előtt az első és a második személyben lekopott. Az orosz-
ban nem ragozható. 

b/ A melléknévi igenév 

A melléknévi igenév igéből -ó, -ő; -t, -bt; -andó, -endő kép-
zővel képzett szó, amely az igei jelentéstartalmat tulajdon-
ságként nevezi meg. Jobban megőrizte igei természetét, mint 
a főnévi és a határozói igenév, mert ubal a cselekvés folya-
matos, befejezett vagy beálló voltára, valamint időbeli lefo-
lyására. Igei sajátságát erősíti még az is, hogy igékhez járu-
ló bővítményt kaphat, tehát lehet tárgya vagy határozója /a fe-
ladatot nehezen értő diák, a szerelvényhez kapcsolt mozdony/. 
A melléknévi igenév lehet: 
1/ folyamatos -ó, -ő képzővel /dolgpzó, néző/; 

'á/ befejezett -t, -bt képzővel /megvert, legyőzött/; 
V beálló -andó, -endő képzővel /Inalandó, megtekintendő/. 
A melléknévi igenév minőségjelzőként ragbalan, de a választé-
kos beszédben személyragot kaphat /a kígyómarás okozta seb/. 
Az egyes számú harmadik személyü alak sokszor összetett szót 
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alkot alanyával /szűrágta, vízmosta, madárlátta, esőverte/. 
i-íéhány folyamatos melléknévi igenév -n, -an, -en, -lag, -leg 

formában mód- vagy állapothatározó ragot kaphat /kitartón, ki-
tartóan, várhatóan, várhatólag, lehetőleg, érezhetően, kitűnő-
en/, 
/^ennyiben fő- vagy melléknévvé válik, ragokkal, jelekkel, sőt 
képzőkkel is ellátható /dolgozóval, dolgozónak, dolgozóról; 
dolgpzóe, dolgozók, dolgozói; szabóság, vezetőség/. 
A uellÓKnévvé vált melléknévi igeneveket fokozni is lehet /ki-
tartóbb, érezhetőbb, lankadtabb, kedveltebb/. 
ÜZ oroszban a melléknévi igenév lehet: 
1/ jelen idejű cselekvő -ymufi, -raUHfi; -ámult, -HUIHÖ képzővel 

/HiiTawnnfi, níiiLyuu'íi, cJipsamKÖ, roDopnniHií/; 
>/ műit idejű cselekvő -randi, -nnfi képzővel AnrraBmwö, npi*-

necumü/; 
V jelen idejű szenvedő -eMHft, -marit, -ouuft képzővel A m a -

GNíHÖ, BKJIEMKK., HeCOMlfi/; 
4/ múlt idejű szenvedő -HHÜÜ, -eHHHíi, -TNH képzővel Aiane-

HaTaHHHfi, BKJnoqeHHHfi, yőKraft/. 
uivel az oroszban a melléknévi igenévnek neme is van, így ter-
mészetes, hogy az - H Ü / - H Ö / , -oe /-ee/ eredeti melléknévi 
képző a hím-, nő-, illetve semlegesnem kifejezője, s így rago-
zása is a teljes végződésű melléknévével azonos. Az oroszban 
csak a cselekvő melléknévi igeneveknek lehet tárgya, határo-
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zója azonban valamennyinek, s természetesen, itt is - mint a 
magyarban - megtartja eredeti igei vonzatát AiKTaiomKií KHnry, 
nMmymMii IIFCLMO; ^IITABINNFI ra3eTy, npimecuiiiíí ÊMO,ii,aH; y^EHMK, 

HitTaromPiíi KHwry B yrjiy; yneHUK, 'QNTABINI'IFÍ KHiiry B yrjiy; Bceraa 
ropjrao JNOŐMILIÍI CHH; B ŐOTO YŐOTHII BOHH; Teiur0B03f NPMIENJIEHHHM 

K cocTaBy/. 
A cselekvő melléknévi igeneveknek csak teljes alakjuk van 
/TCTaiomníi, ̂ iTaBümiíA A szenvedő melléknévi igenevek azonban 
- éppen úgy, mint a tulajdonságot kifejező melléknevek - tel-
jes és rövid alakkal is rendelkeznek /JHOŐHMHÍÍ - JIIOŐHM; peuiéHHNÖ -
peméH; OTKPMTHH - OTKPHT/. Itt meg kell jegyezni, hogy a 
jelen idejű szenvedő melléknévi igenév rövid alakját csak né-
hány igéből lehet képezni /móim, yBasaeM, iieHiiM, xpamiM, uy-
w , jTHGTaeM és másokból/, de ezeket az alakokat meg írásban is 
ritkán használják, szobán pedig egyáltalán nem /OH yBâ AEIV; BceMH 
TOBapismaMH helyett Bee TOBapwmn yBâ aiOT ero a használatosabb/. 
A rövid alakú melléknévi igeneveket a főnevekkel nemben és szám-
ban egyeztetni kell /Borrpoc peméH, KHnra npowraHa; Bonpocn pe-
rneHH, KHMrií npo^TaHtyOi rövid alakú szenvedő melléknévi igenevek 
nem ragozhatok éppen úgy, mint a rövid alakú melléknevek sem. 

c/ A határozói igenév 

A határozói igenév olyan -va, -ve, néha -ván, -vén képzővel 
igéből képzett nem ragozható szó, amely a cselekvéstartalmat 
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határozói körülményként nevezi meg; rendszerint valamilyen 
cselekvésnek, létezésnek, történésnek, állapotnak a módját 
vagy egy névszóval kifejezett mondatrésznek az állapotát je-
löli meg /mondva, lévén, születve, állva stb./, 
A ható igék kivételével valamennyiből képezhető. Igei tulaj-
donságát alátámasztja az, hogy lehet tárgya vagy határozója 
/egy szót sem szólva, kényelmesen ülve; HH cjiOBa He roBopn, 
ynoÓHO CKJVI/. 
A határozói igenév a magyarban igéből képezhető: 
1/ -va, -ve képzővel /rajzolva, sietve/ vagy a régebbi 

-ván, -vén képzővel /rajzolván, sietvén/. 
A -ván, -vén képzős alak inkább írásban fordul elő, s akkor is 
a választékosság alátámasztására használják. A gyakrabban hasz-
nálatosak közelebb állnak a valóságos határozószókhoz vagy a 
módosítószókhoz /mondván, nyilván, úgyszólván stb./. Viszony-
ragokat általában nem kaphatnak. 
Az oroszban a határozói igenév képzése történhet: 
1/ folyamatos cselekvést! igékből -tf, a JR, m, m tövégi han-

gok után pedig-a képzővel AnTaa; Jié«a, MOJina, wma, ma/i 
2/ befejezett cselekvesü igékből tővégi m a g á n h a n g z ó után - B , 

ritkábban -Bírni, mássalhangzó után pedig -nra képzővel 
/npowraB, yBimeBnra, npjraécnni/; 

3/ befejezett cselekvési! - C H végű igékből -BIMCL képzővel 
/BepHyBmpicB/. 
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Fenti eljárástól eltér a -Ba- képzős folyamatos igék igeneve, 
amikor ie a Jta3Ha-, OTar- tövek után az infinitivus tövéből 
képezik a határozói igenevet/naBaTB, flaBan; npn3HaBaTB, npH-
3HaBan; BCTaBaTB, BCTaBaü/. 
A ŐHTB ige jövő idejű tövéből -y^H képzővel képezik a folya-
matos határozói igenevet /őyn-jpni/. 
Néhány orosz igéből nem lehet képezni folyamatos határozói ige-
nevet: 
1/ ha a jelen idejű tőben hiányzik a magánhangzó /IMTB - UIBIOT, 

IIHTL - riLioT, xHaTB - mjT, psaTB - pByT, TepeTB - TpyT stb./; 
2/ a végű igékből /MOHB, Őepera, TeHB, ne^B, xera s t b . / ; 

3/ a -Hy- képZŐS igékből /flBHHyTB, COXHyTB, MOKHyTB, KKHyTB 
stb./; 

4/ néhány egyéb igéből, mint: neTB, mmcaTB, naxaTB, pe3aTB stb. 
Néha a befejezett határozói igenév képzése az ige egyszerű jö-
vő idejű tövéből-a, —H képzőkkel is történhet. Ilyen néhány 
a tőben mássalhangzóval, vagy-H magánhangzóval végződő -CH 

visszaható szóval ellátott ige /npraec-TH, npKHec-yT, npimec-H 

vagy NPUHÉC-MN; BCTpeTK—TB-CH, BCTpeT—HT—CH, BCTpeT—H—CB vagy 
BCTpeTHB—iiro—CB/. -Amennyiben a főnévi igenévi és a műit idejű 
igető különbözik egymástól, űgy kétféle befejezett határozói 
igenév létezik /BNCOXHy—TB, BticoxHy—B; BHCOX, BHCOX-IUH; 3ane-
pe-TB, 3anepe-B; 3anep, 3anep-nM/. 
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ü. A MAGYAR ÉS AZ OROSZ IGENEVEK JELEOTÉSÁRNYALATAI 

a/ A folyamatos, befejezett ep a beálló akciórainöség 

Folyamatos akciórainöség alatt azt értjük, ha a cselekvésnek, 
történésnek, állapotnak vagy létezésnek a kezdete ós a vege 

ismeretlen. Grafikusan ábrázolva egy végtelen egyenessel lehet-
ne ezt kifejezni: , 
Legkényelmesebben otthon lehet ebédelni, de szívesen ebédelünk 
az üzemi étteremben is /Béres: Fordítástechnikai gyakorlatok, 
Csehszlovák Kultúra, Budapest, 1974, 3. oldal/. Ebben a mon-
datban a "lehet ebédelni", "ebédelünk" folyamatos cselekvést 
fejez ki. 
A hatóságok attól tartanak, hogy a több mint 160 kilométer ó-
ránkénti sebesseggel száguldó szélvihar halálos áldozatainak 
száma meghaladja az ötszázat /Béres: Fordítástechnikai gyakor-
latok, 7. oldal/. Itt a "száguldó szélvihar" helyett Maz a szél-
vihar, amely száguld" átalakításból világosan kitflnik az igenev 
folyamatos cselekvesének a jelentése. 
Péter ülve olvas - mondatot átalakítva: Péter ül és olvas-vagy 
- Pét^r úgy olvas, hogy ül - új formájú mondatból ugyancsak vi-
lágosan kivehető a határozói igenév folyamatossága /Béres: Ma-
gyar beszédgyakorlatok, I. rész, NEI, Budapest, 1974, 127. ol-
dal/. 
Befejezett akcióminöség alatt azt értjük, hogyha a cselekvésnek, 
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történésnek, állapotnak vagy létezésnek a kezdete és a vege 
vagy legalább az egyike ismert. Grafikus ábrázolással így le-
hetne kifejezni: | | -f- | 1 . /A plusz jel azt fe-
jezi kif hogy a kezdet ós a vég egybeesik./ 
A fiúk már nem tudtak kitérni a medve elöl /Béres: Magyar be-
szédgyakorlatok, I. rész, 114. old./. Itt a kitérni főnévi 
igenévi alak a befejezett cselekvés kifejezője, s ebből kive-
hető a cselekvés kezdetének ós a végének megtörténte. 
A leírt szó sohasem lehet olyan, mint az elmondott szó, mivel 
nem fejezi ki a hangszínt, a hanglejtest, az indulatot s egyéb 
érzelmi árnyalatot. Ea ezt a mondatot átalakítjuk, akkor-a le-
írt szó-szerkezet úgy változik, hogy - az a szó, arait leírtak 
vagy- az elraondott szó : az a szó, arait elmondtak - kifejezés-
re alakul át, amiből szintén tisztán kitűnik a befejezettség 
akciórainösége. 
Gábor belépve köszön-mondatból átalakítás után-Gábor belep és 
köszön-vagy-Gábor akkor köszön, amikor /miután/ belép-szintén 
teljesen érthetően kivehető a cselekvés befejezettsége /Béres: 
Magyar beszédgyakorlatok, I. rész, 127. old./. Tudniillik, Gá-
bornak először be kell lépnie a helyiségbe, tehát befejezi az 
első cselekvést, és azután köszön. 
Beálló akcióiDinösegröl akkor beszélünk, ha a cselekvés, törté-
nés, állapot vagy a létezés bekövetkezéséről van szó. Ennek gra-
fikus ábrázolását így képzelem el: > . 



- 13 -

Ali meg fogja írni a levelet, s a megírandó levelet ajáilva fog-
ja elküldeni. Itt a meg fogja írni és a megírandó igealakok be-
álló akcióról tanúskodnak. A megírandó melléknévi igenév a mon-
dat alapigéjével egyidejűséget fejez ki /fogja elküldeni/. 
A megírandó mű lassan készül-mondatban azonban a megírandó 
melléknévi igenév az alapigétöl függetlenül beálló akcióminö-
séget jelent. Az illető a híreket ma este ülve fogja bemondani. 
Ebben a mondatban az ülve határozói igenév az alapige szoros 
függvénye, s így a jelentése akcióminösegi szempontból beálló 
cselekvésre utal. 
Régebben a melléknévi igeneveket egyes nyelvtankönyvek műit, 
jelen és jövő idejű igeneveknek nevezték/Benkö-Kálmán: Magyar 
nyelvtan az általános gimnáziumok I-IV. osztálya számára, Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1959/. A mai magyar nyelv egyetemi tan-
könyvben azonban a folyamatos, befejezett és a beálló elnevezé-
seket találjuk /36. old./, ami reálisabb. A tornácon ülő néni 
kedélyesen elcsevegett az öt körülvevő gyerekekkel-mondatban 
az ülő és a körülvevő melléknévi igenévi alakokat űgy kell ér-
telmeznünk, hogy aki ült, illetve akik öt körülvették, tehát 
műit időben, jóllehet az említett gimnáziumi tankönyv besorolá-
sa szerint az ülő és a körülvevő melléknévi igenév jelen idejű-
nek számít. A megírandó mű nehezen készült el-mondatban a meg-
írandó szerintem azt jelenti, hogy az, amit meg kellett írni, 
tehát a műit időben, a regi nyelvtankönyvek szerint pedig az 
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-andó, -endő végződésű melléknévi igenév jövö idejű. Ily módon 
ismerteti ezt Papp István Az igenevek helye a nyelvtan rendsze-
reben című dolgozatában a Magyar nyelvjárások VIII. ftlzetének 
73. oldalán, ahol megállapítja, hogy "a melléknévi igenév idő-
jelölő szerepéről szóló tanítás és a vele járó terminológia 
tévedésen alapul, s nem felel meg a nyelvi tényeknek". 
Ea áttekintjük az orosz igenevek terminológiáját, akkor azt 
látjuk, hogy a melléknévi igeneveknél jelen idejű cselekvő, 
múlt idejű cselekvő, jelen idejű szenvedő és műit idejű szen-
vedő melléknévi igenévi alakokat találunk, vagyis majdnem ha-
sonló a régebbi magyar felosztáshoz. Eiányoznak a jövö idejű 
alakok. Ea alaki szempontból nem is, de jelentéstani értelem-
ben fordítással felfedezhető az -andó, -endő beálló alak je-
lentése a -eMHfl, -i'!MHfi,~op̂Hít szenvedő alakú jelen idejű mel-
léknévi igeneveknél. A Suara-Bokor-Eorváth: Orosz társalgási 
és külkereskedelmi nyelvkönyv második kiadásában /1973/ a 255. 
oldalon az oamaaeMHfi váxt, várható, a 38KpHBaeMHS bezárandó 
fordításban szerepel, amiből az következik, hogy "a jelen ide-
jű szenvedő melléknévi igenev többféle jelentéssel fordítható 
magyarra: ̂ TaeMHÖ - 1/ olvasott /amit olvasnak/, 2/ olvasha-
tó /amit olvasni lehet/, 3/ olvasandó /amit olvasni kell/. Eogy 
melyik jelentéssel fordítsuk, azt a szövegösszefüggés dönti el: 
BtinycKaeiviHe 3aB0,n0M TOBapN - Az üzem által gyártott áruk. 
OroaeiviNÖ pe3yjn>TaT neperoBopoB - A tárgyalások várható ered-
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menye. BOT nocTaBJiHeMa& napTZH - Itt van az elszállítandó te-
tei". 
Meg kell jegyezni még, hogy a műit idejű cselekvő melléknévi 
igenévnek a magyarban megfelelője rendszerint nincs, ezért aki, 
amely vonatkozó névmással kapcsolt mellékmondattal fordítható. 
y^eHKK, npoTOTaBiinifi KHnry, OTHéc eé B ŐHŐJiHOTeKy - Az a diák, 
aki elolvasta a könyvet, visszavitte /azt/ a könyvtárba. Itt 
a npoHHTaBffiHÍi csak kapcsolt vonatkozó névmással fordítható 
/aki elolvasta/, befejezett melléknévi igenévvel nem. CTyneHT, 
KOHTOBimfi 3a pyŐe)KOM, BepHyjicH Ha po,HHHy * Az a diák, aki kül-
földön végzett, visszatért hazájába. Ez szerintem így is fordít-
ható: A külföldön végzett diák visszatért hazájába. Az ilyen 
fordítási lehetőség azonban ritkább. 
A tárgyilagosság kedvéért azt is meg kell említeni, hogy a ma-
gyar igéknél a folyamatosság és a befejezettség alaki szempont-
ból nem olyan élesen elhatárolt, mint az oroszban. Ez azt je-
lenti, hogy a magyarban a folyamatos igealak gyakran állhat be-
fejezett akciót kifejező szerepben is. Az asztalhoz ülve jóízű-
en kezdett enni » CeB 3A CTOJT, OH HÂ aJi c anneTiiTOM ecTL. Át-
alakítva: Az asztalhoz ült, és elkezdett jóízűen enni = OH ceü 
3a CTOJI H Ha^an c anneTHTOM ecTB. Más formában: Leült az asz-
talhoz, és elkezdett jóízűen enni = OH CGJI 3a CTOJI H Ha^an c 
anneTKTOM ecTB. A magyar szövegben az ülve, ült és leült befe-
jezett akciót fejez ki mind a három mondatban, s ennek az orosz 
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szövegben csak két megfelelője van: ceB és ceji. Ugyanis az 
oroszban a ceB és a Ce.Tr a cecTB befejezett cselekvésű igéből 
képzett igealak, a magyarban azonban az ülve és az ült a folya-
matos ül igéből képzett igeforma, de mondatba ágyazva a befeje-
zett leült akcióminöseggel azonos jelentésű. Tehát-Az asztalhoz 
ülve jóízűen kezdett enni-mondat jelentése azonos a-Leülve az 
asztalhoz elkezdett jóízűen enni-mondat tartalmával. Ez oroszul 
csak a magyar igekötős igenek megfelelően fejezhető ki, s ugyan-
akkor a magyar igekötő nélküli megoldás jelentése befejezett ak-
cióminőségű. Ilyen tekintetben a Kypc coBpeMeHHoro pyccKoro 
H3HKa egyik szerzője, Papp Ferenc odáig megy el, hogy a magyar 
és az orosz ige összevetésénél a 409. oldalon szigprűan kimodja: 
a magyar nyelvben nincs vidkategSria. Bár Ferenczy Gyula Rendsze-
rező-gyakorló orosz nyelvtanában /II. rész, 111. old./ az áll, 
hogy "nyelvünkben a vidkategoria nincs meg", de ugyanott záró-
jelben megjegyzi, "vagy legalább is nem határolható el élesen 
és nem következetes". A magam részéről inkább ehhez az utóbbi 
megállapításhoz csatlakozom. Ennek elfogadható megindokolását 
a melléknévi igenevek folyamatos, befejezett és beálló akció-
minősége is igazolja. 

b/ Az egy-, elő- és az utóidejűseg 

Egyidejűségről akkor beszélünk, ha a mondatban az igenév és az 
igei állítmány ugyanolyan időviszonyra utal, amit függőleges 
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,Tt. irányba mutató két párhuzamossal lőhetne ábrázolni 
Péter lllve olvas-mondat átalakítva: Péter ül és olvas, vagyis 
mindkét cselekmény jelen időben történik. Péter ülve olvasott « 
Péter ült és olvasott-mondatban az idíjviszony műit idejű. Pé-
ter ülve fog olvasni - Péter ülni fog, és úgy fog olvasni-mon-
datban az időviszony jövö időbeni cselekvésre mutat. Az orosz-
ban ugyanolyan a helyzet: üeTp CHflH TOTaeT - mondatban az egy-
idejűség jelen idejű. üéTp cmn HKTaJi - mondatban múlt idejű, 
és íleTp cvm ÓyneT ^KTaTB - mondatban pedig mindkét cselekvés 
jövö idejű. 
Előidejűség akkor áll fenn, ha az igenév által kifejezett cse-
lekvés, történés, állapot vagy létezés megelőzi a mondat állít -
mányának időbeli érvényét. Ezt egy balra záródó derékszög szá-
raival lehetne ábrázolni, így: 
Elegendő ideje lévén délután pihent-mondat átalakítva:Miután 
volt elegendő ideje, délután pihent. Itt a miután volt elegen-
dő ideje a pihent fömondat állítmányával szemben elöidejűseget 
fejez ki. 
Az állomásra érve vonatra szállt-mondat átalakítva:Miután az 
állomásra ért, vonatra szállt. Ebben a múlt idejű példamondat-
ban is a mellékmondat elöidejűseget fejez ki. 
Hazaérve majd elmondok valamit-mondat így alakítható át: Miután 
hazaérek, majd elmondok valamit. Ebben a jövö idejű összetett 
mondatban a mellékmondat szintén előidejűséget fejez ki. 
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Ka a fenti három mondatot oroszra fordítjuk, azt tapasztaljuk, 
hogy a határozói igenóv -ií/a/, -B vagy -BHH alakot ölt, és 
hűen tükrözi az előidejűséget. Kivién EOBOJILHO BPEMEHM, nocjie 

oóeíta OTjoaxan. üpiíŐHB Ha CTammio, ceji Ha noe3tf. üpiiÓHB JIOMOÍÍ, 

paccKa^y o HeM—HEŐynB• /Az első mondatban azért-H a határozói 
igenév végződése, mert az HMeTB ige folyamatos szemléletű./ 
Utóidejűség esetében az igenóv által kifejezett cselekvés, tör-
ténés, állapot vagy létezés qkkor következik be, amkor a fő-
mondatban leírt esemény véget ér. Ezt egy jobbra záródó derek-
szög száraival kővetkezőképpen tudnánk ábrázolni;T ^ . 
A megvásárolandó könyvet ebben a kirakatban pillantottam meg 
mondat átalakítva: Azt a könyvet, amelyet meg kellett vásárolnom, 
ebben a kirakatban pillantottam meg, vagyis először megpillan-
tottam, s csak azután vásároltam meg. Oroszul: ÜOKYNAEMYJO KHH-

ry H 3aMeTim B BTO& BHTPEHE. Itt is a noKynaeMyn szenvedő 
melléknévi igenév utóidejűséget fejez ki, tehát azonos a magyar 
beálló melléknévi igenévvel. 
Leendő párommal Debrecenben ismerkedtem meg mondat oroszul így 
hangzik: C Moeíi őynymeft cynpyroft A nosHaKOMMCfl B üeőpeueHe, 
vagyis először megismerkedtem vele, s azután lett a párom. Itt 
is. a leendő = Őyjjymiifi utóidejűséget jelent, de az előző mondat-
ban szereplő orosz szenvedő melléknévi igenevvel szemben ez cse-
lekvő. 
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Az utóidejűsógnél is szeretnek rámutatni arra, hogy ez mindhá-
rom időben lehetséges. 
a megoldanuo feladatot éppen most kapom /jelen idejű utóidejű-
ség/. Á megoldandó feladatot már tegpap megkaptam /múlt idejű 
utóidejűség/. A megoldandó feladatot csak holnap fogom megkap-
ni /jövő idejű utóidejűség/. 
Az oroszban: IfeyraeMyn CTaTBK) ceítoac *mTaro /jelen idejű utó-
idejűség^. IfeyHaeMyn CTaTBK) a yxe B^epa npowran /múlt idejű 
utóidejűség/. Pfey^AEMYH) CTATBK) K őyny ^HTATB TOJIBKO nepe3 
Henem /jövő idejű utóidejűség/. Az oroszban a szenvedő je-
len idejű melléknévi igenevet csak folyamatos igéből lehet ké-
pezni, de elég sok igéből nem is képezhető. Ilyenek a ÜIITB, 

ŐHTB, MHTB, IÜITTB, JTCTB, ŐpaTB, JTJj&TB, miCaTL és más igék. 

3. A MAGYAR ÉS AZ OROSZ IGENEITEK MONDATBELI SZEREPE 

a/ Az igenevek mint mondatrészek 

A bevezetés utolsó mondatában említettem, hogy az igenevek mon-
datbeli szereplése olyan, mint a fő- és mellékneveké, illetve 
a határozószóké. 
A főnévi igenév a mondatban tehát a főnévhez hasonló szerepet 
tölt be, s így lehet alany, állítmány, tárgy, határozó és bir-
tokos jelző. 
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Ezt mindenkinek tudni kell /tudni - alany/. Az ablakból jó idő-
ben ellátni a Sas-hegy tetejére /ellátni - állítmány/. Gábor 
gimnazista korában nagyon szeretett olvasni /olvasni - tárgy/. 
A tsz-tagok eljárnak a könyvtárba olvasni /olvasni - celhatá-
rozó/. Most van alkalom géppel betakarítani a termést /betaka-
rítani - birtokos jelző/. 
A főnévi igenév alanyként leginkább névszói állítmány /jóf rossz, 
hasznos, fölösleges, kár, tilos, hiba stb./, a kettős szófajú 
szabad, valamint a személytelenül használt kell, lehet, illik, 
tetszik, van, nincs stb. igei állítmány mellett fordul elő. Oly-
kor személyragokat is felvehet. 
Állítmányként főképpen az általános- alany kifejezésére szolgál. 

Tárgyként rendszerint a tud, akar, szeret, kíván, bír, mer, 
szokott, kezd s velük rokon jelentésű igék mellett áll. A ket-
tős tárgy egyike rendszerint főnévi igenév. 
Határozóként célt fejez ki. 
Birtokos jelzőként kivételesen állhat. 
A főnévi igenév jelzőt nem kaphat. 
Az oroszban a főnévi igenév lehet alany, állítmány, tárgy, hatá-
rozó ós jelző. 
KypiiTB BoeiipemaeTCH /icypHTB -alany/. BeTep nepecTaji .nyTB/ne-
pecTaJi joyTB - igei összetett állítmány. ÍI peKOMeHjnyio BaM w -
TQTb pyccKne ra3eTH / *niTaTB - tárgy/. OHa npunuia noMO^b 
cecTpe /IIOMOHL -célhatározó/. JIIOJÜH jjaBHO Me^rajm o BO3MOJKHOCTH 
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JI6T8.TB no B03,nyxy /jieTaTL- jelző/. 
A főnévi igenév az oroszban állítmánykent rendszerint mint az 
összetett állítmány szemantikai része fordul elő, a magyarban 
viszont inkább az általános alanyt fejezi ki. Egyébként a mon-
datban való viselkedése hasonló a magyar főnévi igenév szere-
péhez, csak az oroszban többször lehet jelző. 
A melléknévi igenév szerepköre a mondatban sokrétű. Lehet: 
alany, állítmány, tárgy, határozó, de főleg jelző. 
Sokáig alvó az, aki későn szeret kelni. As elfogult nem tisz-
teli mások véleményét. Ámulandó sokszor fájó. /Alvó, elfogult, 
mulandó - alany./ 
A tenger háborgó. Pistával szemben elfogult voltam. Ez a pél-
da követendő. /Káborgó, elfogult, követendő - állítmány./ 
Most már föl fogom jelenteni a raagpóbő ge töket. A lakóösszeíró 
alaposan kifaggatta a megkérdezetteket. Szigorúan ellenőrizni 
fogjuk a sürgüs teendőket, /vlagnóbőgetőket, megkérdezetteket, 
teendőket - tárgy./ 
Ezek a szavak parancsolóan hangzanak. Fáradtan értek fel a hegy-
re. A kor új szelleme maradandóan hatott a fiatal mérnökre. 
/Parancsolóan, fáradtan, maradandóan - mód- és állapothatáro-
zó./ 
Tamásból egészséges, kicsinyesen fontoskodó, köznapi ember lesz. 
Egy ismert pesti szépasszony férjének a temetése vonzott ki a 
Farkasretre. A halálamkor megsemmisítendő jegyzetet kizárólag 
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a magara gyönyörűségére írom. /Fontoskodó, ismert, megsemmisíten-
dő - minőségjelző. Déry Tibor: Kedves bópeer... című kisregényé-
ből vett példamondatok - Látóhatár, 1973 augusztus./ 
A befejezett melléknévi igenév ritkábban fordul elő állítmány-
ként, mint a folyamatos. A befejezett cselekvés, történés által 
létrehozott állapot kifejezésére elsősorban a -va, -ve képzős 
határozói igenev és a létige kapcsolata szolgál. /AS ajtó be 
van zárva, de az ablak még nyitva van./ 
A beálló melléknévi igenevet állítmányként inkább a hivatali 
és a szaknyelv kedveli. A társalgási nyelv ilyenkor a kell igei 
állítmányt részesíti előnyben. /Ez gyorsan megfejtendő - Ezt 
gyorsan meg kell fejteni./ 
Az oroszban a melléknévi igenev mondatbeli szerepköre hasonló 
a magyaréhoz azzal a különbséggel, hogy nem lehet határozó. 
/Igaz, hogy a magyarban is csak -n, -an, -en, -lag, -leg ha-
tározórag hozzáadásával lehet./ 
Omuiajome na BOK3aJie TepnejmBO CTOHJIH Ha neppoHe. /OxwBRme 
- alany./ 
O K H O ŐHJIO 3aKpHTO. /3aicpHTO - az összetett állítmány névszói 
része./ 
He Bee 3aMeTium Bomeamero. /Bomejnneio- tárgy./ Cjié3H MaTepefi 
JIKJIHCL Haja; jMepwzm nevbim. /YmvmmsL - jelző./ 
Az oroszban az összetett állítmány névszói része csak rövid 
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alakú szenvedő melléknévi igenév lehet. /CyjiLKiiHa, r&xaBa-He-
KpacoBa: Y^eömsK pyccicoro H3HKa, 446. old./ 
A melléknévi igenevek úgy a magyarban, mint az oroszban fontos 
szerepet töltenek be a mondatrövidítéseknél, amiről később, az 
igeneves szerkezetek tárgyalásánál lesz szó. 
A hatarozoi igenev mondatbeli szerepe olyan, mint a h cî yrozoszoe. 
s elsősorban időt, állapotféle vagy módfele körülményt jelöl meg, 
tehát a mondatban a határozó szerepét tölti be. 
Rád várva már egy órája itt ülök-mondat átalakítva: Ili közben rád 
várok, már egy órája itt ülök. Itt a várva határozói igenév időt 
jelöl meg. 
Vera integetve búcsúzik-mondatot így lehet átalakítani: Vera in-
teget és búcsúzik-vagy-Vera úgy búcsúzik, hogy integet. Itt az 
integetve határozói igenév módféle körülményt jelöl meg. 
A határozói igenevnek fontos szerepe van a szenvedő szerkezetű 
mondatok képzésénél, amikor a befejezett melléknévi igenevet 
helyettesíti, s a létigével együtt alkotja a névszói-igei ál-
lítmányt. /Ez az ügy részemről el van intézve « Ez az ügy ré-
szemről elintézett./ 
Szerepe van a hiányos szerkezetű mondatoknál is. /Egész nap 
nyitva./ - Tudniillik, nyitva tartunk, illetve Az üzlet egész 
nap nyitva van. 
Fenti példákból arra következtethetünk, hogy a határozói ige-



név nem lehet a mondatban alany, tárgy és jelző, de az állítmány 
szerepét is csak: a fentebb vázolt esetekhez hasonló körülmények 
között töltheti be. 
Az oroszban a határozói igenév a mondatban lehet idő-, mód- vagy 
okhatározó, és kifejezhet feltételt is. 
JlofljW RO MOCTEKa, OH 0CTaH0BHJiCH HL 3ajjyMaziCH - mondatot így ala-
kíthatjuk át: IlocJie Toro KAK OH BOinéjr RO MOCTNKA, OCTAHOBIUICH 

h sanyMaJiCfl. Itt a jcoftna időhatározó. 
B OKHO, Beceoio nrpaH, 3arjianHBaJi roroifi cojnreraHit Jiyq - mondat 
így alakítható át: B OKHO 3aTJiamJBaJi TOHHÍI cojme^HKÖ jiyq TaK, 
HTO OH BeceJio Erpan. ^bben a mondatban az nrpatf módhatározó. 

ÍIô TaJEbOH, He 3acTaB MeHfl EOMa, ocTaBKJi mie 3aniíCKy - mon-
dat átalakítás után így hangzik: ÜOHTaJiLOH ocTaBHJi MHe 3amiCKy, 
n0T0My HTO OH He 3acTaJi MeHH ROMSL. Ebben a példamondatban a 
He 3acTaB okhatározó. 
EFPHMEHUB HOBHŐ METOFL, őpwraja MoaceT nepeBHnoJEHKTB HcpMy-mondat-

ban a npHMeHMB f e l t é t e l t f e j e z k i , amennyiben á t a l a k í t á s után 

az a lábbi mellékmondattal h e l y e t t e s í t j ü k : ECJEK Őpurajca npHMeHHT 

HOBHII MeTOfl, OHa mxeT nepeBunojiHMTB Hop^y. 

A határozói igenév a mondatban néha többféle határozót is kife-
jezhet. Ez példával könnyen megvilágítható, ha az utóbbi két 
mondatot a következőképpen alakítjuk át: 
Hô TajrbOH, nocjre Toro Kaic He 3acTaji MeHH BOMa, ocTaBHJi MHe 
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3airacKy/idöhatározói mellékmondat/. 
Epzrana MOXÖT nepeBunojiHHTB HopMy Tan / T E M / , TTO OHa n p ^ E R A T 

HOBtífi K.evoji /módhatározói mellékmondat/. 
Fentiekből levonható azf hogy a határozói igenevek mondatbeli 
szerepe mindkét nyelvben közel áll egymáshoz, csak a magyarban 
a -va, -ve képzős határozói igenév az összetett állítmányban 
a névszói-igei állítmány névszói részét is képezheti, valamint 
egyes hiányos szerkezetű mondatokban állítmányként szerepelhet. 
Az oroszban viszont ez nem lehetséges. 

b/ Az igeneves szerkezetek 

A főnévi igeneves szerkezet alaptagja a főnévi igenev, mellék-
tagja pedig a névszói vagy igei állítmány, esetleg a határozó. 
Ennek megfelelően beszélhetünk alanyos, tárgyas vagy határozós 
szerkezetről. /Élni jó - alanyos szerkezet. Szeret élni - tár-
gyas szerkezet. Fekve olvasni - határozós szerkezet./ Alaki 
szempontból régebben ide sorolták az összetett jövö időt is 
/olvasni fog/, ma már ez két szóból álló önálló mondatrésznek 
tekintendő. 
Az oroszban a főnévi igenevet a legtöbbször igékkel /JDOÖHT 

TaHBteBaTB/, egyes melléknevekkel /pajt BHJTETB, TOTOB IIOMOHB/, 

predikatív határozókkal /He0ŐX0,í2EM0 cnemnTi/ós főnevekkel 
/npocBÓa OCTaTBCJ?/ lehet kapcsolatba hozni. Ezekben a példákban 
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az alanyos, tárgyas és határozós szerkezeteken kívül a jelzős 
szerkezettel is találkozunk /npocLŐa ocTaTBcn/, ami a magyar-
ban csak kivételesen fordul elö /ideje lepihenni/. Az ilyen 
esetekben rendszerint nem egyeztetett birtokos jelzőről van 
szó. 
A melléknévi igeneves szerkezetben a melléknévi igenév rendsze-
rint a melléktag szerepét tölti be. Alaptag csak az alany-állít-
mányi szerkezetben lehet, vagy ha elveszti melléknévi igenevi 
jelleget, például főnevesül /kiváló dolgozó/. 
Mivel a mondatban minőségjelző, /toldalékkal/ határozó vagy név-
szói állítmány lehet, beszélhetünk jelzős, határozós és alany-
állítmányi szerkezetekrőlAiemelkedő teljesítmény, kiemelkedő-
en teljesít, a teljesítmény kiemelkedő; elhamarkodott szó, el-
hamarkodottan szólt, a szó elhamarkodott; maradandó alkotás, 
maradandóan alkot, az alkotás maradandó/. 
A melléknévi igeneves szerkezet bővítményes is lehet. A mellék-
névi igenévhez tartozó bővítmény rendszerint tárgy vagy külön-
böző határozók /a dolgozatot készítő diák, a ma elvégzendő fel-
adat, az ötödik sorban ülő néző, a helyesen megoldott példa stb./. 

Az oroszban hasonló a helyzet azzal a különbséggel, hogy a 
melléknévi igenév a mondatban nem szerepelhet határozókent, s így 
nem képezhet határozós szerkezetet. A npiraacTHHM oŐopoT kifeje-
zésnek inkább a bővítményes melléknévi igeneves szerkezet felel 
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meg, amikor a bővítmény szerepét tárgy vagy különböző határozók 
töltik be/3a CTOJIOM CHJWT M M A M Z E B mamara cnopTCMeim ós 
HaxojHBnniecfl 3a rpaHHiieií KOJurera paőoTajui jreKTopawu BeHrepcico-
ro H3HK^XA bővítmenyes melléknévi igeneves szerkezet /npuraacTHHit 

OŐOPOT/ a jelzett szót megelőzheti vagy követheti, /mennyiben 
a jelzett szó után következik, vesszővel elválasztandó /CnopT-

CMEHH, cmwmKe 3a CTOJIOM, nrparoT B raamara és Kojurern, HaxojoiB-
maecH 3a rpammefi, paőoTajrz jreKTopaivm BeHrepcKoro H3HKa/. 

Ha a melléknévi igeneves szerkezet nem bővítményes, akkor rend-
szerint a jelzett szó előtt áll/JIOOH oceHBD EOBOJiBCTByTOTCH 
onaBüMMH JIHCTBHMH: - HociraaH $epMa, CnyrHMK 8, aBrycT 1974 r., 
109. old./. 
A határozói igeneves szerkezet lehet bővítmény nélküli, de áll-
hat bővítménnyel is. Ha bővítmény nélküli, akkor rendszerint 
az igei állítmánnyal képez igeneves szerkezetet, s ilyenkor min-
dig mellektag /fekve olvas - Jiem wraeT, állva beszélget - CTOH 

pa3rOBapnBaeT/» Araennyiben bővítményt kap, akkor a határozói 
igenév alaptag Aényelmesen ülve - yflOŐHO CH£H,az utcára rohan-
va - Őexca Ha jjnanj, önt látva - Bac bem/. A határozói ige-
név a mondatban rendszerint határozó, a határozói szerkezet 
melléktagja pedig határozó vagy tárgy lehet. 
Ka a határozói igpnév a mondatban a névszói-igei állítmány név-
szói részét képezi, csak határozói bővítménye lehet /Az ablak 



estig nyitva volt/. Ebben az esetben tárgya nem lehet. 
Az oroszban a íeenpH^acTHHÜ oóopoT rendszerint azonos jelen-
tésű a határozói igeneves szerkezetnek megfelelő mellékmondat-
tal, s ez a legtöbbször időt, okot vagy feltételt fejez ki. 
HUH no KopK#opy, OHH ocMaTpíiBarar CTEHHHE KapTHHH-átalakítva: 
Kor,na OHH UUIH no Kopitnopy, ocMaTpHBajra CTeHHiie KapTHHH -
időmeghatározást fejez ki. JlecHHe BejniKaHH HjíyT K jnojyuvi, 
cocKyHHBnmcB no HHM 3aH»-átalakítva: JlecHHe BejiHKöHH myr 
K JDOJIFLM, nOTOMy ^TO HM COCKy^HJIOCB no HHM 3a HO^L - okmegia-
tározást fejez ki /ÜOCHHQH $epwa, CnyTHMK 8, aBrycT 1974 r., 
106. old./ 
y3HaB eé ajjpec, OH 0ŐH3aTeJiBH0 HanraneT EFT-átalakítva: EOJIH OH 

y3HaeT eé ajgpec, 0ŐH3aTeJE>H0 HanunieT eö- feltételt fejez ki. 
A mellékmondat pontosabban fejezi ki az időt, az okot vagy 

a feltételt, mint a határozói igeneves szerkezet. Előfordul, 
hogy a határozói igeneves szerkezetet többféle mellékmondatra 
lehet átalakítani. Vegyük például az utolsó példamondatot: y3HaB 
eé ajtpec, OH 0ŐH3aTejn»H0 HaniíineT eft. Első átalakításban: 
Koraa OH y3HaeT eé anpec, OH 0Őfl3aTejn>H0 HarmmeT efl - időmeg-
határozást fejez ki. Második átalakításban: TaK KaK OH y3Han eé 

anpec, 0ŐH3aTejn>H0 HanunieT eíl - okmeghatarozást fejez ki. 
Harmadik átalakításban: Ecjm OH y3HaeT ee ajpec, 0ŐH3aTe.JE&H0 
HamsmeT et - feltételt fejez ki. Ez rendszerint a magyarban 
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is így van. 
i.ég néhány szó az igeneves szerkezetek átalakításáról. Szeman-
tikai szempontból valamennyi igeneves szerkezetnél célszerű 
a mellékmondattá való átalakítás azért, hogy a szerkezet je-
lentése pontosabb legyen. Ezt az előző bekezdésben tárgyalt ha-
tározói igeneves szerkezetekre felsorolt példákból, valamint 
"Araagyar és az orosz igenevek jelentésárnyalatai" fejezetben 
bemutatott példamondatokból láthattuk. I.lég arra is szeretnék 
rámutatni, hogy az átalakított mellékmondatok - bizonyos ese-
tekben - lehetnek mind mellé-,mind alárendelt mondatok /Fekve 
olvas - Fekszik és olvas - Úgy olvas, hogy fekszik - Miközben 
/amíg/ fekszik, olvas - Jlé̂ a wraeT - Jlem? u TOTaeT - Taic 
HHTaeT, to jieaaiT - üpiraeM /noKa/ JieaoiT, ̂ HTaeT stb./. 
A főnévi igenév az igeneves szerkezetben rendszerint főnévvel 
helyettesíthető /Szeret olvasni - Szereti az olvasást - JIKX5HT 

HHTATB - JÍÍOŐHT ^TEHHE - Szórakozni jó - A szórakozás jó dolog -
Pa3BJieKaTLCH xopomo - Pa3BjreHeHiie - xopoinee jocejio -
Küzdeni tudni - Küzdeni tudás - JueTh ŐopoTBCH - yMeirae Őo-
pOTBCfl/• 

Egyes ilyen jelzős szerkezetek az oroszban átalakíthatók főné-
vi határozói jelzős szerkezetekké /r0T0BH0CTB noívmB - TOTOB-

HOCTB K noMonw; Hajlama BCTpeTHTBCJi - Hajneawa Ha BCTpeny/. 
Az átalakítással szoros kapcsolatban van a raondatrövidítes. így 
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beszélhetünk főnévi, melléknévi és határozói igeneves mondatrö-
vidítésről. 
Célunk, hogy egy kicsit sétáljunk p Célunk egy kicsit sétálni • 
Hama QEJIB, OTOŐH MH HeMHOJKKO noryjwjra ~ Hama iiejiB - HCMHOJKKO 

noryjiHTB- főnévi igeneves mondatrövidítés. Ez az oroszban gyako-
ribb. 
Kislányukat, aki sírt, a kocsi roncsai közt találták « Síró 
kislányukat a kocsi roncsai közt találták • HOHB, KOTOpaa mia-
KaJia, OHH Hanurw CPE^H OÖJTOMKOB MannmH « EjraicaBinyK) flo^n* OHH HanHm 

opeOT OÖJEOMKOB MamHHH - melléknévi igeneves mondatrövidítés. 
Amikor hátranéztek, észrevettek, hogy kislányuk a hátsó ülé-

sen elaludt » Hátranézve észrevették, hogy kislányuk a hátsó 
ülésen elaludt 2 ííoraa OHH orjumyjiHCB, 3aMerajra, HTO HX EOHB 

3aoHyjia Ha 3ajmeM cnneHBe « ORJUMYBMHCB, OHH 3AMETHJM, HTO HX ROU> 

3acHyjia Ha 3a#H6M CHfleHBe - határozói igeneves raondatrövidítés. 
Az itt vázolt igeneves szerkezetek átalakítását és az igene-

ves mondatrövidítest behatóbban elemzi Ferenczy Gyula Rendszere-
ző-gyakorló orosz nyelvtanának II. részében a 20-tól 23-ig ter-
jedő blokkokban. 

- x -
Rövid dolgozatomban nem törekedtem teljességre. Arra azonban 
szigorúan ügyeltem, hogy az igeneveket az alkalmazott nyelvész 
bonckésével jelentésük és alakjuk szerint szerkezetekbe és mon-
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datokba ágyazva.elsősorban a beszélt nyelv területén, valamint 
az irodalomból és a sajtóból vett példák alapján vessem össze. 
Az egyes kontrasztivitásoknál figyelemmel kísértem az előfordu-
lások gyakoriságát is. Az igenevekkel kapcsolatban kifejtett 
álláspontommal párhuzamosan - bizonyos szituációkban - űj meg-
világításban igyekeztem érzékeltetni a magyar igék folyamatos 
és befejezett szemléletet. Űj fogalomkent állítom szem elé a 
határozói jelzős szerkezetet az oroszban. 
Nem tértem ki az értelmezős, a kihagyásos ós a többletszóval 
megpldott igeneves szerkezetek elemzésére. Néhány szóval meg-
említettem az átalakítást és a helyettesítést azzal az elgondo-
lással, hogy a felsorolt eseteket érdemes lenne külön dolgozat-
ban tárgyalni. 
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