
Az ige alaktana* 

Ha az alaktani elemek igazi szerepét jobban akarjuk megérteni, rá kell 
mutatnunk ez elemek különleges természetére. Szerintem eddig helytelenül 
magyaráztuk az egész jelenséget. Az alaktan elemeit ugyanúgy fogjuk fel 
mint a szótár elemeit, t. i. a jelen időt, a kijelentő módot, a genitívuszt csak
úgy, mint a lovat, asztalt, feketét vagy ülni kifejezéseket. Ez azonban helytelen 
felfogás. Nézetem szerint a nyelvtan és a szótár elemei között nagy különbség 
van. Egy szó a beszédbe valami újat hoz, ami nehezen prediktálható vö.: 

1526-ban elesett Lajos király. 

Viszont az alaktan elemei — jól tudom, hogy nem mindig ugyanazon 
mértékben — megismételnek valamit, amit már jobban és világosabban mond
tunk. Vö. ugyanazt a mondatot: 

1526-ban elesett Lajos király. 

A múlt idő és az alanyeset nélkül a mondat teljesen érthető. 
A célom nem az, hogy az alaktan elmeinek szemantikai szerepét egye

nesen tagadjam. Jól tudom, hogy az alaktan elemei néha fontos szemantikai 
szerepet töltenek be. Csak azt szeretném megmutatni, hogy ez a szerepük nem 
domináns. 

Ha azonban az alaktani elemek domináns szemantikai szerepót tagadom, 
akkor arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy melyik hát az alaktani elemek 
domináns szerepe? Szerintem a legfontosabb szerepük a mondat felépítése. 
Amint tudjuk, a mondat szavakból áll, amelyeknek egymáshoz való viszonyát 
a szintaktikai elemek fejezik ki. De ez a rendszer, t . i. a mondattani rendszer, 
elvont ós nehezen felfogható, azért egy másik, sokkal konkrétabb rendszer a 
szótár és a szintaxis részlegeiből alakult ki, mégpedig az alaktanból. Az alak
tan segítségével minden szónak olyan irányt adunk, amely arról értesít ben
nünket, hogy milyen szerepe lesz a mondatban. Ez az értesítés lehet szűkebb 
vagy bővebb. Valamennyi nyelvből összeállíthatunk egy jegyzéket, amelynek 
egy-egy részét az egyes nyelvek felhasználják. Ebből a felhasznált részből az 
egyes nyelvek néhány mikrorendszert („kategóriát", én inkább insztitúciónak 
szeretném nevezni) alkotnak, t. i. az időt, a módot az esetet stb. Fontos itten 
a mondatrész szerepe. Más alaktani tulajdonságok fordulnak elő a főnévnél 
vagy az igénél. így pl. a főnévnél a legtöbb nyelvben nincsen idő vagy mód, 
az igénél a legtöbb nyelvben nincsen eset- vagy birtokosrag. Az egyes nyel-

* L. a 361. lapon levő lapalji jegyzetet. 
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vekben inkább a főnév van kifejlődve (a magyarban, a finnben), más nyelvek
ben inkább az ige (a mordvinban, vogulban vagy az osztjákban). 

Az egész alaktani rendszer arra szolgál, hogy az egyes szavaknál bizo
nyos jellegzetes (átmeneti vagy tartós) tulajdonságokat fejezzen ki, amelyek 
révén a szócsoport mondattani szerkezete érthetővé válik. 

Ez a jelenség, t. i. a szavak tulajdonságainak kifejezése megmagyarázza 
például azt, hogy a magyar igealak feltétlenül az időt, módot és személyt fejezi 
ki. Tisztán szemantikai szempontból ezek a tulajdonságok sokszor feleslegesek. 
Könnyen érthető, hogy az alaktani idő felesleges, ha a mondatban vagy az 
egész szövegben előfordul akár egy időhatározó vagy más időadat (tegnap, 
múlt héten, jövőre stb.). A nyelvtani személy felesleges, ha van alany, illetve 
tárgy: az apám kérdezett; azt látom. 

Az igemód felesleges, ha a mondatban megvan a modalitás egyik ki
fejezője (pl. ebben az esetben, talán stb.). Ezek az elemek a nyelvtani szabályok 
szempontjából elengedhetetlenek, ami azt jelenti, hogy sok esetben feleslege
sek. 

Egyes nyelvészek már sokszor utaltak arra, hogy az alaktani elemek 
szemantikája nagyon különös. így pl. az ún. ,,jelen idő" nem csak a jelen időt 
fejezi ki, hanem a múlt időt (praesens historicum), vagy a jövőt is. Éppenúgy 
a harmadik személy a második személyt is kifejezheti (pl. a magyarban), vagy 
ellenkezőleg a második személy a harmadikat (az oroszban Tbl 3Haem = Man 
kennt). A kijelentő mód a felszólító módot is kifejezheti: Te itten maradsz! 

Ilyen viszony a szótári elemek között lehetetlen: a „jó" nem fejezheti ki 
a „rosszat", az „a tya" nem fejezheti ki a „fiát", az „ülni" nem fejezheti ki az 
„állni"-t. A poliszémia a szótárakban tehát egészen más valami, mint az alak
tanban. Egy alaktani elem az ellenkezőjét is jelentheti. Ez ismét nagyon vilá
gosan bizonyítja azt a tényt, hogy az alaktanban nem a szemantikai szerep a 
legfontosabb. 

Azt mondhatjuk, hogy az alaktani elemek szerepe a következő: 
1. Az alaktan domináns szerepe a mondat felépítése. 
2. A másik a szemantikai szerepe. Ez a másik feladat néha fontos. Legfonto
sabb a módnál, ahol rendszerint nem az ige, hanem a mondat modalitását 
jelenti. 
3. A harmadik, a morfonológiai szerep, amely megvan a kötőhangoknál: ház-a-k, 
lov-a-t, lov-a-k stb. 

Azt mondtuk, hogy az egyes alaktani elemek egymástól különböznek. 
Az elfogadott szempontból az alaktani elemeket következőképpen oszthatjuk 
fel: 

1. Olyan elemek, amelyekben a szemantikai szerep teljesen hiányzik 
(a konjugációk jelei, latin laud-a-re). 

2. Olyan elemek, amelyeknek olykor van, olykor nincsen viszonyuk a 
realitáshoz (hímnem stb.). 

3. Olyan elemek, amelyek más elemeket ismételnek (kongruencia) a vá
ros szép — a városok szépek. 

4. Olyan elemek, amelyek valóban jelentenek olyan valamit, ami más
képpen nincs jelölve: meghal — meg fog halni. 

Ez a (nem teljes) osztályozás mutatja, hogy az alaktani elemek egészen 
más természetűek, mint más elemek. Le kell mondanunk erről az összegező 
módszerről, amelyet eddig használtunk: a mondat jelentése a szavak és morfé
mák jelentéseinek összege. 
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Annak a ténynek, hogy az alaktan legfontosabb szerepe a mondat fel
építése, fontos következménye az, hogy az alaktani elemek az egyes nyelvek
ben nagyon különböznek. Sokféle mód van a mondatban a hallgató tájékoz
tatására. Ebben rejlik annak az oka, hogy miért az alaktanban legterjedelme
sebb a tipológia. 

Az i t t előforduló különbségek a következőképpen osztályozhatók: 
1. másmilyenek az ún. insztitúciók (régibb névvel kategóriák), idő, mód 

személy, szám, stb. 
2. másmilyen az insztitúció jelentésének bősége (pl. a magyar köznyelv

ben csak primáris idő van (vár — várt — várni fog). A régibb magyar nyelv
ben még sok egyéb szembenállás volt (várék — vártam, vártam volt stb.). 

3. az egyes nyelvekben az alaktannak egyik vagy másik része fejlődött 
ki jobban: így a magyarban a névragozás, a mordvinban viszont az igeragozás 
fejlődött ki jobban. 

4. a fejlődés az egyes nyelvekben különböző: az egyik nyelvben az esetek, 
a másik nyelvben a személyragok fejlődtek ki inkább. 

A tipológiai felfogások szerint az egyes típusokat az ige nyelvtana szem
pontjából a következőképpen jellemezhetjük (az agglutináló típust, amely 
számunkra legfontosabb, az utolsó helyen tárgyaljuk). 

1. Az izoláló típusra a formális szavak jellemzők. Az angol vagy a francia 
alaktanban vannak olyan igealakok mint / go, I shall go, I have gone, I should go, 
I am going, I was going ; je vais, je suis allé, j'étais allé stb. Az efféle típusú 
nyelvekben — vagy más nyelvek ilyen típusú tartományában arra kell vigyáz
nunk, hogy mi a különbség az izoláló igealakok (várni fogok) és az igazi for
mális szavak (várni szoktam) között. Ilyen esetben nagyon könnyű csupán 
„morphémekről" beszélni, ahogy pl. GOUGENHEIM teszi. De az a módszer 
helytelen. 

2. A flexiós típusra az alaktan nagy fontossága jellemző. E típusban kü
lönleges szerepet tölt be az alaktan. Sok morféma van, amelynek hiányzik a 
jelentése vagy egyáltalán, vagy részben. Ide tartozik pl. a konjugáció morfé-
mája (a latin lav-a-re, del-e-re, aud-i-re) vagy a nem morfémája. Ebben a típus
ban az alaktan mondatfelépítési szerepe a nagy. Minden szónak van ún. ter
minációja (Endung), amely a hallgatót igen könnyen tájékoztatja (Gallia esi 
omnis divisa in partes trés). 

3. A poliszintetikus típus nem kedveli a formális elemeket. A formális 
elemek helyét a szótári elemek foglalják el, s így keletkezik a metafora. így 
pl. az „ad" ige a datívuszt jelenti, a „mond" ige „hogy"-ot jelent, a „végezik" 
ige a perfektiv aspektust stb. A magyar igeragozásban ez a típus nem fontos, 
bár nagy fontossága van az igeképzésben (vö. odatartozik, tovább-beszél). 

4. Az introflexív típusban a fonológia és a morfológia részben egybe
fonódik. A magyar igeragozás szempontjából ez nem fontos. 

5. Az utolsó, számunkra legfontosabb, az agglutináló típus. Az aggluti
náló típusra a ragok, jelek és képzők nagy száma jellemző. De nincsen szabály 
arra, hogy milyen ragok, jelek és képzők léteznek valóban. Azért az agglutináló 
nyelvek között nagy különbség jött létre. 

A névragok és a nevekhez járuló jelek száma a magyarban óriási (PAPP 
FERENC szerint 714), az igeragozás nem annyira bő. A legközelebbi rokon nyel
vekben, a vogulban és az osztjákban, egészen más az arány. Ott az igeragozás 
sokkal bővebb, mint a magyarban, a névragozás viszont sokkal szűkebb. 
(Hasonló ellentét, de kisebb számokkal, létezik a flexiós nyelvek között). 
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Mindenesetre az alaktan egyes tulajdonságai nem annyira számottevők, 
mint más típusokban. Nincsenek jelentésnélküli morfémák vagy abszurd mor
fémák (nem stb.). De a ragok és jelek nagy számából az következik, hogy az 
alaktan mondatépítési szerepe fontos. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk: A magyar igeragozás túlnyomó 
részében agglutináló. Azért mondatépítő szerepének egyes tulajdonságai nem 
annyira erősek, mint más nyelvekben. Az insztitúciók és az elemek száma na
gyobb, mint másutt . (A magyarban 10 insztitúció van, a latinban, németben, 
finnben 7.) A magyar és más közép- és nyugateurópai nyelvek közötti különb
ség nem nagy. A magyar nyelv inkább nominocentrális, azaz inkább a főnév 
van kifejlődve. Ebben figyelhető meg különbség a magyar nyelv és a rokon 
finnugor verbocentrális nyelvek között. 

Nincsenek a magyarban az ún. konjugációk (csak szubkonjugációk van
nak) s ezért nincsenek olyan jelentésnélküli morfémák, mint -a-, lavare. De 
vannak kötőhangok, jelentés nélkül (lát-o-k, fél-e-k, jöv-ö-k). Vannak a bizo
nyos esetekben terminációk is, azaz ragok, amelyek a szó végén állnak és ame
lyeknek két vagy több jelentése van pl. látlak* látom, látjuk stb. 

Azt mondtuk, hogy az alaktan mondatépítő szerepének egyes tulajdon
ságai nem nyilvánulnak meg annyira, mint más nyelvekben. Ennélfogva a 
szemantikai szerepe hatékonyabb. 

VLADIMÍR SKALICKA 

Morphology of Verb 

The most important function of the morphological éléments of a sentence is their 
participation in the structure of a sentence, i.e. indication of the function fulfilled in a 
sentence. From a purely semantic point of view thèse indications are often superfluous 
or redundant. For example, the morphological indication of time is superseded by the 
use of a time adverb. In the second place, the morphological éléments fulfil a semantic 
function as well. Their third function is morphophonological, as in the case of glides. The 
morphological éléments furnish aii excellent corpus for typological classification. The iso-
lating languages are characterized by formally independent words, whereas the inflectio-
nal type by the prédominance of morphology and the weakness of the semantic aspect 
of morphological éléments. In the polysynthetic languages the place of formai words is 
often marked by the metaphoric use of lexical éléments, for example, the verb ad implies 
a dative, befejez a perfective aspect. In the introflexive type phonology and morphology 
intermingle. Agglutination is characterized by the large number of endings, signs and 
suffixes. Hungárián conjugation of verbs is agglutinative; the Hungárián language is 
rather noun-centred, i.e. the morphology of noun is prédominant. This feature of Hungá
rián marks it off from Finno-Ugrian languages, and draws it closer to the Central- and 
West-European languages. The semantic function of its morphology is, however, more 
accentuated as against the morphology of thèse languages. 

VLADIMIR SKALICKA. 


