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Bencze Ildikó 

A passzívum kínzó (?) hiánya 

Nyelvészeti tanulmányainkra és az elmúlt évtizedek nyelvhelyességi 
vitáira visszaemlékezve a mai nyelvhasználók nemzedékeiben mélyen meg-
rögződhetett az a hit, hogy a magyar nyelvben a passzívum valamiféle ide-
genszerű, a nyelv természetéhez nem illő alakulat, amelyet a lehetőség sze-
rint kerülni kell. 

A nyelvművelők sokszor egyoldalúan tiltó magatartása felemás helyze-
tet teremtett, nemcsak a passzívum használhatóságában, hanem meghatáro-
zásában is. Jelentősége a magyar nyelvtanok és a magyarnyelvi tankönyvek 
tanúsága szerint úgyszólván nincs a mai magyar nyelvben. 

Természetes, hogy a gondolkodás alakulása, nagyon sok esetben aktu-
ális nyelvpolitikai meggondolások folyamatosan változtatják a nyelv egyes 
elemeit. Ezek a változások szinte sehol nem olyan szembetűnőek, mint épp a 
szenvedő szerkezet alakulásán. 

Az évszázadokon át igen aktív - jóllehet csak az írásbeliségben, illetve a 
fennkölt szóbeliségben jelenlévő - magyar tranzitív képzőkből természetes 
meggondolásból, de művi úton létrehozott -atik/-etik szenvedő igeképző ma 
már véglegesen a nyelvtörténeti múlt részének tekinthető, még akkor is, ha 
még legújabb és modern szemléletű leíró nyelvtanaink is a szenvedő igerago-
zás képzőjeként írják le - egyébként helyesen, mert egyedül ez a képző az, 
amelynek kizárólagos funkciója a szenvedő alakok képzése. A későbbi kelet-
kezésű -va/-ve képzős igeneves szerkezet pedig, amelynek befejezett jelen-
tésárnyalata van, ma már mind a beszélt, mind az írott nyelvben nagyon rit-
kán fordul elő. Az írott nyelv inkább stilisztikai eszközként használja, a beszélt 
nyelvben - éppen a használhatóság bizonytalanságai miatt - vagy gunyoros 
megnyilvánulásokban, vagy a valóban tanulatlan beszédben van jelen, nem 
számítva a nyelvjárási használat eseteit. Egynémely szerkezet idiomatikus 
vagy divatkifejezésként él a nyelvben ("el van intézve"," túl van tárgyalva"). 

Meglepőnek tűnhet, hogy egyik viszonylag új főiskolai nyelvtanunk 
határozottan az általános alanyú tárgyas igét nevezi ki a passzívum megjele-
nési formájának: "A szenvedő igét a köznapi beszédben, sőt a hivatal nyelvé-
ben is ma általános alanyú mondattal fejezzük ki." (A magyar nyelv könyve, 
Bp. 1991., 202 .old.) Majd megengedőleg hozzáteszi: "Használhatjuk még az 
-ódik/-ődik képzős szenvedő tartalmú visszaható igét is ..." (i.m.202 .old.) 
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Mivel a célom nem a szövegkritika, nem megyek bele az idézett mondatok 
nyelvészeti tartalmi elemzésébe. 

A fentiekből látható, hogy a szenvedő igenem - ez Károly Sándor találó 
elnevezése erre a nyelvtani kategóriára - a magyar nyelvtanban afféle "fekete 
lyuk", amely valóságosan létezik a nyelvben funkcionálisan, de mivel egyetlen 
morfológiai eszközzel nem írható le, szerepének megítélése pedig viták tár-
gya volt, bizonytalan státuszú elem maradt mind a mai napig. 

A nyelv azonban, minthogy az élettel együtt "él és élni akar", nemigen 
törődik ráerőszakolt meggondolásokkal. A passzívumnak az absztrakt, fogalmi 
gondolkodásban kitüntetett szerepe van, és ezért a mi nyelvünk is kialakította 
a maga kifejezőeszközeit. A történeti nyelvtanok és egyéb nyelvészeti mun-
kák, mint tudjuk, a szenvedő szerkezet kialakulását viszonylag későre datál-
ják, érthető és logikus meggondolásból. Az -atik/-etik mellett többnyire utal-
nak a visszaható képzők szenvedő szerkezetbeli jelenlétére, de csak mint 
másodlagos vagy tájnyelvi alakulatot veszik figyelembe. Minthogy az -atik/-
etik kialakulásának ideje többé-kevésbé biztos, lehet okunk annak a feltétele-
zésére, hogy azt megelőzően egyéb igeképzők látták el a mai szenvedő igei 
jelentésnek megfelelő funkciót, amikor az absztrakt gondolkodás eszközei 
még kevésbé tagolódtak. 

A generatív grammatikában az aktív-passzív transzformáció kedvelt 
példája a nyelvtani szinonimiának, és igen szemléletesen mutatja meg az 
úgynevezett mélyszerkezeti struktúra létezését. Az indoeurópai nyelvekben 
tisztán morfológiai eszközökkel végre lehet hajtani ezeket a transzformáció-
kat. A magyarban ez a morfológiai eszköz a képző, azonban a képzőnek van 
meghatározott szemantikai tartalma is. Egyes esetekben ezt a szemantikai 
tartalmat a mindennapi nyelvhasználó is tudatosan építi bele a mondaniva-
lójába (a tartós - huzamos - mozzanatos - gyakorító igék esetében feltétlenül). 
A képzők egy jelentős részének eredeti szemantikájáról a nyelv mai állapotá-
ban már nincs fogalmunk, morfológiai szerepüket azonban mind a mai napig 
megőrizték. Csak akkor döbbenünk rá ezek meglétére, ha valamilyen sza-
bályszerű ellentét - párhuzamosság van két képző között, mint például a - d l 
-szt, -ul l-ít között. A marad, halad, dagad, olvad, dermed stb. mediális in-
tranzitív igék tranzitív párját következetesen -szt-vel képezzük: maraszt, ha-
laszt, dagaszt, olvaszt, dermeszt stb. Ma a -d pusztán intranzitív igeképző, de 
mivel megvan a tranzitív képzőpárja, természetes eszközként használható az 
aktív-passzív transzformációban. Semmi okunk nincs azt hinni, hogy eredeti 
funkciójában nem volt meg ez a mai, pusztán morfológiai funkciója. Termé-
szetesen az olyan mondatokban, mint: Sehogy nem haladok ezzel a munkával 
- szó sincs passzívumról. De a Gyorsan halad az autópálya-fizetőkapuk építése 
mondatban az ige kétségtelenül a passzívum grammatikai tartalmát hordozza. 
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Károly Sándor mutat rá arra, hogy nyelvünkben "Az intranzitív-tranzitív 
igék a tranzitívság fokozatai szerint sorrendbe állíthatók". (Károly S. ÁNyT V. 
194.old.) Ezek a fokozatok lehetőséget teremtenek a mai magyar nyelvben 
arra, hogy valamiféle ösztönös, és valljuk be, sokszor hibás passzívum-
használat jöjjön létre. E látszólag kaotikusnak tűnő állapotnak a kialakulására 
a későbbiekben még visszatérünk. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy igéink igen jelentős részét egyéb nyelvta-
ni eszközök igénybevétele nélkül tranzitív-intranzitív párba lehet állítani, s ez 
a mai nyelvhasználatban aktív-passzív transzformációt hoz létre, méghozzá 
nyelvhelyességi szempontból nem kifogásolható módon. Ez azért van, mert 
az igeképzők szabályos megfelelésével ha tudatosan nem is vagyunk tisztá-
ban, ösztönösen kihasználjuk ezt a szabályos megfelelést. (V.ö.Károly S. i. m. 
192. old.) 

Egyik nyelvi babonánk, hogy a magyar a passzív szerkezet helyett az 
aktívat részesíti előnyben. (Ehhez a babonához időnként még 
nemzetkarakterisztikai megokolásokat is szoktak fűzni.) A közelmúltban ma-
gyar publicisztikai-közgazdasági anyagon, tehát nem kifejezetten tudományos 
szövegen vizsgáltam azt, hogy mekkora a kifejezetten aktív predikatív szerke-
zetek aránya. (A vizsgált anyag friss publikáció, tehát a legújabb nyelvállapo-
tot tükrözi.) A szövegben körülbelül 1300 predikatív szerkezet volt, messze-
menő általánosításokat levonni tehát túlzás lenne, de tendenciákat minden-
képp mutat a vizsgált anyag, még akkor is, ha itt-ott egyéni stílusjegyek is 
"torzítják" a képet. Az eredmény statisztikailag a következőket mutatja: 

Tárgyas ige Tárgyatlan 
ige 

Nem igei állítmány 

Konkrét A Elvont A intr. 
képzővel 

van+bármi -va/-ve 
képzővel: 

-ható/-hető 
képzővel: 

270 231 486 (358) Kb. 220 5 52 

Az arány tehát az aktív - nem aktív állítmányok között erősen a nem 
aktív jelentéstartalmú állítmányok javára billen. Ha a passzívumnak tekint-
hető állítmányokat külön vizsgáljuk, akkor is meglehetős (csaknem 1/10) a 
különbség ez utóbbiak javára. Természetesen az ilyen típusú szövegekben 
ennél sokkal nagyobb az arányeltolódás a passzív szerkezetek javára az indo-
európai nyelvekben, de talán ez a példa is cáfolja a fent említett nyelvi ba-
bonát, amelyet tankönyv is terjeszt immár. 

Lássuk, mik azok a képzők segítségével megvalósítható transzformációs 
lehetőségek, amelyeket a mai művelt nyelvhasználó alkalmaz a passzívum 
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kifejezésére? (Nem sorolom természetesen ide az úgynevezett terpeszkedő 
kifejezéseket, a passzívum megoldásának hibás kísérleteit, már csak azért 
sem, mert az általam vizsgált anyagban a számuk elenyésző volt.) 

A valódi transzformációban, mint tudjuk, az alapelemek nem változ-
nak, csak a morfológiai eszközök. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy létezik 
úgyszólván tisztán szemantikai transzformációs lehetőség is a magyarban: 
ad-juttat, kap=részesül/részesedik, lát=mutatkozik. (Károly S. i.m. 206. old.) 
Ez a transzformációs lehetőség is gyakori, de nem tartozik a jelen témához. 

A morfológiai, "valódi" transzformáció eseteire visszatérve: az általáno-
san elfogadott, -ódik/-ődik képző mellé még számos más intranzitív képző is 
csatlakozik, amelyek képesek az igét alkalmassá tenni a szenvedő szerkezet 
funkciójának a betöltésére, illetve a tranzitív képzők jelentős részének van 
olyan párja, amellyel egy már nem élő tőből tranzitív - intranzitív igepárt ké-
pez. Példáim javarésze a vizsgált anyagból való, a csoportba rendezés során 
pedig kiegészítettem az egyes csoportokat, hogy bemutassam, valóban nem 
alkalmi, hanem teljességgel rendszerben működő képzőpárokról van szó. 

I. 
1.a) 
A legnagyobb és talán legproduktívabb csoport az -ul/-ül//-ít 

képzőpáré. Aligha dönthető el, hogy eredetileg deverbális vagy denominális 
képzők-e ezek, vagy esetleg ősi nomen verbumokhoz járultak. Ez utóbbi fel-
tevést az ilyen igepárokból kockáztatom meg, mint: 

indul - indít, szorul - szorít, kerül - kerít, terül - terít, derül - derít. 

Ezekben az igékben is megtaláljuk névszói elemet, gondoljunk az inda, 
szoros, kerek, tér névszókra. 

Azonban a csoportban többnyire melléknévből vagy melléknévképző-
vel ellátott főnévből képzett igék találhatók: 

szűkül - szűkít, tisztul - tisztít, gyorsul - gyorsít, módosul - módosítd) stb. 

A csoportban jelenleg is születnek igék, ami a képzők erős produktivi-
tását bizonyítja, de az -ít produktívabb, mint intranzitív párja (pl. "háziasít", 
„villamosít", "áramtalanít"). 

l .b) 

-adl-edll-ít: hasad - hasít, szakad - szakít, reped - repít (népnyelvi for-
ma!) /repeszt. 
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1.c) 

-ad/-ed//-szt: halad - halaszt, terjed - terjeszt, szalad - szalaszt, dagad -
dagaszt stb. 

A fenti példák egynémelyikéhez tudunk olyan képzőket is találni, 
amelyek más csoportba helyezhetik át az igét, de akkor már jelentésmódo-
sulás is bekövetkezik, illetve a tranzitív-intranzitív megfelelés sántítani fog, 
például: szakad - szakaszt, szalad - szalajt. A képzők eredeti szemanti-
kájának ismerete nélkül csak azt tudjuk megállapítani, hogy az egyes cso-
portok keveredését talán e szemantika elhomályosodása is okozhatta. (Pl. a 
szalajt a mai nyelvben vagy műveltető ige, vagy speciális intranzitív jelentése 
van.) 

II. 
2.a) 

-gll-t (-dít): buzog - buzdít, forog - fordít, mozog - mozdít, pereg-perdít 
stb. 

2.b) 

-an/-en//-t: csökken - csökkent, robban - robbant, rokkan - rokkant (va-
lakit valami megrokkant), 

röppen - röppent, koppan - koppant, dobban - dobbant stb. 

(E két csoport igéinek feltűnőek mind a fonetikai, mind a szemantikai 
jellegzetességei.) 

III. 
Az -ik képző eredeti intranzitív funkcióját jól ismerjük. Itt most csak 

azokkal az esetekkel foglalkozom, amikor az elhomályosult tő megkaphatja 
az intranzitív -ik képzőt, ezzel szemben viszont tranzitív képző áll. 

3.a) 

válik - vált, esik - ejt, rejlik - rejt, fejlik - fejt, hajlik - hajt stb. 

3.b) 

A műveltető képző, mint az -ik tranzitív párja a mondat nyelvtani ala-
nya és ágense szempontjából kiríhat ebből a sorból, de az aktív-passzív 
transzformáció szempontjából szintén idesorolható párokról van szó, sőt eb-
ben a szembenállásban a műveltetés funkciója elhomályosul: 

fekszik - fektet, bízik - bíztat, kopik - koptat, folyik - folytat stb. 
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A fent bemutatott csoportok csak azokat az eseteket mutatják, amikor 
intranzitív képzővel tranzitív képző állítható szembe. A tranzitivitás szembe-
tűnő jele, a -t minden tranzitív képzőben megtalálható . Nem rendezem cso-
portba most azokat az eseteket, amikor az intranzitivitásnak nincs más krité-
riuma, mint a mediális jelentés. Álljon azonban itt néhány példa, amelyek 
illusztrálják, milyen fontos igecsoportról van szó: 

kel - kelt, ég - éget, lát - láttat, fut - futtat, fél - félt stb. 

Bár a -t elem alapvetően jellemző a tranzitív képzőkre, van egyéb tran-
zitív igeképző is, ez az -/. Szemantikai funkciója is van, sőt talán az a fonto-
sabb. Mindenesetre tény, hogy olyan igékben, mint nő - növel, fáj -fájlal, hízik 
- hizlal stb. - jóllehet másodlagosan, de felvette a tranzitív képző szerepét. 

A fenti csoportokban bemutatott képzőpárok kétirányú transzformáci-
óra adnak lehetőséget. 

A tranzitív - intranzitív irányú transzformációs lehetőségeket kétségkívül 
az -odik és variációi adják végtelen számban. Vigyázni kell azonban arra, 
hogy a vizsgálódik, nézelődik típusú, úgynevezett intranzitív kiható igék ne 
tévesszenek meg, mert esetükben nem a cselekvő alany, az ágens, hanem az 
egyenes tárgy, a patiens szorul háttérbe, szemben a valódi aktív-passzív 
transzformációval. 

Valódi aktív-passzív transzformációnak foghatók fel az alábbiak: 

kezd - kezdődik, (le/fel)értékel - (le/fel)értékelődik, mérsékel - mérséklő-
dik, emel - emelkedik, mutat - mutatkozik, erősít - erősödik, kapcsol - kap-
csolódik és még számtalan más hasonló igepár. 

Az Új magyar nyelvtan (É. Kiss - Kiefer - Siptár, Bp. 1998.) a fenti pél-
dákban előforduló képzőket visszaható és mediális igék képzőinek tekinti. A 
két igecsoport közötti különbséget a szerzők így határozzák meg: "A vissza-
ható igénél az ágens és a patiens azonos, a cselekvés önmagára az ágensre 
irányul." (l.m.257.old.) A mediális igéknél "az alany nem ágens szerepű, és 
megfelel a tárgyas ige tárgyának: A huzat becsapta az ajtót — Az ajtó becsa-
pódott" (i.m.258.old) A visszaható igével kapcsolatban még egy, számunkra 
nagyon fontos megállapítást tesz az Új magyar nyelvtan: " visszaható ige 
produktív módon csak ágens szerepű alannyal és patiens szerepű tárggyal 
rendelkező igéből képezhető." (I.m. 257.old.) Éppen ennek a kritériumnak 
kell, hogy megfeleljen a szenvedő szerkezet igei állítmánya is. Ez a közös alap 
adja meg a visszaható képzős igéknek a lehetőséget arra, hogy a gyakorlatilag 
kihalt -atik/-etik képzős igék helyére lépjenek. 
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Az Új magyar nyelvtan felsorol néhány példát, amelyekben a vissza-
ható ige alapigéjére kiszabott feltételek nem teljesülnek, azaz nem kaphatnak 
visszaható képzőt. Ezek a szeret, kidönt, nyit, néz, ver, barkácsol igék. Való-
ban nem használatos a szeretődik, kidöntődik, nyitódik, néződik, barkácsoló-
dik mint visszaható ige, és valóban azért nem, mert "A szintaktikai feltétele-
ken felül az igének olyan cselekvést kell jelölnie, amit az ágens önmagán vé-
gezhet." (I.m. 258.old.) A felsoroltak közül két igének viszont van olyan alak-
ja, amely - jóllehet nem visszaható, hanem mediális - ősi intranzitív alak: 
nincs ugyan kidöntődik, de van kidől, mint ahogyan van kinyílik is. Itt tehát 
az egyébként nagyon logikus generatív grammatikai szabályon kívül dolgoz-
hat valamilyen más, régebbi tiltás is: nevezetesen az, hogy mediális intanzitív 
képzővel ellátható igető nem kaphat visszaható képzőt. A többi esetben -
kivéve a barkácsol igét - tárgyragos visszaható névmással megvalósul a fent 
idézett feltétel: szereti magát, (a földhöz) veri magát, nézi magát. (A ver ige 
verődik képzős alakja viszont él és használatos, jóllehet az is mediális, és nem 
visszaható.) El kell gondolkodnunk, mi az oka annak, hogy egy szintaktikai 
eszköz nem használható, egy másik viszont használható ugyanannak a tarta-
lomnak a kifejezésére. Az utóbbi igékhez - sajátos módon, noha tárgyas igék 
- közvetlen módon csak és kizárólag tranzitív képzők járulhatnak, kivéve a 
későbbi keletkezésű -atik/-etik intranzitív képzőt. Elképzelhető, hogy olyan 
homályba veszett morfológiai eszközök is dolgoznak egymás ellen ezekben 
az igékben, amelyeket ma már nem ismerhetünk fel, de a nyelvszokás meg-
őrizte a velük kapcsolatos tiltásokat és megengedéseket. 

Bárczi Géza és nyomában sokan mások utalnak arra, hogy a visszaható 
és mediális alakok szenvedő állítmányi szerepeltetése a középkorban lehetsé-
ges volt. (Bárczi, 1975.157. old.) A népnyelvben az ilyen formák, mint elfe-
lejtődött, megivódott, egyáltalán nem ritkák ma sem. A mai írott és beszélt 
nyelvben egyaránt terjedőben vannak az ilyen formák: folytatódik, áthelyező-
dik (a hangsúly), felvetődik (a kérdés) stb. Félig hivatalos szituációban, pl. 
interjúban előfordul, hogy a visszaható képzős ige használatának célja: elke-
rülni az ágens megnevezését: kérdés intéződött X.Y.-hoz, aláíródott a szerző-
dés, nem fordítódott gond . (Bűnügyek gyanúsítottjaival készített interjúkban 
tragikomikus hallani ilyen igealakokat.) Mintha ellentétes funkciójú igeképzők 
halmozódnának az ilyen igékben egymásra, és ezt a beszélő maga is érzi: 
néha még elnézést is kér. Ez a "terpeszkedő igeképzés", de szerencsére a 
használata nem terjed úgy, mint annak idején a terpeszkedő kifejezéseké. 
Nyelvhelyességi hibának kell tartanunk, ha ma is produktív tranzitív képzővel 
ellátott ige kap visszaható képzőt akkor, ha az igető más intranzitív alakkal is 
párban állhat: mint "fordul- fordít"! Az aláíródik esetében az igekötő a gátló 
tényező, mert követeli az ágens jelenlétét. Nemcsak a képzőhalmozás lehet 
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tehát a bűnös, hanem a beszélő szándéka: a fenti példákban a patiens alany 
és az ige viszonya esetlen, féloldalas, és kiáltó az ágens hiánya. Az ige és a 
patiens együttes szemantikai tartalma nem tűri meg a cselekvő alany kiiktatá-
sát. (Minden fenntartás nélkül elfogadjuk az ilyen mondatokat: a dolog elin-
téződött, lassan íródik a regény - nyilvánvalóan azért, mert felesleges hangsú-
lyozni a cselekvő alanyt.) 

Létezik, pontosabban létezett a visszaható képzőn kívül egyéb eszköze 
is a tranzitív-intranzitív irányú igeképzésnek, és ez a csak futólag érintett -ik. 
Az -ik visszaható - intranzitív tartalma világos, de az igetípusok és a régi kép-
zők funkciójának már említett keveredése miatt ebbe az "erdőbe" nem men-
nék most be. Azért egy-két elem szerepe világossá válik, ha rátévedünk erre 
az útra: pl. az osz- tőhöz járuló -t tranzitív képzős forma (oszt) egyik intranzi-
tív alternatívája az osz(o)l-ik , a másik az oszt -ódik. Ezek szerint azt kell fel-
tételeznünk, hogy az -/ képző eredetileg intranzitív képző volt. Azért érdekes 
ez, mert ma tranzitív és intranzitív igében egyaránt megtalálható, és újabb 
megjelenései: srófol, gázol, spórol, pózol, párol, zenél, szemetel - egyaránt 
képezhetnek tranzitív és intranzitív igét. Ugyanilyen kettősséget mutat a -z 
képző: végez, keretez, műtrágyáz, viszont: kezez, szemez, hajaz (- hasonlít, 
természetesen nem a "haj" főnévből, hanem a haj-o-l igéből). Ezek a ma 
merőben morfológiai eszköznek tűnő képzők viszont éles szemantikai kü-
lönbségeket teremtettek és teremtenek a mai napig is, ugyanahhoz a tőhöz 
járulva: fejel -fejez, utal - utaz(ik), szemel - szemez, kezel - kezez, vasal - va-
saz, számol - számoz stb. 

Visszatérve kiindulásunkhoz, a passzívumhoz: látható egyrészt az, hogy 
a magyarban a passzívum mintegy kereste-keresi a maga megjelenési formáit. 
Másrészt az is nyilvánvaló, hogy szerepe egyre nő, ahogyan a nyelvi megnyil-
vánulások differenciálódnak, és az absztraktabb gondolati tartalmak kifejezé-
se egyre gyakoribbá válik a beszélt nyelvben is. Nem lehet eltekinteni attól a 
ténytől sem, hogy az indoeurópai nyelvi környezetben - mint Károly Sándor 
mondja (Károly S. i.m.207. old.) - a gondolat formálásának közös módja a 
nyelvtani eszközöket is közelíti és formálja kisebb-nagyobb mértékben. 

Úgy tűnik, hogy a mai magyar nyelvben az -ódik/-ődik képzős és a 
képző variánsaival ellátott igék szinte kizárólagosan átvették a klasszikus 
szenvedő szerkezet állítmányi szerepét. Mármost kérdés, hogy a mind funk-
cionálisan, mind etimológiailag helyesebb -atik/-etik miért veszett ki a hasz-
nálatból, és miért vette át a szerepét az eredetileg reflexív -ódik/-ődik? Felté-
telezhetően a Budenz - Simonyi - Szinnyei-féle igeosztályozás és az abból 
fakadó nyelvművelési gyakorlat is közrejátszhatott ebben. Ez utóbbi - funkci-
onálisan zavaros felosztásával - "...negatív hatású volt. . . , nem pusztán a he-
lyes viszonyok torzított tükröztetése miatt, hanem a helyes és (ön)tudatos 
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nyelvhasználatot kevésbé támogató felfogása miatt is" (Károly S. i.m. 200. 
old). 

Ami nyelvünk rendszerének rendkívüli erejét bizonyítja, az éppen az, 
hogy az egyik kiveszett agglutináló forma helyét rendszerszerűen átvette egy 
másik, régibb forma, amelynek a használata általános volt a mindennapi be-
szélt nyelvben, ezért az elvontabb nyelvi megnyilvánulásokban is könnyedén 
használható. 

Az -I és a -z képzők jelentésmegkülönböztető szerepéből láthattuk, 
hogy a képző segítségével az ige olyan jelentésváltozáson megy át, amelynek 
eredményeként nincs, vagy csak nagyon áttételes az összefüggés az eredeti és 
a képzett alakok jelentése között. Sok esetben az elsődleges jelentés még 
háttérbe is szorulhat a másodlagos jelentés mellett. (Pl. A búza őrlődik mon-
dat csak nagyon szűk körben érvényes, viszont a vmik, vkik között őrlődik 
általánosan használatos a beszélt nyelvben.) Mind a tranzitív, mind az intran-
zitív igeképzők képesek létrehozni ilyen elvont jelentéseket, de különösen az 
intranzitív képzők hajlamosak erre (Károly S. i.m. 199. old.). Ez még alkalma-
sabbá teszi őket arra, hogy passzív állítmány igéi legyenek. 

A mindennapi életből vett példák erre a jelenségre: alkalmaz - alkal-
mazkodik, fizet - kifizetődik, értékel - fel/leértékelődik. 

Az igeképzők elevenségét, produktivitását újkeletű, idegen szavakon 
való megjelenésük mutatja a leghatásosabban. A szörfözik, internetezik, pri-
vatizál -ódik, korrumpál -ódik, szoláriumozik, videózik stb. példák azt mutat-
ják, hogy a ma már kettős "bázisú" -I és -z, illetve az intranzitív -ik, -ódik lát-
szanak igen produktívnak. (Igekötős előfordulásuk mutatja teljes beépülésü-
ket a nyelvbe: Elinterneteztem az időt, Ki privatizálták a céget.) 

A predikatív szerkezet alanyának mineműsége (konkrét: élő - élettelen, 
gyűjtőnév stb., illetve absztrakt) és szemantikai tartalma természetszerűen 
meghatározza az állítmány kiválasztását. Ebből következik az, hogy a min-
dennapi élet tényeiről szóló beszédbeli és írott megnyilvánulásokban az 
ágens - tranzitív ige - patiens szerkezet van túlsúlyban, az általános és/vagy 
elvont tartalmak esetében viszont, mivel az elvont alany soha nem lehet 
ágens, a mai magyar nyelvben az intranzitív, mediális és visszaható képzős 
igék szerepelnek a mondat állítmányaként. Ez a mondatszerkesztési elv eléggé 
ösztönösen dolgozik a tudatos nyelvhasználóban. A felső-tiszavidéki Kovács 
János bácsi még joggal mondhatja, hogy: "Az árvíz elvitte a házamat", de a 
híradásokban ez már így fog hangzani: "Az árvíz következtében 5000 otthon 
vált lakhatatlanná / pusztult el" stb. ("Az árvíz 5000 otthont vitt el" formát fel-
lengzősnek, stílustalannak tartanánk.) A nyelvtani alany vizsgálatát tehát nem 
lehet mellőzni a passzívum vizsgálata során - ebben átütő jelentősége van a 
generatív grammatikának. Ugyancsak vizsgálódásra érdemes a vonzatos igék 
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kérdése ezzel összefüggésben. A vonzatos igék értelemszerűen nem tárgyas 
igék, ezért is kapnak fontos szerepet a nyelvtani passzívumot igénylő szöve-
gekben. 

Dolgozatom célja az volt, hogy a magyar nyelvi rendszer egyik eléggé 
vitatható módon kezelt, ám jelentős elemét úgy világítsam meg, mint egyér-
telmű nyelvi tényt, amelynek ismerete alapvetően szükséges a nyelvet maga-
sabb szinten ismerni akarók számára: a mai magyar nyelvben a passzívum 
kifejezésének egyik legelterjedtebb eszköze a visszaható ige, illetve azok az 
intranzitív (képzett vagy nem képzett) igék, amelyeknek van tranzitív (képzett 
vagy nem képzett) igepárjuk. 

Jelezni kívántam, hogy transzformációs műveletekkel eléggé világosan 
kimutatható a fenti tény, szemben egyes magyaroknak szóló tankönyvek állí-
tásaival. A külföldieknek szóló nyelvoktatási anyagokban a valóságnak meg-
felelő állapotot kell bemutatnunk. 

A nyelv viszonylagosan gyors, és az írásban rögzített nyelvi normák vi-
szonylagosan lassú változása azt követeli, hogy teremtsünk egyensúlyt a kettő 
között: a nyelvi norma ne kövesse kontroll nélkül a változásokat, de ne is 
legyen azok konzervatív kerékkötője. 
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