
ETO: 801.25:8945.11-14 CONFERENCE PAPER 

IGENÉV-IGÉK ÁCS KÁROLY VERSEIBEN 

CSEH MÁRTA 
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Az igenév-igéket leíró nyelvtanaink átmeneti jellegű szóalakulatoknak 
tartják.' Átmeneti jellegük hangoztatása voltaképpen csak azt jelzi hangsú-
lyozottan, hogy hasonlítanak a többi „közönséges" igenévhez, amelyeket 
ugyancsak átmeneti jellegű szófajoknak tartunk (és e tulajdonságuk miatt 
beszélünk róluk mai magyar nyelvünk szófaji rendszerében úgy, mint önál-
ló és összetartozó külön fő szóosztályról2. Az igenév-igék még fokozottabb 
mértékű „átmenetiség"-ére a megnevezésük hivatott fölhívni a figyelmet: 
alakilag ugyanis múlt idejű tárgyas ragozású igealakokkal azonosak, azaz 
ránézésre igéknek vélhetjük őket3. Bizonyos esetekben szabályos alany 
kapcsolódik hozzájuk, s ez ugyancsak igéknek mutatja őket4. Igék viszont 
nem lehetnek, mert nem állítmányi íúnkciót töltenek be a mondategység-
ben, amelynek részei. A szerkezeteket, amelyekben megjelennek az igenév-
igék, alanyos szószerkezeteknek tartjuk nyelvtanaink nyomán. Ha van az 
igenév-igének közvetlen bővítménye, az vele alany-állítmányi viszonyban 
áll. Alanyos szintagmáról, illetve - ha a két tag már összetétellé forrott ösz-
sze - alanyos összetett szókról ezért szokás beszélni velük kapcsolatban 
Mondatszint alá süllyedt predikatív szerkezeteknek is nevezhetjük őket6. 

Mai nyelvünkben az igenév-igék ritkán fordulnak elő. (Lényegesen rit-
kábban, mint más igenevek.) Bizonyos stílusrétegek (pl. az értekező próza, 
az újságnyelv) valamivel kevésbé tartózkodik a használatuktól, mint mások. 
Szépirodalmi alkotásokban alig találjuk nyomukat. Az írók, költők sűrítés-
re, tömörítésre való törekvésükben, amely oka annak, hogy a szövegben 
megszaporodnak az igenevek7, rendszerint más eszközökhöz nyúlnak. Rit-
kaságszámba megy az olyan vers például, amelyben az igenév-igékkel kap-
csolatban álló szóalakok fordulnak elő. (Ilyen például Pap József Apám sza-
va című verse8.) 
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Ács Károly verseiben is ritkák az igenév-igék. Csupán öt versében akad-
tam a nyomukra. Ezek a Nézd a világot, a Vers, az Új koszorú ciklus X. szo-
nettje, a Tájkép és a Ki-ki maga... A napsütötte típusú összetett szavakkal 
együtt összesen hat szó képviseli ezt a szó(faj)típust. (A napsütötte típus 
nélkül pedig három.) Meglehetősen gyér előfordulásra utal ez, lévén hogy 
az összegyűjtött versek olvasása, a versszövegek célzott vizsgálata során 
gyűlt össze ez a néhány példa. 

Vizsgáljuk meg őket sorjában. 
„Rühes, légymarta gebe görnyed / amott a poros úton" - írja a költő a 

Tájkép című versben. A mondat alanyául szolgáló gebe főnév jelzői a rü-
hes és a légymarta szavak. A napsütötte analógiájára a légymartá-t is mel-
léknévnek tarthatjuk, tartjuk. Olyan összettt szó a légymarta, amelyben a 
légy-előtag és a -marta utótag kapcsolatát leginkább alany-állítmányi vi-
szonyként szoktuk jellemezni. Ez a szó tehát a szerves alárendelt összetett 
szavak alanyós összetételek típusát képviseli. A mondatban betöltött jelzői 
szerepe, tulajdonságjelölő volta következtében tarthatjuk mindamellett mel-
léknévnek. (Vitatható ez a minősítés, ha a -marta utótagot igének vesszük, 
hiszen az összetett szavak szófaji értékének meghatározásakor az utótag 
szófaji jellegére szoktunk tekintettel lenni. Csakhogy a -marta n e m, a lát-
szat ellenére s e m igealak. Szándékom szerint a továbbiakból ez fog kide-
rülni.) 

A következő versrészlet múlt-sodorta szava sokban hasonlít az előző 
példához:,Múlt-sodorta szennyek / nem áztatnak bűnt borba, táncba, csók-
ba" (Új koszorú X.). Az alany jelzője itt is a figyelmünket kiváltott szó. A 
közlésegység alanyi része tehát a múlt-sodorta szennyek jelzős szerkezet. A 
jelzőt ez esetben is melléknévnek kell tartanunk (hasonlóan a napsütötté-
hez, légymartá-hoz), bár az elő- és az utótag között lazább - alkalmibb - a 
kapcsolat, és ezt a kötőjeles írásmód is jelzi. Molnár Csikós László elemzé-
si rendje szerint ez jelzős szerkezet, és visszavezethető egy egyszerű bőví-
tett mondatra (a múlt sodorta a szennyeket''), jellegét tekintve tehát abba a 
kategóriába tartozik, ahol a kiegészítő elem (a kötőjellel kapcsolódó össze-
tételi előtag) alanya a -sodorta utótagnak, amely a múlt-hoz viszonyítva 
alaptag jellegű; a múlt-tal együtt viszont kiegészítőként, determinánsként 
funkcionál a szennyek mellett, mint annak jelzője. Ez utóbbi értékével van 
összefüggésben az, hogy melléknévnek minősítjük. 

Roppant érdekes a következő példánk, az önnevezte\ több okból is: 
„Szegény költő, önnevezte, bozontos, / kezed kapa, fúró felé mért kapdos?" 
(Ki-ki maga...). Egyrészt azért, mert nem valamely predikatív szerkezet épí-
tőeleme, hanem egy (halmozott) (ön)megszólítás része csak, (úgymond 
szervetlen mondatelem, illetve ilyennek egyik eleme, - egyik - értelmező-
je). Átfogalmazva a megszólítást ekként is megjeleníthető: szegény önne-
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vezte bozontos költő. Másrészt érdekessé teszi az is, hogy előtagként nem 
főnév, hanem egy névmás jelenik meg benne. Az összetételt tehát itt már 
nem tudjuk olyan módon predikatív szerkezetté transzformálni, mint a fön-
tiekben, mert az előtag nem maga a (levezetett) alany, hanem csak az önma-
ga szóra utaló elem, amely segít hangsúlyossá tenni az egyes számú, har-
madik személyü alanyt. Igen erős azonban itt is (mint volt a légymarta, 
múlt-sodorta esetében is) a cselekvésre utaló jelleg: a megnevezett cselek-
vés - mar, sodor, nevez - jut kifejezésre tulajdonságként mindhárom eset-
ben. Ha erre a vonatkozásra is figyelemmel vagyunk, föl kell hogy vetőd-
jön bennünk a gondolat: nem valamiféle igenevek-e ezek a szavaink? 
Hiszen a melléknévi igeneveinket meghatározni is úgy szoktuk a legtömö-
rebben, hogy a cselekvést tulajdonságként megnevező szavaknak mondjuk 
őket. A légymarta, múlt-sodorta, önnevezte szavaknak melléknévi igenév 
jellegük van. 

A melléknévi igenévhez való kötődés, a melléknévi igenévre utaló vo-
natkozások még kifejezettebbek, ha valóságosan is szószerkezet jellegű (és 
nem összetett szóvá összeforrott) az a nyelvi alakzat, amelynek jelzői érté-
kű „igenév-ige" az alaptagja: „Isten, törvény, sors: buta álmok szülte / rém-
képek csupán; dadogó szavakban, / lázas ajkakról ne keress értelmet - " 
(Nézd a világot). A szülte „igenév-igé"-t tartalmazó mondategységben állít-
mány az a rémképek főnév, amelynek szerkezetes jelzői bővítménye van 
(buta álmok szülte), alanya(i) pedig az Isten, törvény, sors szavak. A szülte 
jelző közvetlen determinánsa az álmok többes számú főnév, ezt pedig a jel-
zői szerepű buta melléknév egészíti ki. A (buta) álmok szülte szerkezet ala-
nyi szintagma, alaptagjával kiegészítve az a rémképeket buta álmok szülték 
mondatra lehetne visszavezetni. Az átalakítás során, látjuk, a szülte szóalak 
alakot váltott, egyes számból többes számba tevődött át. Érdemes számon 
tartani ezt a mozzanatot, mert az „igenév-igé"-nek egy jellemző vonása mu-
tatkozik meg benne, az, hogy a szószerkezetben alakilag egyes számú ma-
rad akkor is, ha, mint ebben az esetben is, többes számú - több - alany a 
megnevezett cselekvés végzőjel0. 

A Vers című Ács Károly-költeményben kettő is van az igenév-igékből, 
mindkettő ugyanabban a mondatban, párhuzamos szerkezetekben: „Csak a 
pillanatot várom, / amikor majd nyakon ragad // a hitted jó s a vártad esz-
me". A hitted jó és a vártad eszme az érintett mondat szerkezetes alanyai". 
A Csak a pillanatot várom főmondatnak egy olyan mellékmondat van alá-
rendelve, amelyben az (alkalmilag) főnévi értékűvé vált jó és az eszme sza-
vak töltik be a - többtagú - alany szerepét. A hitted és a vártad szavakra a 
milyen (+jó/eszme)? kérdéssel kérdezhetünk. Ebből következik, hogy a kér-
déses szavak jelzői a jó, illetve az eszme főneveknek. Ezzel nincs ellentét-
ben, hogy ezeket a szerkezeteket ugyancsak visszavezethetjük egyrészt a te 
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hitted (azt) a jót, másrészt a te vártad (azt) az eszmét állításokra. Ugyanak-
kor tudomást kell vennünk arról is, hogy az ilyen szerkezeteket leíró nyelv-
tanaink igenév-igei alakzatoknak nevezik, és hangsúlyozottan emlegetik 
többarcúságukat ,2. Ezt a többarcúságot nem nehéz felismerni, ha folytatjuk 
az idézetünkben szereplő „igenév-igék" ragozását a már a korábbi példák-
ból megszokott egyes számú harmadik személyű alakokon túl is: 

az én hittem jó az én vártam eszme 
a te hitted jó a te vártad eszme 
az ő hitte jó az ő várta eszme 
a mi hittünk jó a mi vártunk eszme 
a ti hittétek jó a ti vártátok eszme 
a(z ők) hitték jó a(z ők) várták eszme 

A fönti ragozási sorokban az „igenév-ige" alakjai szinte teljesen azonos 
alakúak a szóban forgó hisz és vár igék paradigmájának a tárgyas ragozásá-
ban a múlt idő megfelelő alakjaival: én hittem, te hitted, ő hitte...; én vár-
tam, te vártad, ő várta... stb. És az a harmadik arca is megmutatkozik ezek-
nek a szóalakoknak, ha folytatjuk a paradigmasorokat, amelyről Károly 
Sándorra hivatkozva Papp István is megemlékezikL1: a névszóiságuk. Föl-
tűnő (az egyes számban teljes) azonosság mutatkozik ugyanis a hisz ige 
„igenév-igei alakulatai"-nak létrejöttekor használatos toldalékok és a hit fő-
név birtokos személyjellel ellátott alakjaiban megjelenő toldalékok között: 

hitt-em hit-em 
hitt-ed hit-ed 
hitt-e hit-e 
hitt-ünk hit-ünk 
hitt-étek hit-etek 
hitt-ék hit-ük 

További párhuzamok, amelyeket más -at, -et vagy -ás, -és képzővel lét-
rehozott deverbális főnévi származékok személyjeles alakjainak (1), főnévi 
értékű szavakká (vissza?)változott befejezett melléknévi igeneveknek (2), 
illetve a megfelelő ige „igenév-igéjé"-nek (3) az összevetése révén kapunk, 
az igei és a névszói ragozás genetikai azonosságát mutatják. 

Vegyük például a szül igét (amely már szerepelt az előbbiekben) és em-
lített származékait! A következő alakokat kapjuk: 
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az ige tárgyas ragozásban, 
múlt időben (1) (2) 
szül-t-em szülés-em szülött-em 
szül-t-ed szülés-ed szülött-ed 
szül-t-e szülés-e szülött-e 
szül-t-ük szülés-ünk szülött-ünk 

(3) 
szült-em 
szült-ed 
szült-e 

,-uk 
szült l . ü n k 

szül-t-étek szülés-(e)-tek szülött-etek szült-étek 
szül-t-ék szülés-ük szülött-ük szült-ék 
A sodor igének egy ilyen összevetésben a sodor főnév felel meg, amely 

az (1) és a (2) sort képviseli, illetve helyettesíti: 
az ige 

tárgyas ragozásban, 
múlt időben 

sodor-t- ^ 
j -am sodr-ott 

sodor-t 
sodr-ott 
sodor-t 
sodr-ott 
sodor-t- | 
sodr-ot t - /" u k 

í J - a d 

D-

a főnév birtokos 
személyjelekkel 

sodr-om 

sodr-od 

sodr-a 

sodr-unk 

(3) 

sodort-am 

sodort-ad 

sodort-a 

sodort { 
uk 
unk 

} -átok 

} -ák 

sodr-otok 

sodr-uk 

sodort-átok 

sodort-ák 

sodor-t-
sodr-ott-
sodor-t-
sodr-ott-
Igazán szemléletes egyezéseknek lehetünk tanúi, amit csak színez, hogy 

tudjuk: a -t, -tt múltidőjel a befejezett melléknévi igenév -t, -íí képzőjéből 
alakult ki14, és vele azonos eredetű a ,,-t főnévképző"15 is. 

Eddig még nem esett szó arról - bár igeneveket vizsgálunk hogy a fő-
névi igenevek személyragos alakjait is hasonló ragokkal hozzuk létre. A mi 
igéinket illetően ez az alábbi szóalakokat jelenti: 
hisz ~ hinni 
hi-nn-em 
hi-nn-ed 
hi-nni-e 
hi-nn-ünk 
hi-nn-etek 
, . . r ü k 

(ök) 

var ~ várni 
vár-n-om 
vár-n-od 
vár-ni-a 
vár-n-unk 
vár-n-otok 

. f-uk var-m-{_ 

szül ~ szülni 
szül-n-öm 
szül-n-öd 
szül-ni-e 
szül-n-ünk 
szül-n-ötök 

sodor ~ sodorni 
sodor-n-om 
sodor-n-od 
sodor-ni-a 
sodor-n-unk 
sodor-n-otok 

,-uk 
(ok) szül-ni-{: ( ö k ) sodor -n i -Cj 1 ^ 
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(A többes számú, harmadik személyű zárójelbe tett -ok, -ők ragváltoza-
tokat ma ritkábban használjuk; választékosabb szóalakoknak érezzük a ve-
lük létrehozottakat. Megjegyzendő továbbá, hogy a sodor ige kötött, hang-
zóhiányos tövével is létrehozható infinitivus, de ezeket az alakokat népies, 
tájias színezetüeknek érezzük, sodrani: sodr-an-om, sodr-an-od, sodr-ani-
a, sodr-an-unk, sor-an-otok, sodr-ani-uk, ill. sodr-ani-ok.) 

A szótövek tekintetében legnagyobb a hasonlóság a múlt idejű igealakok 
relatív - azaz az időjellel bővült - töve és az „igenév-igei" szóalakok töve 
között. A toldalékok vonatkozásában is a múlt idejű igealakok személyrag-
jai és az „igenév-igei" szóalakok toldalékai hasonlítanak egymáshoz legin-
kább. Van bizonyos hasonlóság a megfelelő főnevek, főnévként használt 
igei származékok (képzett főnevek és főnévi értékben használt melléknévi 
igenevek) birtokos személyjeles alakjainak jelei és a főnévi igenevek sze-
mélyragos alakjainak ragjai között is. A tövek különbözősége, a toldalékok-
nak pedig szinte csak az egyes számra korlátozódó egyezése azonban in-
kább a különbözésüket mint a hasonlóságukat teszi hangsúlyossá. 

Érdemes volna megvizsgálni: nem lenne-e célszerű ezeket az „igenév-
igei alakulatokat" a mai nyelvállapot felől nézve, tehát tisztán leíró szem-
pontból a befejezett melléknévi igenév személyragos alakjainak tekinteni. 
Ahogy tudunk a főnévi igenév ma is a maga teljességében használatban lé-
vő, illetve a határozói igenév kiavult személyragos alakjairól. Egy újabb (?) 
mozzanat lenne ez (ti. a személyragokkal való bővíthetőség) azoknak a sa-
játságoknak a hangoztatásakor, amelyek igeneveinket önálló szófaji osz-
tályként látják és láttatják. Ilyen értelmezést egyébként ismer a magyar 
grammatikatörténet 
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Apám szava 

se penge se láng se kő 
ekelapról lebillenő 

nehéz göröngy 
szétfújta 

fagyszítta 
esőverte 

napsütötte 

aszú göröngy 
kiszikkadó 
málladozó 
szétporladó 

puha televény 
se penge se láng se kő 
némasággal perlekedő 

A 4—7. sorok jelzői olyan összetett szavak, amelyekben az elő- és az utótag között alany-
állítmányi a viszony. E szavakban az utótag mind a négy esetben igenév-igei jellegű. Ezek 
a jelzők a 8. sor - újabb jelzővel kiegészült - göröngy szavának a determinánsai. A vers 
második felében, a 9. és rákövetkező sorokban megismétlődik ez a szerkesztésmód, csak 
a halmozott jelzők - a (puha) televény kiegészítői nem igenév-igei jellegűek, hanem fo-
lyamatos melléknévi igenevek. 

"Vö.: MCsL [87]: 13—14. 
,0 Vö: MMNyR. 536., uo„ 2:82. 
11 Akadémiai leíró nyelvtanunk azt íija, hogy „az igenévi-igei alaptagú alany gyakoribb, 

egyes nyelvjárásaink s szépirodalmi és értekező, főként filológiai szaknyelvünk olykor 1. 
és 2. személyben is használja". (MMNyR., 2:117.) Megemlékezik az ilyen szóalakokról 
Tompa József is, archaizáló jellegűeknek tartja „az igenév-igei szerkezet 1-2. személyű 
használatát" (Tompa [72]:257). 

12 Vö. Papp [62]:77-78. 
13 Említett tanulmányában Papp István többek között a következőket írja: „Az én írtam levél 

kifejezésben az én írtam, illetőleg az írtam tag egyfelől névszói, másfelől igenévi, végül 
igei kifejezésnek tekintendő. A beszélő közösség tudatában ugyanis a kifejezés írtam tag-
ja azonosul részben az iratom személyragos főnévvel (s akkor főnévi jelzős szerkezettel 
van dolgunk, mintha azt mondanánk: az én iratom vagy írásom levél), másrészt az írottam 
személyragos melléknévi igenévvel (mintha azt mondanánk: az én írottam levél), részben 
pedig az írtam 'seripsi, seribebam' múlt idejű igealakkal (amely szintaktikai eltolódással 
jelzői szerepet öltött, mintha azt mondanánk: melyet én írtam, az a levél). 

M MNyT.:415. 
15 Károly [56]: 14. 
" L. Károly [57]: 141. 
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