
Az ige grammatikája és szemantikája 
a szintagmatika szempontjából 

1. Több mint másfél évtizeddel ezelőtt a Journal de Psychologie több 
cikke foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy vajon mi teszi az igét igévé, s hogy 
az ige miben különbözik a névszótól (vö. Journal de Psychologie, 1950, a Gram
maire et psychologie című füzetben), Az ezzel kapcsolatos vitára célozva. É. 
BENVENISTE találóan jegyezte meg, hogy nyelvészeti szempontból tekintve el
fogadhatatlanok az olyan megállapítások, hogy az ige folyamatot jelöl, a név
szó viszont valamely dolgot, vagy hogy az ige időbeliséget jelöl, a névszó nem. 
Az efféle nézeteket ugyanis nem minden nyelv tényei igazolják. A folyamat és 
a dolgok közti különbségtétel ugyanis nem minden nyelvben kapcsolódik 
szükségképpen az igék és a névszók kategóriájához. Másfelől vannak olyan 
nyelvek, amelyekben az ige semmiféle időbeliséget sem fejez ki, legfeljebb 
bizonyos aspektusokat. De alaktani kritériumok alapján sem mindig lehet 
megnyugtatóan elhatárolni a két szófaji kategóriát. Mindezt figyelembe véve a 
jeles francia nyelvész arra a megállapításra jutott , hogy az egységes fogalom
szói osztály csupán egyetlen kritérium, mégpedig a szintaktikai funkció alap
ján különíthető el a névszók és igék csoportjára. Szerinte az ige szintaktikai 
szerepe az, hogy besoroló (asszertiós) mondatokban állítmány legyen (Problè
mes de linguistique générale. 1966., 154). 

BENVENISTE e megállapítását lényegében helyesnek kell tar tanunk. 
Az igék a névszóktól szerintünk is a szintagma tizálódás során különültek el. 
A valamikor egységes fogalomszói osztály elemei csak akkor differenciálód
hattak, amikor szintagmákba szerveződtek. A szintagma tizálódás szükség
képpen funkciómegoszlással járt együtt. E megoszlás során pedig a funkció
nak minden nyelvre sajátosan jellemző értékrendje alakult ki. így az indoeuró
pai nyelvekben a névszó e l s ő d l e g e s funkciója az lett, hogy a kéttagú 
mondat alanya legyen, az igéé viszont az, hogy ugyanitt e l s ő d l e g e s e n 
állítmányi szerepet töltsön be. Nagyjából ez a helyzet az uráli nyelvekben is. 
Ezekben a névszó nemcsak alany, hanem állítmány is lehet ugyan, de utóbbi 
szerepében osztoznia kell az igével. Az ige főfunkciója e nyelvekben kétség
kívül az, hogy kéttagú mondatokban állítmány legyen. Ugyanígy az uráli 
névszónak is van elsődleges funkciója, s ez nem az állítmányi, de nem is a jelzői, 
hanem nyilvánvalóan az alanyi funkció. Egyes uráli és a legtöbb indoeurópai 
nyelvben az állítmányi szerepű névszó rendszerint igei kiegészítőre szorul, 
holott alanyi szerepét kiegészítő nélkül is be tudja tölteni. Az ige viszont 
ugyanezekben a nyelvekben transzponálás, vagy ha úgy tetszik, transzformálás 
nélkül is el tudja látni állítmányi szerepét. Alany csak megfelelő átváltással 
lehet. Ebből szükségképpen következik, hogy az ige g r a m m a t i k a i szere-
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pének lényegét legjobban a s z i n t a g m a t i k a felől, tehát a szintaktikai 
funkciók számbavétele alapján ragadhatjuk meg. 

2. Az újabban egyre jobban föllendülő tipológiai kutatások hivatottak 
annak a megvizsgálására, hogy a különféle nyelvekben milyen nyelvi elemek 
és hogyan tölthetnek be állítmányi funkciót, s hogy e szintaktikai szerepkörben 
mik az univerzálék. Az alábbi fejtegetések e hatalmas kérdéskörnek csak egy 
szűk területére korlátozódnak. Az uráli és az indoeurópai nyelvek igeneveinek 
egyes problémáit fogjuk érinteni, a szintaktikai funkciók figyelembevéte
lével. 

Az uralisztikának egyik jeles tétele szerint az alapnyelvi állítmány név
szói—igenévi, vagyis nominális jellegű volt, s a befejezett igealakok, a verbum 
finitumok ezekből a névszói, ill. igenévi elemekből csak később keletkeztek. 
Ezzel szemben mások —- s köztük legújabban H A J D Ú P É T E R is — úgy vélik, 
hogy az alapnyelvi állítmány igei természetű volt, mint a mai uráli nyelvek
ben is (vö. H A J D Ú PÉTER, Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., 1966. 
77). Ezt a megállapítást a fentiek alapján úgy kell módosítanunk, hogy — alkal
masint már az uráli alapnyelvben is — az igéknek volt az elsődleges funkciója 
az állítmányi szerepkör ellátása. Mivel azonban az alapnyelvben még minden 
bizonnyal nagy számban akadtak ambivalens, vagyis hol a névszói, hol az igei 
osztályba tartozó morfémák, ezek, ha állítmányként szerepeltek, igei jellegűvé 
váltak, s igék módjára is ragozódtak. H A J D Ú szerint az ambivalens morfémák 
közé kell sorolnunk az igeneveket is, amelyek á l l í t m á n y i h e l y z e t 
b e n v e r b u m f i n i t u m é r t é k ű e k v o l t a k . Maga az a tény, hogy 
e régi időkben állítmányként igenév is előfordult, , ,eo i p s o f e l t é t e l e z i 
a z i g e l é t e z é s é t " , mivel igenévről csak akkor beszélhetünk, ha ige is 
van (i. h. — A kiemelés HAJDÚtól. — B. J .) . Mindebből az következik, hogy 
az igék kialakulását csak akkor tudjuk kellően megvilágítani, ha az igenevek 
keletkezésének problémáiról sem feledkezünk meg. 

3. A finnugor nyelvek igeneveinek szintaktikai funkcióit csak a legújabb 
időkben kezdték behatóbban elemezni. Több mint fél évszázaddal ezelőtt, 
1913-ban SARKADI NAGY JÁNOS még csak az északi osztják nyelv igeneves 
szerkezeteit vizsgálta; kutatásai a többi osztják nyelvjárásra nem terjedtek, 
s nem is igen terjedhettek ki (NyK. XLII . és kny.). Alig egy évtizeddel ezelőtt, 
1956-ban jelent meg KÁROLY SÁNDORnak az előbbinél sokkal alaposabb és 
rendszeresebb, s a magyar kódexirodalom első Szakaszának minden adatá t 
figyelembe vevő értekezése a legnagyobb finnugor nyelv, a magyar igenév
rendszeréről (NytudÉrt. 10. sz.). 1960-ban hagyta el a sajtót GÜNTER STIPA 
értekezése a permi igenevek funkcióiról (MSFOu. 121). E műben már a transz
formációs grammatika szempontjai is érvényesültek (i. m. 28 kk.). A sort Sz. 
KISPÁL MAGDOLNÁnak nemrégen megjelent monográfiája zárja be (A vogul 
igenév mondattana, Bp., 1966), mely statisztikai módszerű, s szintén jeles 
alkotás. Az indoeurópai nyelvek közül a szanszkrit igenevei részesültek leg
újabban hasonlóan alapos földolgozásban (P. HARTMANN, Nominale Aus
drucksformen im wissenschaftlichen Sanskrit. Heidelberg, 1955). 

Mindezek a művek kellő és megbízható útbaigazítást adnak számos uráli 
és indoeurópai igenév szintaktikai használatáról. Rájuk támaszkodva vizsgál
juk meg most néhány finnugor és indoeurópai igenév mondatbeli szerepét, s 
próbáljuk megvilágítani ezek grammatikai és szemantikai jellegű problémái
nak egyikét-másikát, a szintagmatika és a transzformációs grammatika mód
szereit is igénybe véve. 
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4. Vizsgálódásainkat kezdjük a magyar -ó/-ő melléknévi igenévvel. 
KÁROLY SÁNDOR megállapítása szerint ez az igenevünk első kódexeinkben 
sokkal gyakrabban fordul elő állítmányként, mint későbbi nyelvemlékeinkben, 
sőt ekkor még alkalmi használatára is akad példa (i. m. 87—92). Előtte TOMPA 
JÓZSEF foglalkozott részletesen az -ó/-<5-képzős igenevek állítmányi használatá
val, főleg nyelvhelyességi szempontból (MNy. XLIX, 128—35). E két kutatónk 
egyetért abban, hogy ez az igenevünk általános használatában állítmányként 
régen is gyakori volt, s közkeletű ma is. Az ő kérkedő, a ló növényevő-féle szin-
tagmatikus kapcsolatok (vö. KÁROLY: i. m. 87) ezek szerint nyelvünkben 
ősiek. Ha tehát a Biblia latin fordításának azt a mondatát, hogy ,,Deus aemu-
lator, et ulciscens Dominus", a Bécsi Kódex így fordítja „Meg harago vr es 
gozodëlmèzo vr" (vö. KÁROLY: i. m. 88), e fordítást éppen nem kell szolgainak 
és magyartalannak tartanunk. TOMPA nagy költőink nyelvhasználatára hivat
kozva mondja ki, hogy e melléknévi igenév állítmányi használata sem nyelvünk 
nyelvtani rendszerével, sem fejlődésének belső törvényszerűségeivel, sem iro
dalmi nyelvünk sajátos stílushagyományaival nincs ellentétben (MNy. XLIX, 
135). Ha tehát Petőfi 1847-ben ezt kérdezi egyik versében: , , M ú l ó - e vagy 
örök az álom ?" (Csalogányok és pacsirták), nem vétett nyelvünk törvényei 
ellen, ahogy később Ady sem, mikor ezt írta: „De künn a dal s z a b a d í t ó 
s szabad" (Kétféle velszi bárdok). De ugyanígy helyénvaló az ~ój-ő melléknévi 
igenév értelmező jelzőként való használata is. Példa lehet rá Arany: "Zendül 
rege és dal, édesdeden ömlő" (Buda Halála V, 53), vagy Tóth Árpád: „Nincs 
vágyam é l ő b b , drágább" (Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz, vö. MNy. 
XLIX, 133). 

5. A nyelvtörténeti adatok arról tanúskodnak, hogy ez az igenevünk, mely 
a mai köznyelvben -ój-ö alakú, legrégibb szórványainkban előbb -ay/-ey, majd 
később -auj-eü kettőshangzós alakban kerül elő, de ismeretesek zártabb, -új-ú 
és illabiális, -aj-e ( < á, é) formái is. A különféle származékok változatos jelen
tésűek ugyan, mégis kétségtelen, hogy mind a régiségben, mind ma az -ój-ő 
képzős melléknévi igenév „elsősorban a cselekvőt jelenti, vagyis nomen agentis 
értelmű" (D. BARTHA K., A magyar szóképzés története. Bp., 1958, 95). Már
most, ha ez az igenevünk mindenekelőtt a cselekvőt jelöli, a legrégibb időktől 
kezdve, akkor főleg személyes névmásokkal, de legalábbis személyek nevével 
kellett kapcsolatban állnia, mivel a cselekvést mindenekelőtt személyekhez 
kapcsoljuk. Közismert, hogy mindazokban a nyelvekben, amelyekben ige van, 
az igeragozási alakokat személyekre vonatkoztatva szokás csoportosítani, 
„l'énumération des personnes constituant proprement la conjugaison", ahogy 
BENVENISTE is mondja (i. m. 225). Ugyanígy ROMAN JAKOBSON is, az orosz 
igei kategóriákat rendszerező, újszerű és mintaszerű tanulmányában egyik 
kiinduló pontul azt a kapcsolatot választotta, ami a cselekvés vagy folyamat, 
valamint a cselekvő vagy szenvedő között áll fenn (vö. Saggi di linguistica 
generale. Milánó, 1966, 154). A mi szempontunkból ez azt jelenti, hogy az 
-ój-ő képzős melléknévi igenév csak olyan szintagmatikus kapcsolatokban vál
hatot t a cselekvő személy jelölőjévé, vagyis nomen agentissá,, amelyekben 
valamiképpen a cselekvő személy, vagyis az ágens is jelölve volt. Ezek szerint 
a menő melléknévi igenév, mely a Tihanyi Alapítólevélben, tehát 1055-ben 
meneh alakban szerepel, s amelynek vogul megfelelője miney, vagy a vető, 
amely 1141-ben Weteh alakban már személynév (MNy. XVIII , 164), szükség
képpen valamely cselekvő személyre vonatkozik, mivel a menő az a személy, 
aki megy, a vető pedig az, aki vet. A cselekvő személyt persze sokféleképpen 

13 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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lehet, s lehetett régen is megnevezni. De bárki is az ágens, aki megy vagy vet, 
neve helyett mindig állhat, s régen is állhatott valamely névmás. A cselekvőt 
jelentő névszó, pl. az ember, a gyermek, a férfi, a földműves ebből a szempont
ból nem más, mint valamely személyes vagy mutató névmás értelmezője. Ki a 
menő, vagy ki a vető? 0, mégpedig (esetenként) az ember, a férfi, a földműves 
stb. Kimondhatjuk tehát, hogy az -ó\-ő képzős melléknévi igenév, mely a 
mondatban jelző, értelmező jelző és állítmány egyaránt lehet, szükségképpen 
feltételez valamely személyes vagy mutató névmást, amelynek értelmezője
ként fogható fel, ilyenformán: ő, ti. a menő, ő, ti . a vető; vagy mellékmondattal, 
ő, aki megy; ő, aki vet; az, ti . az égető ^az, aki vagy ami éget; az, ti. az omla
dozó ^az, ami omladozik, stb., stb. Mivel azonban a cselekvő elsősorban sze
mély, az -ój-ő képzős melléknévi igenevek mindenekelőtt efféle szintagmatikus 
kapcsolatok ősi meglétét involválják: ő — menő; ő — vető ; ő — futó; ő — járó. 

6. Menjünk most egy lépéssel tovább, s vizsgáljuk meg az előbbi szer
kezetek föltehető legrégibb formáit. A menő, vető, Járó-félék kimutatható vagy 
kikövetkeztethető ősmagyar előzményei mënëy >> mënëu, vetëy >> veteu,jároy > 
járou. Általános felfogás szerint e képzőnk az alábbi finnugor előzményekre 
vezethető vissza: 1. uráli: -k, vö. vog. mini 'megy' r^minèy 'menő', finn: 
tietä- ' tudni' rétiedé (<< *tiedek) ' tudomány'; 2. uráli: *-t], vö. osztj.: nel-
'nyel' ^nëler) 'falánk'; 3. uráli: *-p, vö. vog. ënti 'övez' <•— éntep 'öv', 
finn: mené- 'megy' ^menevä 'menő', s végül 4. fgr. *-w, vö. osztj.: öl-
'alszik' ^uhm 'álom' stb. E joggal föltehető uráli előzmények az ősmagyar 
korban két változatot formáltak ki, egy ősmagyar -y és -ß alakút, amelyek 
azután vokalizálódva, s a tővéghangzóhoz simulva azonos formájú diftongu
sok létrejöttére vezettek (vö. D. BARTHA, i. m. 96 — 7). 

Lássuk most az ő névmás előzményeit. E névmásunk diftongusos alak
ból fejlődött. Végső soron nem más, mint az ë- ~ i-/ü- mutató névmási tőnek 
a finnugor eredetű *-y névmásképző folytatásával alakult fejleménye. Keletke
zését és funkcióját tekintve ilyenformán a vogK. täß ~ tau és az osztj Serk. 
tuw ^ K . tô-w-fê\e egysz. 3. sz. névmásokkal vethetjük egybe. Az ő — menő 
szintagmatikus kapcsolatok kimutatható vagy kikövetkeztethető legrégibb 
magyar formája tehát eyjeß — mënëy jmënë ß ; iy[iß — m'ineyjm'ineß, a leg
közelebbi rokon nyelvben, a vogulban pedig az ennek megfelelő szerkezet 
legősibb formája *täy — *minèy lehetett. Föltehető, hogy a magyar mënëy, 
a vogul minèy y kópzőeleméhez hasonlóan a magyar ëy vogul täy névmások -y 
képzője is egy uráli *-k szuffixum folytatása. De ez a mi szempontunkból 
most nem lényeges. Elég, ha bizonyítottnak tekintjük, hogy az ugor korban, 
alkalmasint elég nagy területen, voltak olyan nyelvjárások, amelyekben a mai 
magyar -óf-ő igenévképző előzményei alakilag egyeztek az egysz. 3. személyű 
névmás képzőelemeivel. Ez pedig alkalmat adhatot t a szintaktikai konkor
danciára. 

Kérdés mármost, miért jöhetett létre ez a ráhangoztatás. A szintagmati-
zálódás alapfeltétele, mint ezt már régóta felismerték, az, hogy a szintagmatikus 
kapcsolatok elemei ugyanazon denotatumra, a tőlem javasolt műszó szerint 
situatumra, vonatkozzanak. Ennek az azonos vonatkozásnak alaki jelölője 
számos nyelvben a ráhangoztatás, a konkordancia. A bonus — dominus, 
pulchra — puella, magnum — bellum, is — servus, multi — anni stb. -félékben 
az azonos végződések funkciója annak jelölése, hogy a velük ellátott tagok 
ugyanannak a szintagmatikus kapcsolatnak az elemei, s hogy e tagok jelölte 
situatumók azonosak: a bonus ugyanaz, aki a dominus, a pulchra is az, aki a 
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puella stb., csupán más szempontból tekintve. Ezt figyelembe véve könnyű 
belátnunk, hogy az ő menő, ő vető-féle szintagmatikus kapcsolatok ugorkori 
mintáiban az egyező -yj-ß elem szerepe sem lehetett más, mint a denotatumók. 
azonosságának explicit formájú, félreérthetetlen jelölése. 

Ha viszont e magyarázat lehetőségét elfogadjuk, nem zárkózhatunk el 
az elől a feltevés elől sem, hogy a szóban forgó ugor kori névmásképző és ige
névképző talán nem is csak konvergens fejlődés eredményeként formálódott 
egyező alakúvá, hanem ezek esetleg végső soron is azonos eredetűek: a névmás
képzői elemet vitték át ráhangoztatásszerűen a vele szintagmatizálódott ige
tőre, hogy ilyen módon jelöljék ezek azonos vonatkozását ugyanazon deno-
tatumra. E föltevés éppen nem alaptalan, hiszen sem hangtani, sem jelentés
tani, sem mondattani akadályai nincsenek. 

7. Ellenvetésül azt lehetne fölhozni, hogy az említett kongruencia csak 
véletlen, s aligha lehetett gyakori, vagy éppen törvényszerű. A tények azon
ban mást mutatnak. Ha ugyanis az -ój-ő igenévképző egyéb finnugor meg
felelőit is szemügyre vesszük, azt a meglepő fölfedezést tehetjük, hogy azok 
majd mindegyikének megtalálhatók közkeletű, finnugor névmásképző funkciójú 
másai is. így a másodikul említett uráli *r), mely az osztják nëlet] 'falánk' 
(tkp. 'nyelő')-félékben is kimutatható, az osztják személynévmások egyik leg
gyakoribb képzőeleme is (vö. VÉRTES E., Die ostjakischen Pronomina. Bp., 
1967. 212 kk.). Persze korántsem bizonyos, hogy az osztják *rj- névmáskópző, 
mely VÉRTES szerint (i. h.) az -n és -y névmásképzők összekapcsolódásaként 
keletkezett, szükségképpen azonos az említett uráli *-rj- deverbális nomen-
képzővel, melyet LEHTISALO ( M S F O U . LXXII , 141 — 5) nem elemez tovább. 
Könnyen lehetséges, hogy e két képző más-más eredetű, s egyezésük az oszt
jakban csak későbbi, konvergens alaki fejlődés eredménye. Am maga ez az 
egybehangolódás is legkönnyebben úgy magyarázható, ha föltesszük, hogy az 
említett *-??- uráli deverbális nomenképző egyes személyes névmások képzős 
alakjaival került együvé bizonyos szintagmatikai kapcsolatokban, s a ráhangoz-
tatás ekkor jött létre. 

Még beszédesebbek az uráli eredetű *-w igenévképző konkordanciái a 
személyes és mutató névmások -m névmásképzős alakjaival. Az osztjakban az 
-m képzős igenév ritkán bár, nyilván az ősibb állapot maradványaként, rag-
talanul is szerepel verbum finitumként. Erre SARKADI NAGY idézi egyebek 
között az alábbi példát : ma nèr\ypidm yvhm kimdt tvl tam 'az én uram már két 
éve meghalt'. I t t a yvhm 'halott ' és a tam 'ez' mutató névmás vannak beszőve a 
szintagmatikus kapcsolatokba. Ismeretes, hogy az uráli eredetű *t. mutató 
névmási tőnek már az uráli alapnyelvben kialakultak *-m névmásképzős 
származékai (vö. LEHTISALO, i. m. 386 — 8), s ezek folytatásai az osztjakban is 
igen elterjedtek (vö. VÉRTES, i. m. 101 — 14). Az, hogy 'ez, ti. a bejutott ' , az 
osztjakban így hangzik: tdm(i), ioytdm (vö. SARKADI NAGY, i. m. 52); ugyan
így 'ez, ti. a halott, aki meghalt' a. m. tam yvhm (uo. 52), 'az, ami leesett' 
pedig tám(l), piddm (vö. VÉRTES, i. m. 106 stb.). 

Hogy a Szóban forgó *-m névmásképzős osztják névmás milyen gyakori 
az osztjakban efféle értelmezői szerepben, arra már FOKOS DÁVID rámutatot t 
(NyK. LVIII, 75 kk.). Jellemző, hogy pl. az észtben az uráli *-m névmásképző
vel ellátott *£. mutató névmási tő fejleménye *tema alakban egyes szám 3. 
személyű névmássá fejlődött, míg a finnben ugyanekkor az ennek megfelelő 
tämä közelre mutató névmásként rögződött meg. Ez is egyik bizonyítéka 
annak, hogy a 3. személyű személyes névmások, valamint a mutató névmások 

13* 
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szétválása az uráli nyelvekben ugyanúgy, mint más nyelvekben is, nem elég 
világos és egyértelmű. 

A szóban forgó uráli *-m igenévképző egyik folytatása a finnben az ún. 
harmadik infinitivus -maj-mä képzője, mely közfelfogás szerint azonos a 
-maj-mä főnévképzővel. Ugy szokták magyarázni, hogy a finnben a tárgyas 
igék ún. ágens participiu mának melléknévi igenévi jelentése főnévi jelentésből 
fejlődött, pl. tuulen kaatama puu 'szél döntése fa' -> 'szél döntötte fa' (vö. 
P A P P I., Finn nyelvtan, Bp., 1956, 114). Ez a fejlődés azonban másként is 
elképzelhető. 'Ez, ti. az élet' a finnben így van: täj-mä, eläjmä. Föltehető, 
hogy a szóban forgó igenév nomen agentis vagy nomen acti jelentése efféle 
szerkezetekben alakulhatott ki, ahol az egyező képzőelem ráhangoztató ismét
lése az igetőnek személyhez vagy dologhoz való kapcsolódását fejezte ki, így 
eläjmä 'az, amit élünk', sanojma 'hír', vagyis 'az, amit elmondunk'. 

Hasonló eredményre vezethetne a *-p uráli igenévképző kialakulásának 
vizsgálata is. Erről azonban i t t le kell mondanunk, mivel számos részletkérdés 
megvitatását tenné szükségessé, s erre most nem lehet érkezésünk. 

8. Fut tában néhány szót még két igenévképzőről. Az egyik a magyar 
~t\-tt melléknévi igenévképző, mely az ért <•*•> érett, írt ~ *Vo#-félékben szerepel, 
s mely a magyar múlt idő jelével azonos. Mint ismeretes, a -tj-tt alakok közül 
a -t az eredetibb, s ezt gyakran a -t nomenképzővel azonosítják. MÉSZÖLY 
(MNy. XXXrV, 153—9; ÓmSzöv. 160—4) viszont, s nyomában mások is ezt 
az igenévképzőnket a lokativusi -í-vel tekintették azonosnak (vö. újabban 
N Y Í R I ANTAL, I I . CIF. Résumés des exposés 87). BÁRCZI (TA. 173 jz.) szóba 
hozta azt is, hogy e -t igenévképző valamiképpen összetartozhat az osztják 
-tij-tj-ta főnévi és melléknévi igenévképzővel. Végleges és egyértelmű állás
foglalás e kérdésben mindmáig nem alakult ki. Bonyolítja a problémát, hogy 
néhány régi adatban e képzőt egy -u-iéle hangzó követi, amely esetleg tővégi 
magánhangzó, de az is lehet, hogy másik igenévképző (vö. TA. 173). R É D E I 
viszont e képző további uráli kapcsolataira is rámutatot t (NyK. LX, 421 kk.). 

Anélkül, hogy e szerteágazó kérdésekben véglegesen állást foglalnánk, 
•e helyütt csak arra mutatunk rá, hogy ennek a képzőelemnek igenévvé válásá
ban is lehetett bizonyos, esetleg igen jelentékeny szerepe egy uráli eredetű 
névmási képzőelemnek, mégpedig az ősi *-t névmásképzőnek, mely kérdő és 
mutató névmási tövekhez járulva majd minden uráli nyelvben megőrződött 
(1. LEHTISALO, i. m. 390—2), vö. vogK. tite, tit 'ez' (KANN.) P . mât, V. mât, 
Szo. mat 'valamely'; osztják si(t) r^t'it, tut 'az', tit 'ez' (vö. VÉRTES E., i. m. 
114 kk., a képzőre uo. 221, 222). A magyarban a R. tot ry tott, tat r^> tatt mutató 
névmás őrizte meg e képzőt, mint ezt már másutt kimutattuk (NytudErt. 
38 : 52—3). Valamikor az ősmagyarban, tehát még a határozott névelő kialaku
lása előtt azt, hogy 'az, aki írt', vagy azt, hogy 'az, amit megírtak' így mond
ha t ták : Hot(t), irot(t) r^Hat(t) irt, vagy ugyanígy azt, hogy 'az, aki elfutott' 
így fejezhették ki: *tot(t)/tat(t) futott. A to-jta- mutató névmási tő efféle szár
mazékai, mint a rokon nyelvek is mutatják, személyre és dologra egyaránt 
vonatkozhattak. A szóban forgó mutató névmás -t(t) képzőeleme az efféle 
szintagmákban konkordanciába került az igetőhöz járult -t képzőelemmel. 
A mi szempontunkból elég ennek a ténynek a megállapítása. Hogy e névmási 
szuffixum terjedt-e át az azonos situatum explicit jelölőjeként az addig 
puszta igetőre, azt bizonyítani nem tudjuk, de lehetetlennek sem tartjuk. 
Számunkra azonban ez most nem is lényeges. Bármi volt is azonban a -tj-tt 
igenévképző eredete, annyi kétségtelen, hogy a fentiekhez hasonló szintag-
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matikus kapcsolatokban konkordancia alakult ki, s ennek funkciója kezdetben 
csak az lehetett, hogy az azonos képzőelem a névmási és igei származéknak 
ugyanazon denotatumra való vonatkozását explicit formában, tehát félre
érthetetlenül jelölje. 

9. Lényegében ilyesmi történhetett az indoeurópai alapnyelvben is» 
I t t , mint É. BENVBNISTE egyik jeles értekezésében kimutatta, a -to szuffixum 
egyaránt járatos volt melléknévi igenévképzőként (vö. szkr. mrtä, örmény 
mard, lat. *mortu-s, gr. (ju)ßQOtoc, másfelől participium perfectumként számos 
nyelvben az igeragozásban is szerepet kapott (Noms d'agent et noms d'action 
en indo-européen, Paris, 1948, 165 kk.). Mármost BENVENISTE szerint e szuf
fixum ,,indique l'accomplissement de la notion dans l'objet" (i. m. 167.), ami 
annyit is jelent, hogy az így képzett igei származékok a befejezett cselekvést 
valamely dologra vonatkoztatva jelölik. A latin coctus/ajum 'az, amit meg
főztek; az, amiben a főzés már végement'. A francia tudós rámutat arra is, 
hogy ugyanez a képző a görög fiav/ua-TÓc 'csodálatos', lat. bárba -tus 'szakállas* 
félékben azt a személyt vagy dolgot jelöli, aki vagy ami tőmorfemaval jelölt 
dolog birtokában van (i. m. 167). 

I t t érdekes párhuzamként kínálkozik a magyar -oj-ő melléknóvképzővel 
végső soron azonos eredetű -új-ü melléknévképző, amely a (nagy)fejű, (jó)-
lelkű féle származékokban szintén azt jelöli, hogy valaki vagy valami a tőmor
femaval kifejezett dolgot birtokolja. 

Kérdés ezek után, hogyan alakulhatott ki az említett indoeurópai *to 
szuffixum szóban forgó igenévi és melléknévi funkciója. Talán nem tévedünk, 
ha föltesszük, hogy e szerepkör szintén olyan szintagmatikus kapcsolatokban 
formálódott ki, amelyekben az egyik elem névmás, mégpedig az ieur. *to-
mutató névmás volt. így pl. a görög xlvtó-c 'híres, akiről sokszor lehetett 
hallani' xXvro- eleme az ieur. *to- (vö. gör. rov-to) szkr. ta-, lat. is-tu-m, 
ta-m stb. névmási tő valamely fejleményét követhette, akár mint értelmező r 
'az, ti . akinek vagy aminek híre van' jelentésben, akár mint igenévszói állít
mány. A *ro- Tí-tarro-félékben így jöhetett létre olyasféle konkordancia, mint a 
fentebb elemzett uráli szintagmákban. 

* 

Ezek után nincs is más feladatunk, mint hogy összefoglaljuk a fentiekből 
leszűrhető tanulságokat, melyek a következők lehetnek: 

1. A tárgyalt igenevek mind az uráli, mind pedig az indoeurópai nyelvek
ben akár magukban, akár valamely igei kiegészítővel állítmányi szerepet 
tölthetnek be. Jelentéstani szempontból az jellemzi őket, hogy a tövükben 
kifejezett cselekvést, állapotot vagy történést valamely s z e m é l y r e v a g y 
d o l o g r a vonatkoztatva jelölik. 

2. Ez a vonatkoztatás a fentiek szerint olyan szintagmatikus kapcsola
tokban alakulhatott ki, amelyekben ezek az igenévképzős fejlemények muta tó 
vagy személyes névmásokkal, illetőleg ezeknek névmásképzős származékaival 
konkordanciában álltak vagy állhattak. 

3. Ennek a konkordanciának, ha valóban megvolt, az lehetett a funk
ciója, hogy e szintagmatagok azonos vonatkozását explicit formában jelölje. 

4. A későbbiek folyamán — transzformálódással — az efféle, névmás
képzői jellegű vagy eredetű igenévképzők egyfelől azt a személyt vagy dolgot 
jelölhették, aki vagy ami az igetővel jelölt cselekvést végzi. így alakulhatot t 
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ki a STiPÁtól elemzett ágens a nomen agentis- jellegű igenévi származékokban : 
menő - * 'az, aki, vagy ami megy'. Másfelől azonban, ellenkező irányú transz
formálódással, nomen acti jellegű igenevek jöhettek létre: írt, 'az, amit meg
írtak, följegyeztek'. 

5. Szuffixumok már a nyelvfejlődés ősibb szakaszában is nem csupán 
agglutinálódással, hanem bonyolultabb módon, így pl. már kész képzőelemnek 
szintagmatikus kapcsolatokban: attributiv, értelmezős vagy predikatív Szer
kezetekben való, ráhangoztatásszerű egybehangolódásával is keletkezhettek. 

6. Bizonyos igenevek képzőelemét a fentiek értelmében talán úgy is föl 
lehet fognunk, mint az egyes szám 3. személyre való vonatkoztatás kifejezőit. 
Ezért válhattak az ilyen igenevek olyan könnyen verbum finitumként az egyes 
szám 3. személy jelölőjévé. 

BALÁZS JÁNOS 

La grammaire et la sémantique du verbe au point de vue 
de la syntagmatique 

Nous pouvons saisir le mieux l'essentiel du rôle grammatical du verbe du côté de 
la syntagmatique, donc par la prise en considération des fonctions syntactiques. Dans le 
présent travail nous abordons quelques problèmes non pas des verbes en général, mais 
seulement des participes dans les langues ouraliennes et indo-européennes. Récemment 
plusieurs sont d'avis que le prédicat dans la langue ouralienne primitive était de nature 
verbale, au même titre que dans les langues ouraliennes modernes, (cf. PÉTER H A J D Ú , 
Bevezetés az uráli nyelvtudományba. [Introduction à la linguistique ouralienne] Buda
pest 1966, 77). Etant donné que dans la langue primitive il y avait certainement un grand 
nombre de morphèmes ambivalents appartenant tantôt à la catégorie des noms, tantôt 
à celle des verbes, ceux-ci, s'ils figuraient comme des prédicats, devenaient de caractère 
verbal et se conjugaient à la manière des verbes. Selon M. H A J D Ú nous devons ranger 
parmi les morphèmes ambivalents aussi les participes qui en position prédicative avaient 
la valeur de verbum finitum. De tout cela il résulte que nous ne pouvons éclaircir la for
mation des verbes que si tenons compte aussi des problèmes de la formation des participes. 

Le participe présent hongrois aux suffixes -Ó -o qui dans la phrase peut être à la 
fois attribut, apposition et prédicat, implique un pronom personnel ou démonstratif 
quelconque dont il peut être considéré comme apposition de la façon suivante: ő, c'est-à-
dire a menő, ő, c'est-à-dire a vető, az c'est-à-dire az égető, az c'est-à-dire az omladozó etc. 
Comme l'actif est en premier lieu une personne, les participes aux suffixes ó ~ ő exigent 
qu'il ait existé aux temps primitifs des rapports syntagmatiqueS : ő—menő; ő—vető; ő—futó; 
ő—járó etc. Le pronom ő cependant n'est autre chose que le dérivé du radical du pronom 
démonstratif ë <~ i-, M-, formé avec la suite du suffixe pronominal d'origine finno-ougri-
enne -y. On peut faire remonter à une même forme de suffixe l'antécédant à l'époque 
hongroise primitive du suffixe des participes hongrois comme menő qui entre autres 
pouvait continuer un suffixe ouralien *k. C'est pourquoi on n'a pas tort de conjecturer 
qu'à l'époque ougrienne il y avait des dialectes dans lesquels les antécédants du suffixe 
de participe -ó ~-<5 du hongrois moderne coïncidèrent formellement avec les éléments 
de suffixe du pronom à la troisième personne du singulier. Ceci put alors parmettre la 
concordance Syntactique dans les antécédants des Syntagmes d'ordre ő menő, ő vető. 

Une concordance pareille pouvait avoir lieu dans d'autres cas aussi. Ainsi p. e. 
dans l'ostiaque le morphème primaire ouralien *w pouvait se rencontrer avec les formes 
suffixées à timbre analogue de certains pronoms personnels dans les rapports syntagma
tiqueS de même genre que les précédents et de cette manière la consonnance pouvait 
se réaliser. De la même manière il pouvait arriver aussi que les pronoms à la troisième 
personne du singulier, formés avec le suffixe pronominal d'origine ouralienne -m, où 
les pronoms démonstratifs d'origine semblable et étant en parenté très proche avec les 
précédents s'accordèrent avec les dérivés verbaux formés avec le suffixe de participe 
d'origine ouralienne -m, cf. p.: e. finlandais tä-mä elämä, qu'on peut considérée aussi 
comme syntagme d'apposition. 
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La même concordance pouvait exister entre le suffixe de participe hongrois 
-tf-tt (cf. ért ~ érett, irt <~> írott) et le suffixe pronominal ouralien *t-, comme suffixe 
de dérivés pronominaux de l'époque hongroise primitive de formation analogue à celle 
du pronom démonstratif 'az' de l'ancien hongrois tot <*-> tott, tat ry tatt. Nous pouvons 
supposer une concordance pareille dans la langue primitive indo-européenne aussi, où 
le suffixe to-, des antécédants du grec XÀV-TO-Ç et du latin coctus, -a, -um etc. pouvait 
être en concordance avec le pronom démonstratif indo-européen *to. 

Selon l'auteur la fonction d'une telle concordance consistait à désigner en forme 
explicite, sans équivoque, le rapport identique qui existait entre les membres des syn-
tagmes. On peut donc considérer les éléments de suffixe de certains participes aussi 
comme l'expression d'un rapport à la troisième personne du singulier. C'est justement 
à cause de cela que les participes de ce genre pouvaient si facilement, en tant que verbum 
finitum, se charger de désigner la troisième personne du singulier. 

JÁNOS BALÁZS 


