
Az ige és a tárgy kapcsolata a magyarban 

(Megjegyzések a tranzitivitás—intranzitivitás, illetőleg az alanyi 
és a tárgyas ragozás problémáinak köréből) 

I. 

BÁRCZI GÉZA szerint a magyarban, illetőleg az obi-ugor nyelvekben 
külön-külön, egymástól függetlenül, valamely közös gondolkodásmód alapján 
alakult ki az alanyi és a tárgyas ragozás kettőssége. (A magyar nyelv életrajza, 
59; MNy. 61: 276). 

A kört szélesíthetjük: az ugor nyelveken kívül hasonló gondolkodási 
sajátosságra utalnak a mordvin és a szamojéd nyelvek, ez utóbbiakon belül 
a kamaszról és a szelkupról sem feledkezve meg: e nyelvek személyragjainak 
tranzitív—intranzitív szembenállásai rokoníthatók az előzőek alanyi—tárgyas 
(értsd: határozatlan tárgyú vagy tárgyatlan—határozott tárgyú) oppozíció-
jával. Ilyen értelemben nyilatkozik többek között H A J D Ú P É T E R (Bevezetés 
az uráli nyelvtudományba, 75) és R É D E I KÁROLY (A tárgyas ragozás kiala
kulása, MNy. 58: 434) is. A kamasszal és a szelkuppal párhuzamosan a szűkebb 
értelemben vett finnugor nyelvek közül a zürjént kell még megemlítenünk. 
Feltétlenül igaz, hogy az ige és a tárgy viszonya ezekben a nyelvekben erősen 
differenciált, s az is, hogy ezen viszony a l a k i kitevői a különböző nyelvek
ben e t i m o l ó g i a i l a g többnyire nem azonosak. Tehát valóban a gon
dolkodásmódnak kellett hasonlónak lennie. A félreértések elkerülése végett 
azonban szögezzük le: nem valamiféle misztifikációról van szó, hanem csupán 
arról, hogy bizonyos helyzetekre jellemző szerkesztési módok rokon helyze
tekre is átterjednek; terjedésük közben elkülönülésük, j e l ö l t s é g ü k 
egyetemesebbé válása „végett" újabb ,,anyagi" kitevőkre tesznek szert (le-
foglalódás). E kitevők az egymástól elvált „nyelvjárásokban" mások és mások 
lehetnek. 

Miután így hangsúlyoztuk, hogy egy adott szerkezeti „képlet" annak 
ellenére is szétöröklődhet, hogy jelölői különféle analógiák, nyelvi kiválasztó
dási folyamatok (maximális különbségre, általánosságra, rövidségre stb. való 
„törekvés" stb.) hatására elvesztették a közös, konkrét hangi alapot, térjünk 
át annak rövid vizsgálatára: jogos-e az alanyi—tárgyas és — az alaki kitevővel 
is jelzett — tranzitív-intranzitív oppozíciót együtt vizsgálnunk, összekap
csolnunk, egymásba való átfejlődésüket lehetségesnek tartanunk? 

Az átfejlődés lehetősége objektíve adva van — legközvetlenebbül érzé
kelhetően mennyiségi összefüggések formájában. A lehetséges igealakok vizs
gálata ugyanis azt mutatja, hogy az alanyi ragozásban álló igék összessége 
magában foglalja az intranzitív igealakok összességét; másrészt a tranzitív 
csoport szinte teljességében tartalmazza a tárgyasán ragozott igealakok cso
portját. (A „szinte" az éli világát típusú szerkezetekre vonatkozik, melyek 
igéjének — alkalmi — tranzitív volta vitatható.) 
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Ábrázolom a mondottakat: 

tranzitív: 
intranzitív értékű realizáció: 

alanyian ragozott: 
tárgyasán ragozott: 

pl. e'/i világát 

Az átfejlődés lehetőségét igazolják BARCZI XVI. századi példái (MNy. 
54: 258) is, melyek közül néhány ,,. . . a kétségtelenül magyar anyanyelvű, 
sőt kitűnő stiliszta Bornemisszánál található . . .: El. A iiijb: „Mikor ember es 
ill iatekot nézi" . . . V. 1.: ,,az oktalan allatis, sokban feloel halagia nimel 
ember t" stb. 

Az átfejlődés jelenségére mint tényre utal H A J D Ú P É T E R (Bevezetés 
az uráli nyelvtudományba, 75): „Azon szamojéd nyelvekben — a kamaszban 
és a szelkupban —, melyekben az igeragozás bizonyos fokú egyszerűsödése, 
ill. átalakulása folytán ma már nem beszélhetünk indeterminált és determinált 
alakokról, e két igeragozás különbségének nyoma úgy maradt fenn, hogy a 
hajdani determináló ragozás személyragjai tranzitív igéken, a hajdani indeter
minált személyragok pedig intranzitív igéken jelentkeznek." (Kiemelés tőlem: 
W. B.) Valami közös ugyanis az e s z k ö z f e l h a s z n á l á s b a n is van. 
A magyar alanyi és tárgyas ragozást összehasonlítva észrevesszük, hogy míg a 
tárgyas elemek túlnyomó többségükben névmási elemet tartalmaznak, addig 
az alanyi ragozás alakjai vegyes eredetűek. (A E. 2. személy -ez, -l ragja gya-
korító képző volt eredetileg, a kijelentő és a feltételes mód E. 3. személyének 
ragja 0 stb.) H A J D Ú P É T E R írja (Bevezetés az uráli nyelvtudományba, 75): 
„Szinte valamennyi uráli nyelvre érvényes szabályszerűség az, hogy az i g é 
n e k e g y e s s z á m 3. s z e m é l y é b e n k é t f é l e a l a k j a l e h e t : 
egy személyrag nélküli és egy személyragos. A két alak funkcionális különbség 
hordozója. A magyarban, az obi-ugor, a szamojéd nyelvekben és a mordvinban 
az indeterminált és determinált igeragozást különbözteti meg ez a kettősség . ." 
A zűrjében, ahol külön tárgyas ragozás nincs „a múlt idejű (präteritum) Sg 3. 
személyű ragtalan és intranzitív formával szemben (muni ,ő ment') az -s 
rágósak — pl. Bosti-s ' v e t t ( e ) '— általában tranzitív igék" ( H A J D Ú P É T E R , 
i. m. 75). Mi lehet az oka, hogy E. 3. személyben általában személyragos alak 
(igető + E.3. személyes névmás) foglalódott le a determinált (másutt tranzitív) 
ragozás, illetőleg változat számára? Mi az oka, hogy a magyarban ezen kívül 
az egyes szám (a továbbiakban: E.) 1., 2. és a többes szám (a továbbiakban: T.) 
2., 3. személy is tárgyas alakjában tartalmaz eredete szerint személyesnévmási 
elemet ? 

A személyragok — és esetleg személyrag-előzmények — saját bőségük 
kiváltotta funkciómegoszlását nyilván egész sor, különböző irányú hatás, 
tendencia eredője szabta meg. Ezek közül egyre hívnám fel i t t a figyelmet. 

A kérem, kéred, kéri-féle alakokban a személyrag agglutinációját egy 
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világosan meghatározható s z ó r e n d i helyzetnek kellett megelőznie. Neve
zetesen a személyes névmás szükségképpen k ö v e t t e az igét. 

A tőmondatok szórendje a következő lehetett: alany, állítmány. Pista 
sétál. A szabó varr. Te elmész ? —mondjuk ma is, különösebb kiemelés nélkül is. 
(A kiemelt alanyú mondat az esetleges vitás — harmadik — mondat esetében 
így hangzik: Te mész el?) 

Mi bonthat ta meg ezt a sorrendet leggyakrabban? Feltehetőleg az igei 
rész b ő v í t m é n y e — határozó vagy tárgy —, ha az nyomatékos volt. 

Az egyedi — s ezen belül a határozott — tárgy, a határozóhoz hasonlóan, 
lehet nyomatékos vagy kevésbé nyomatékos. Mondhatom, hogy Látom a vadat 
s a tárgy esetleges kiemelésével: A vadat látom. A nem egyedi tárgy azonban — 
mint lényegesnek érzett új közlés — szinte mindig eleve kiemelt, nyomatékos: 
Vadat látok! Nyulat lőttünk. 

Úgy vélem, a kiemelésnek az a módja, mely a fontosnak érzett mondat
részt a mondat élére állítja, általános nyelvészeti tapasztalatok szerint is 
általánosnak és ősinek tekinthető. Mivel pedig egyrészt a tárgy talán az igéhez 
legszorosabban csatlakozó és — az igék tekintélyes csoportja számára — leg
gyakoribb bővítmény, s ez biztosítja számára a kiemelés gyakoribb voltát is, 
mivel másrészt a nem egyedi tárgy természete szerint is vonzza a nyomatékot, 
érthetőnek látszik, hogy a fordított szórendű mondatokban keletkezett ige
alakok elsősorban a tárgyhoz kezdtek társulni. 

Nézzük a föltételezhető szerkezeteket — mai magyar szavakkal kifejezve: 

Tőmondat Tárggyal bővített mondat 

vad lát én 
(A tárgyrag még hiányzik) 
vad lát te 
vad lát ő 

A kijelentő mód E . 1—2. ma mindig személyragos, ezért számunkra 
különösen az E . 3. személyben tűnik szembe, hogy a tárgyrag hiánya miatt a 
tárgy értőd(het)nék alanynak, ha ki nem tennők az — alanyesetben álló — 
személyesnévmást. A Vad lát mondatban a vad tehát alany, s mivel ez főnévvel 
van megnevezve, semmi szükség a névmásra. A főnévi alany helyettesítése — 
míg az E. 1., 2. alanyi személyragjának kialakulásával a rag hiánya E. 3. 
személyt jelölő 0 morfémává nem válik — a szerkezet élén álló névmással tör
ténhetett vad lát ~ 6 lát. A vad lát ő 'vadat lát, a vadat látja' mondatban a 
hangsúlytalan — gyakran már korábban megnevezett, megmutatott — alanyt 
jelző személyes névmást azért kell kitennünk, hogy ezzel a mondat élén álló 
főnév (nem alany, hanem) tárgy voltát jelezzük. 

Mondottam, hogy it t csak g y a k o r i esetekről beszélek, amelyek meg
szabták vagy erősítették a tendenciát, de nem kizárólagosakról. Nyilvánvaló, 
hogy voltak — legalább az agglutináció befejeződése előtt — olyan mondatok, 
amelyekben a vad lát ő ő-je helyén névszó állt, vagy a vad helyén hely- vagy 
időhatározó stb. 

Csak megemlítem, hogy a példákban előforduló „lát ő" szerkezet mai 
megfelelője „látja", illetőleg „nézi", ugyanis -ja, -i < *s8 'ő\ 

E. 1. én fut vagy 

E . 2. te fut vagy 
E . 3. ő r , vagy , fut & J 

ember 
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Valószínű tehát, hogy a mai determinált — tulajdonképpen h a t á r o 
z o t t tárgyas — ragozás eredetileg szélesebb használati körű volt, vagyis a 
szó szoros értelmében vet t t á r g y a s — tranzitív — ragozásként funkcionált. 

A következő lépcsőfok a -t determináló elem föltehető elterjedése. A min
ket érdeklő mondatok a következőképpen alakulhattak: 

o tat vad l a t 0 

o iát Vad lát ö Vadat lát ó 
indeterminó l t de terminá l t 
forma forma 
;vadat l a t ' 'a vadai l á t j a ' 

Arra gondolhatunk, hogy a továbbiakban más, alkalmibb determinánsok 
tehermentesítették a -t-t, s így az, mivel a ,,tárgy"-ak egy részének — a hatá
rozottaknak — végződése volt, analogikusán az összes tárgyra átterjedt. El
képzelhető másrészt, hogy a -t tárgyhoz kötődése nem más determinánsok 
előtérbe kerülésével kapcsolatos, hanem azzal a ténnyel, hogy a tárgy hatá
rozottságának jelölése sokkal intenzívebb volt, mint a többi mondatrészé. 
Ezt megint csak azzal támasztanám alá, hogy a leggyakoribb állandó vonzat 
a tárgy. A cselekvés tárgya sokkal jobban megszabja — módosítja — magát 
a cselekvést, mint például a helye, hogy az oly sokszor csak határozószóval 
jelölt időről ne is beszéljünk. Ma is egyaránt mondjuk, hogy Nyáron elmegyek 
üdülni és A nyáron elmegyek üdülni — mindkét esetben a meghatározott idei 
nyárra gondolva. A magyar vonaton utazik vagy a vonaton, a német: mit dem 
Zug, minden esetben. Ugyanakkor az Ich sehe einen Zug és az Ich sehe den Ziug 
mondatok korántsem cserélhetők föl. A tárgy határozottságának, egyediségé
nek ill. részlegességének kifejezése láthatólag sokkal fontosabbnak minősül, 
mint ugyanez a határozókkal kapcsolatban. Hadd hivatkozzam még az orosz 
nyelvre, melyben a főnév determinálására aránylag kevés alkalom van. A tárgy 
tagolásáról itt sem mond le a nyelv: a genitívusz partitívuszt alkalmazza. 

Azzal, hogy a -t analogikusán a tárgyak többségére átterjedt, létrejött 
a megfelelő alap a két ragozás keveredésére. Eddig a névmás —• személyrag-os 
alakok utaltak arra, hogy tárgy van a mondatban. (Hogy melyik az a két 
névszó közül, azt önmagukban nem határozták meg teljességgel; továbbra is 
jelentős szerepe volt a szórendnek, hangsúlynak, hanglejtésnek.) Most, hogy 
a tárgyat jelölte a -t, a tárgyas ragozásnak — hívjuk a hagyomány szerint így 
— nem volt tisztázott funkciója. Ha tévesztéssel alanyi igealak mellé került 
a tárgy, ebből sem támadt félreértés. így természetszerűleg meg kellett indulnia 
a keveredésnek. A „hagyomány" persze nem szakad meg, a tárgyas igealakok 
most is főleg tárgy előtt — tárggyal kapcsolatban — fordulnak elő, s csak a 
tárgyak kisebb része került alanyi ragozású igealak mellé. Az újra meginduló 
— új, reális „megkülönböztetni valót" kereső — lefoglalódásokat jelentős mér
tékben megszabják a régiek. A tárgyas ragozás a tranzitív tömbön belül húzó
dott össze a határozott tárgyas esetekre, az eddig intranzitívitást jelölő alanyi 
ragozás pedig — most, hogy a tranzitív—intranzitív viszony mondatbeli jelö
lését átvette egy névszórag — átnyúlik a tranzitív tömbbe, hogy ott tegyen 
lehetővé további megkülönböztetést. 
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a l í n y i 

F-^—-
( hat) tárgyas \\ 

intr. 

Az újralefoglalódás módját azonban nemcsak az őrződő hagyományok 
determinálják, hanem az újonnan jelentkező szükségletek is. Ezek a szükség
letek pedig — egyáltalán nem meglepő módon — a rendszer elmozdulásából 
keletkeztek. A í-nek minden tárgyra való analogikus átterjedésével megszűnt 
a tárgy determinációja. Ennek pótlására alkalmasnak bizonyult a „szabaddá 
vál t" tárgyas ragozás. 

A fejlődós tehát így vázolható: 

vad lát ő 
I 

vad lát +• ó ( t r . ) 

vad Iát f ö vadat tát + ő (tr.) 
. (indeterminált) (determinált) 

* . 
vadat lát + à 
A-t egyértelműen a tárgy 
ragja; determináltsdg szem
pontjából a szerkezet közömbös 

1. o lat 

oht 
«t'y o lat 

2. 

3. 

o lat 

oht 
«t'y o lat 

(intr.) 
( intr.) 

k. ő lat (intr,) 

-1 
5. 6 lát ( intr . ) 

vadai- lát -
Ctr. ,•" indet. v- det.) 

\ 
6. o lát ( intr . ) 

vadat lát (tr., indet.) 

vadat lát + o 
(tr. , indet. v. de t . ) 

vadat lát + o 

(tv.y de t . ) 

(Természetszerűleg a lát + 6 szimbólum a folyamat későbbi szakaszaiban 
a látja hangsort egyre jobban megközelítő formát jelöl.) 

Miközben tehát a nyelv elvesztette, majd más eszközökkel újra megsze
rezte a tárgy determináltságának jelölhetőségét, sokat gazdagodott: ma a tár
gyat magán a névszón jelöljük, így az elszakadhat az igétől; továbbá a tárgya
sán ragozott igealak mint determinált tárgyra utalhat — távolabbi szöveg
környezetben megjelölt (határozott vagy ott még h a t á r o z a t l a n ) tárgyra, 
a l a n y r a , h a t á r o z ó r a is — ellentétben a -í-vel történő determiná-

11 Nyelvtudományi Közlemények 76/1 — 2. 
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lássál, mely természetszerűleg megkövetelte a már előfordult determinálandó 
újra való kitételét. (Vö. pl.: Jött egy lány, megláttad; Nekiugrottál egy evezőnek, 
marokra fogtad, stb.) 

Hangsúlyozom a fölvázolt fejlődés tendenciákban való kibontakozását. 
Közismert, hogy pl. az alanyi ragozásban is vannak névmási eredetű személy
ragok. Ez azonban csak akkor okozna gondot, ha nem tudnánk, mennyi vélet
lenszerű, mellékesnek tűnő hatás érhet bármely nyelvi alakulatot, mennyire 
önkényesek végül is — a k i v á l a s z t ó d á s formájában létező „célszerű
ség" keretein belül — az ún. lefoglalódások. 

Nem kívánok alaposabban foglalkozni az alanyi személyragokkal. Hadd 
emeljem ki közülük csak az E. 2., 3. személyt. Az E. 3. személyt lényegében 
megtárgyaltuk: láttuk, hogy a tranzitivitás — intranzitivitás ~ tárgyasság — 
alanyiság korrelációjában a 0 morféma maradt a kitevője. Az alanyi személy
ragoknak E. 1., 2., T. 1., 2., 3. személyben való kialakulásával e jelenség ismét
lődött meg mind a szám, mind a személy vonatkozásában. (S ez teljesen ért
hető, ha meggondoljuk, hogy az egyes szám mindig használatosabb, mint a 
többes; hogy E. 3. személyben tulajdon- és köznév is lehet az alany, sőt új 
szituációban mindig az — ellentétben az 1. és a 2. személyt ismétlődő névmásá
val, személyrag jávai.) 

Érdekes problémát rejt az E. 2. -sz, -l ragja. Eredetük szerint ezek egy-egy 
elemi gyakorító képző folytatásai. Űgy látszik, hogy ha egy cselekvést — ill. 
annak nyelvi kifejezőjét — egy adott szempontból meghatározottá, jól körül-
határolttá teszünk, ez a meghatározottság, körülhatároltság más területen is 
„igyekszik" megvalósulni. Az igekötő, amely vagy magának a cselekvésnek a 
fogalmi tar ta lmát határolja el élesebben, vagy az eredményességet, még több
ször az időbeli lezártságot, meghatározottságot, kötöttséget jelzi, gyakran 
(nem mindig!) kötelezővé teszi valamely tárgy jelzését, kitételét is. Vagy 
fordítva — s a számunkra most ez a fontos — a gyakorító képzők, amelyek 
éppen általánossá, időben kötetlenné tehetik a cselekvést, gyakran módot ad
nak arra, hogy ne jelöljük a tárgyat, ha jelölését nem teszi éppen lehetetlenné. 
(Ez csak -ik-kel megtoldott gyakoritok esetén van így. Vö.: KÁROLY SÁNDOR: 
AltNyelvTan. 5: 206). Például csak két szópárt hadd említsek: rúg—megrúg, 
illetve tesz—teszeget. Egy lóról mondhatom á l t a l á b a n , hogy rúg, de ha 
megrúg v a l a k i t , akkor föltétlenül ki kell tennem (E. 1, 2. személyü tárgy 
esetén ráértenem) a tárgyat. Ezzel ellentétben a tesz igét a köznyelv általá
ban csak tárggyal használja és éppen párja, a gyakorító képzős teszeget áll 
többnyire tárgy nélkül. Figyelembe véve ezt és amit az alanyi ragozás eredeti 
tranzitívval szemben álló, tehát i n t r a n z i t í v voltáról mondtunk, nem 
látszik véletlennek, hogy az -sz, -l g y a k o r ó t ó k é p z ő k személyragként 
megkötődtek ebben a ragozásban. 

A két ragozási rendszer eddigi fejlődésével kapcsolatban még egy kér
désre hívnám fel a figyelmet. 

A magyar alanyi ragozás, ha tranzitív — m é g i n k á b b h a á l l a n d ó t r a n z i -
tivitású — igén jelenik meg, képes az E. 1, 2. személyü tárgy önálló kifejezé
sére. A megversz igealak például egyértelműen E. 1. személyü tárgyra vonat
kozik. (Vö.: SÁMSON EDGÁR: MNy. 49: 346—8). Hogyan, mikor alakult ki ez a 
kifejezési lehetőség? 

Elképzelhető volna, hogy aránylag szorosan nyomon kövessük a t ran
zitív—intranzitív ragozás szembenállását. A magyar nyelv igerendszere — 
s előzményeié is — tranzitivitás—intranzitivitás szempontjából alapjában 
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k é t b á z i s ú (Vö.: KÁROLY SÁNDOR, A magyar intranzitív—tranzitív 
igeképzők: ÁltNyelvTan. 5: 204). A tranzitív—intranzitív — vagy afelé tendáló 
— ragozási rendszer bizonyára lehetővé tet te a szemléletváltást (olyanféle
képpen, mint mai nyelvünkben alkalmilag gyakorító—visszaható képzőink 
teszik, pl. fenyeget valakit—fényegetődzik), de erre a szemléletváltásra nem 
feltétlenül volt minden igével kapcsolatban igény. Például perfektiv színezetű, 
eredetileg (is) tranzitív igékről (vö.: a megrúg-ró\ mondottakkal) nagyon el
képzelhető, hogy tárgy nélkül való használatuknak igénye esetenként föl sem 
merült. (így aztán ,,üresen" (használatlanul) maradhattak lehetséges alakok, 
megteremtve az alapját egy olyan lefoglalódásnak, amely az eredetileg esedékes 
(intranzitív) szerepnek meglehetősen ellentmond. * Ez azonban nem volna 
akadály, hiszen minden primitív — a minden „ősi" — nyelv erősen szituatív, 
mindegyik sok, de kevéssé általános, kevéssé átfogó kategóriával rendelkezik. 
Gondoljunk csak az ausztráliai warora nyelv 1300, vagy az eszkimó 900 ige
alakjára „ tucatnyi" módjára stb. (Vö. H A J D Ú P É T E R , Bevezetés az uráli 
nyelvtudományba, 74.) 

Mégis kevésbé valószínűnek tar tom ezt az eshetőséget egy, a következők
ben vázolandó másiknál, azért, mert egy ilyen lefoglalódásnak semmiféle 
analógiája sem volt, mert még a l e g g y a k r a b b a n előforduló E . 3. 
személyű határozott tárgyra utaló igealakunk sem volt. A tranzitív ragozás 
ugyanis utalt rá, hogy a mondatban tárgy van — mint a mai zűrjén tranzitív 
alakok —, de egyáltalán nem határozta meg, milyen az a tárgy. 

Így aztán valószínűbb, hogy eleinte egy v i s z o n y l a g zavartalan 
tranzitív—intranzitív szembenállás létezett csak, s a szóban forgó E . 1., 2. 
személyű tárgyra utaló alakok a szoros értelemben vett determinált igeragozás 
létrejötte után keletkeztek. 

Megállapítottuk, hogy tárgy alanyi („volt" tranzitív) ragozás mellett 
akkor kezdett megjelenni, mikor a -t már tárgyrag volt, s így létrejöhetett a 
ragozások funkciók közötti „újrafelosztása". Természetesnek tűnt , hogy a 
tárgyas ragozás — a tranzitíven belül maradva — összébb húzódott, s a hatá
rozatlan tárgyakat átengedte az alanyi ragozásnak. De miért engedte át az 
'engem', 'téged', 'minket' , ' t iteket' — voltaképpen határozott tárgyakat? 
Ismerjük az ilyen „elosztások" esetlegességét. (A személyragokra hivatkoz
hatnék ismét.) Ezenkívül megjegyzem azért: az E. 3. személyű határozott 
tárgy, mint leggyakrabban előforduló, adhat ta a legegységesebb gócot egy — 
a tranzitív szerepűnél most már szűkebb — lefoglalódás számára. 

Miután „jogossá" vált, hogy alanyi ragozású igealak mellé (határozat
lan) tárgyat illesszenek, az intranzitív szemléletű igehasználat valamelyest 
csökkenhetett. Feltétlenül intranzitív szemléletben használták továbbra is 
az intranzitív b á z i s b a tartozó igéket; de a tárgyképzetnek bizonyos, az 
alanyi ragozáshoz való kapcsolódása, a tranzitív—intranzitív alakok sarkított 
szembenállásának megszűnése minden bizonnyal csökkentette az a l k a l m i 
intranzitivitást. 

Annak alapjai tehát, hogy az E. 1., 2. személyű tárgy beleértődött a 
megvert típusú igealakokba, a következők lehettek: 1. szilárdan tranzitív, alkal
milag sem intranzitiválódó igék csoportjának a kialakulása, 2. analógia; az 
E. 3. személyű határozott tárgy gyakori ki nem tétele, 3. egy jellegzetes 
szituáció. 

Nagyon fontos a második pont. Tapasztalatból tudjuk, hogy pl. idegen 
származásúak magyarul már jól beszélő gyermekei, jóllehet a látom-féle alakok 

11* 
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-m-]e — percepció esetén — már számukra is világosan jelzi az E. 3. személy 
tárgyat, beszéd közben kimondják az őt szót, mert bennük van a tárgy fel
tétlen kitételének reflexe. A determinált ragozás kialakulása után a magyar 
beszélőkben ez n e m l e h e t e t t meg. ,,Megszokták" annak lehetőségét, 
hogy egy szó fejezi ki a cselekvést és tárgyát. 

A jellemző szituáció a következő: két ember egy harmadikról, annak 
egyikkel való kapcsolatáról, találkozásáról stb. beszél. A harmadikra mint 
,,tárgy"-ra vonatkozó igék szintetikusak s egyértelműek: elküldöm, megkér
dem, odahívom stb. A határozatlan tárgyakat az alanyian ragozott ige mellé 
kiteszi a beszélő, a továbbiakban vagy kihagyja vagy ezekre is determinált 
igealakokat vonatkoztat. (A tárgy első említése által „meghatározódik".) 
A beszélgetés során azonban sokszor kerül szóba maga a beszélő, alanyként is, 
tárgyként is. Ha hosszabban két emberről van szó — mint föltettem — az 
igék tartósan ,,én ő t" és „ő engem"-viszonylatban jelennek meg, s minden „én 
ő t " tárgyas, s minden ,,ő engem" alanyi ragozású igealakban jelenik meg. 
Ez talán maga is elegendő az 'engem, alkalmi elhagyásához (miután az 'őt ' már 
amúgy sincsen kitéve). De gondoljunk még azokra a hosszú felsorolásokra, — 
igékről van szó — amelyek nyelvtani—értelmi tárgya végig 'én'. A beszélő a 
végére nem is tudja esetleg, kitette-e az 'engem'-et az elején, vagy most tegye 
ki, — de a hallgató sem tudja. Nem is szükséges nekik, mert — a szituációtól 
függetlenül — tudjuk, hogy nem egy harmadik, meghatározott személyről 
van szó (tárgyas r.) s az sem lehet, hogy az első ige előtt volt egy határozatlan 
egyedi tárgy, mert akkor már a második igének tárgyas ragozásúnak kellett 
volna lennie (vö. pl.: Holnap egy galambot veszek, levágom, megkopasztom, meg
főzöm levesnek). Ha ugyenekkor a főnév több igének részleges — nem egyedi — 
tárgya, akkor más a helyzet, de ez ritkán fordul elő. 

Ha a tranzitív jelleg határozott, félreértésre egyetlen lehetőség marad: 
érthető E. 1. helyett E. 2. személyű tárgy (természetszerűleg ez is csak E . 3 
személyű alany esetén). Et től a félreértéstől azonban valóban biztosan véd a 
szituáció. (Két ember beszélgetése.) Nem beszéltem külön arról, hogy ezen 
igék vonzataként szerepelhet a T. 1., 2. személyű tárgy is. Ezek kitételét azon
ban máig normának tekinthetjük. 

HORGER az alanyi személyragokról írva (A magyar igeragozás története, 
7) azt mondja: „. . . negatív szerepük az, hogy rámutatnak arra, hogy a mon
datban nincsen 2. személyű vagy meghatározott 3. személyű tárgy." Ez, ami 
a E. T. 2. személyű tárgyat illeti, nyilvánvaló (elírásszerű) tévedés. HORGER 
az E. 1. személyű igealakra gondolt (pl. várok), amely után valóban nem állhat 
E. 2. személyű tárgy. (Nincs várok téged.) De van vár téged (vagy egyszerűen 
vár), várunk (téged), várnak (téged). Eredetileg — ugyanúgy, ahogy a vázolt 
körülmények között a (meg)vársz E. 1. személyű tárgyra vonatkozott — a 
(meg)várok is E. 2. személyűre utalhatott . (Ma — kitett tárgy nélkül — a meg
várok „üres" alak.) Ebből az alanyi ragozású alakból fejlődött aztán a meg
várlak forma, ahogy azt Melich (MNy. 9: 248) s az ő nyomán Horger (A ma
gyar igeragozás története, 52— 3) megírta. 

orvosolok (alanyi ragozású, E.,T. 2. személyű tárggyal is állhat) 
orvosollak 'ua' ; 
orvosolok 1 » i • , , , / orvosolok (vkit, alanyi r.) 
orvosollak J ÖO S Z \ orvosollak (téged, titeket) 
(-lok ~ -lek > - ~ lak - ~ lek) 
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R É D E I KÁROLY szerint (MNy. 58: 431): a,-lak ^ -lek rag -Z-je ugyanabból a 
gyakorító (jelenidő-képző) -Z-ből származik, amelyből az ikes ragozás második 
személyének ragja. Ez a felfogás sem változtat azon, hogy a hagyományosan 
a tárgyas ragozáshoz sorolt 2. személyű tárgyra utaló, E . 1. személyű alak az 
alanyi ragozású forma hasadásából keletkezett, s annak egy részfunkcióját 
vet te át. 

Akár elfogadjuk az E. T., 2. személyű tárgyra utaló igealakok keletke
zésénekvázoltmódját, akár nem, az biztos, hogy ezen alakok, analogikusán el
terjedve, megerősödve, kötelezővé válva, tovább erősítették a folyamatot, 
amelynek— szerintem — részben eredményei voltak: maguk is ellene fordul
tak a tranzitív igék alkalmi intranzitív használatának. Pedig közben a fejlődés 
„spirálján" egy emelettel följebb jutottunk. A kezdet kezdetén azért voltak 
jók a kevéssé „ töl töt t" alakok, mert a nyelv és a gondolkodás még lehetővé 
te t t rendkívül erős és gyakori „alkalmi töltés "-eket. Később a funkciótársítás 
elősegíti a tömörítést, de a gondolkodás fejlődik, már nemcsak konkrét szitu
ációkban mozog, egyre több az elvonatkoztatás — időtől, helytől, a cselekvés 
vonatkozásában annak tárgyától is — s így, legalább esetenként, minél sza
badabb, minél könnyebben variálható, kevésbé egymáshoz kötött építőkö
vekre van szükség. Előre ugorva napjainkhoz, ez az igény hozza az ilyen mon
datokat: A költő meghat, s ugyanakkor elszomorit. Az odaérzett tárgy „vágás
felülete" még friss. De ez a feszültség gondolat és (alakuló) nyelvi burka között 
o t t volt már az ikes ragozás formáló tényezői között is. Az ikes ragozás fejlő
désének egy pontján k i t e l j e s e d é s é i g e l n e m j u t o t t intranziti-
váló rendszer. 

MÉSZÖLY GEDEON (NyK. 51: 1—13) általában elfogadott nézete szerint 
az ikes ragozás E . 3. személyének -ik ragja a tárgyas ragozás T. 3. személy 
-ik-jéből származik. A személyrag funkciójának átváltása az ő nyomán így 
vázolható : 

1. A tárgyat nem jelölte nyelvünk a névszón, csak az igén (tárgyas 
ragozással); pl . : fa törik. (T. 3.) 'áfá t törik', vagy ha elfogadjuk a tárgyas rago
zás korábbi általános intranzitív voltát 'fát törnek' is. 

2. Megjelenik a tárgyrag, de némely állandósult kifejezésben jelöletlen 
marad a tárgy. Fa törik (T. 3.); s ma is: favágó. 

3. Mivel a tárgynak á l t a l á b a n már van kitevője, s mivel a 0-s 
alakok általában alanyként szerepelnek, ezekben a kifejezésekben is kezd a 
névszó alannyá értékelődni. Fa törik (E. 3.). 

Nem térek most ki arra, hogyan teljesedett ki a ragozás egyes számban, 
hogyan alakult a különböző módokban és időkben. 

Az első igék — az idézett gondolatmenetből következőleg — szenvedő 
értelműek voltak, ebből adódott a visszaható jelentés kialakulásának lehető
sége. (A visszaható ige szintén arra utal, hogy az alany e l s z e n v e d i a 
cselekvést, azzal a különbséggel, hogy ugyanakkor v é g r e h a j t ó j a is a 
cselekvésnek. Valószínűnek látszik azonban, hogy szinte kezdettől fogva nagy 
számban voltak az olyan alakulatok, amelyek mintegy közötte állnak ennek a 
két jelentésnek, vagyis nem utalnak arra, hogy kívülről, más személytől indul-e 
ki a cselekvés (esetleg még a szándékosság többletével is, vö.: a leverődik és 
leveretik jelentése közötti különbséggel), vagy esetleg magától az alanytól, 
hanem ismeretlen eredetűnek, akaratlannak, véletlennek tekinti a „történést". 
Ebből a szempontból ezek az igék rokonságot mutatnak ki a mai -ódik -ődik; 
-ul *v -wZ-képzősekkel, s elütnek mind a mosatik- mind a mosakodik-, fésülködik-
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féléktől. KÁROLY SÁNDOR A magyar intranzitív—tranzitív igeképzők című 
cikkében (ÁltNyelvTan. 5: 189—218) osztályozza — leíró szempontból — az 
igéket a „tranzitívság fokozatai szerint". Az ikes ige a most tárgyalt időben és 
viszonylatban a tranzitívság hiányával kezdve a sort a második, mediális 
vagy medio-passzív csoportba tartozik. A -tátik ~ -tetik képzősök az első 
(passzív), a mosakodik-îélék a negyedik (visszaható) csoportba kerülnek. Mivel 
azonban szükség mutatkozott egy olyan alakra, amely kifejezi az elszenvedést 
is, de ugyanakkor azt is, hogy — jóllehet ismeretlentől vagy megnevezetlen-
től, de mégiscsak cselekvő személytől indul ki a cselekvés, használni kezdték 
az -at ~ -et ~ -tat ~ -íeí-képzős műveltető igék szén védő-visszaható (ik-es) 
formáját. A műveltető képző utal rá, hogy valaki (akaratlagosan) végzi a 
cselekvést, de n e m a z a l a n y ; az -ik pedig az elszenvedésre utal. 

Egy mai, közbülső fokon megakadt, de hasonló fejlemény pl. a nyiratko
zik ige. A nyirat-hoz képest visszaható — mint ahogy a töretik is az lehetett 
eredetileg a töret-hez képest. Más a helyzet, ha az abszolút tőként szereplő 
szónak, a nyir-n&k a jelentéséhez viszonyítjuk a nyiratkozik-ét. Ekkor nem 
beszélhetünk visszahatásról, hiszen a műveltető képző mutatja, hogy a cse
lekvést más végzi, az alany nem ,,maga nyírja magát", viszont áthatásról sem, 
mert a -kőzik ~ -kezik ~ -közik képző utal rá, hogy végső soron (akár magától 
akár mástól) elszenvedi a cselekvést. A mai megnyiratkozik igét csak egy lépés 
választja el attól, hogy azt jelentse: „megnyiratik' vagyis .megnyírják'. 
Szenvedő jellegű lehetett fejlődésének egy korábbi szakaszában a csalatkozik 
ige jelentése is. 

„Minthogy. . . a visszaható ige mindig tárgyatlan, idővel az ikes ragozás a 
tárgyatlanság mellékértelmét is magára vet te" — írja BÁRCZI GÉZA (A magyar 
nyelv életrajza, 155). 

Tudjuk, hogy minden visszaható, „félvisszaható" és szenvedő ige ter
mészeténél fogva intranzitív. Elképzelhető olyan eset, amikor egy cselekvő 
illetve szenvedő—visszaható igepárból az e l s ő k i v é s z a n y e l v b ő l , 
s így a fennmaradó szenvedő alaknak — cselekvő pár híján — nem érezzük 
szenvedő voltát. (A mai nyelvből például hozhatnám a méltóztatik igét: nem 
érezzük szenvedőnek, mert nem tudjuk, mi az a „méltózás", amelyet el kellene 
szenvednünk.) 

Hasonló eset, amikor az alapszó és képzett szó jelentése — saját, külön 
jelentésfejlődésünk eredményeképpen — olyan mértékben tér el egymástól, 
amit a képző (vagy egyéb, képzőszerű formáns) jelentése, funkciója nem ér
zékeltet. Ilyenkor alap- és származékszó között megszűnhet a közvetlen kap
csolat. 

Mind az előbbi, mind az utóbbi esetben megmarad azonban — ha szen
vedő v. visszaható képzőről, illetőleg képzőszerű végződésről van szó —- az ige 
intrazitív jellege. (Pl. ma sem mondhatjuk, hogy valakit (meg)méltóztatik). 

A magyar gondolkozás számára — mondhatnánk némileg szimbolikusan 
— fontos volt a tranzitivitás—intranzitivitás jelölése, fontos volt általában 
a cselekvésnek tárgyhoz való bármely viszonya. Ez a „gondolkozás" azonban 
mindig nyelvi szerkezetekben adott, amelyek a nyelv állandó mozgás közben 
— egybeesés stb. útján — részben kiiktatódhatnak és — az egységességre való 
törekvés következtében — újra kiegészülhetnek „anyagilag" már másképp 
realizálódva, az összefüggést materiálisán lassanként teljesen elfödve; amelyek 
azonban — ha egyre kevesebbet is — sokáig sokat tükröznek még az eredeti 
szerkezetből. Minden gondolkodásmód, amely nyelvi kifejeződésig jut, ugyan-
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csak nyelvi részrendszerre utal, amely talán részlegesebb, rejtettebb, átfedé-
sesebb volt a mostani „kifejeződésnél", de létezett. Rengeteg áttételen keresz
tül érintkezhetnek így például az ugor népek tárgyas ragozásai, vagy akár a 
tranzitív-intranzitív oppozíciót a tárgyatlan oldalon jelölő a magyar -ik illetve 
a tranzitív oldalon mutatkozó zűrjén -s is. Függetlenül esetleg attól, hogy a 
megfelelő végződések ellentétes jelentésűek tárgyas ragozásból való eredésük 
közös ténye mellett is; függetlenül attól, hogy egyik sem eredetibb tranzitív— 
intranzitív ragrendszer fejleménye. H A J D Ú P É T E R (Bevezetés az uráli nyelv
tudományba, 75) szerint ugyanis a zűrjén tranzitív igék múlt idejében (É. 3.) 
jelentkező -s egy korábbi d e t e r m i n á l t ragozás maradványa (akár a 
magyar -ik, csak az ismertetett „átcsapás" nélkül). 

E nem egészen szervesen csatlakozott kitérő után visszatérve, nézzük 
meg röviden, miben állt a magyar igerendszer azon „átfedésessége", melynek 
hatására megindult a jobb kifejezési lehetőség keresése. 

Az -az személyrag például egy egyértelműen tranzitív igéhez járulva, 
ha szövegkörnyezetében nem áll határozatlan tárgy, határozottan E . 1., 2. 
személyű tárgyra utal. Mivel azonban egy korábbi rendszer (tranzitív—in
tranzitív) eredményeként a szemléletváltás — ha „újabban" korlátozva »s — 
lehetséges, az igék tranzitivitása n e m m i n d i g e g y é r t e l m ű ; követ
kezésképpen az „értés" esetenként elbizonytalanodik. Visszakérdezés és újra
formálás követik egymást. A helyzetből következik, hogy adódó alkalommal 
„lefoglalódás"-ra vagy valamely funkciójában meggyöngült elem „újratölté
sére" kerül sor. Ez be is következett: egy részfunkció erősödött föl; mint mon
dot tuk a „szenvedő, tehát intranzitív" funkcióból megmaradt az intranzitív. 

A nyelvnek erős „elkülönítő szándéka" mutatkozik meg abban is, hogy 
— mivel az ikes ragozás nem tudot t kiteljesedni, — később E. 1., 2., 3. sze
mélyben ikes ragokkal megerősített (gyakorító/visszaható) képzőket használt 
fel ilyen „tárgyatlanító" funkcióban. Gondoljunk az olyanféle hármasokra 
mint fenyeget (engem, téged, valakit, egy gyermeket), fenyegeti (őt, a gyermeket) 
és fenyegetődzik (tárgy nélkül.) Vö.: még BÁRCZI, A magyar nyelv életrajza: 
156, valamint KÁROLY SÁNDOR említett cikke: ÁltNyelvTan. 5: 189—218.) 

Tudjuk, hogy az ikes ragozás a többes számra már nem tudot t átter
jeszkedni. Nem állt rendelkezésre a személyragoknak az a „bősége", amely 
E . 2. személyben lehetővé tet te a-funkciómegoszlást, az elkülönülést. Az E. 1. 
egybeesése a megfelelő tárgyas alakkal, az alanyi ragozással való közös alako
kon meginduló és különösen az igető végződése alapján elburjánzó analógiák 
hihetőleg hamar kikezdték a rendszert; mai fenntartása az ország jelentős 
részén mesterségesnek mondható. Hogy intranzitiváló hatása helyenként még 
aktív s nemcsak fenntartott, az az újonnan képzett -2-képzős igék ikes vagy 
iktelen voltában tükröződik (mindent bepirosoz 'piros festékkel összeken min
dent ' , de magnózik), a pipáz féle igék újabb ikesülésében és igen gyakran hibá-
zásokban. Olvasom vagy olvasom kicsit — hallottam többször, de sosem tárgyra 
vonatkoztatva. (*Olvasom egy jó könyvet — ilyen vagy ehhez hasonló tévesz
tést nem hallottam.) Gyakran eleve intranzitív, de hagyományosan iktelen 
k é p z ő v e l ellátott szót ikesítenek alkalmilag. Pl. fáradjék (a nyílt „élő
hangos" -ad ~ -ed hagyomány szerint sosem ikes), megvalósulják. Kétségtelen, 
hogy egy-egy ilyen szó alakulásába más jellegű analógiák is belejátszanak 
(szomszédos ikes ige vagy — fáradjék esetében — -odik (-edik ~ -ödik-) 
képzősek hatása, esetleg a Tessék! udvariaskodó felszólítása stb. analógiája). 
Az -ik intranzitiváló hatása ennek ellenére is biztosan érezhető. 
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Lezárva az ikes ragozással kapcsolatos problémákat, hadd jegyezzem 
meg, hogy a szemlélet, mely fejleszteni kezdte, de kifejleszteni nem tudta ezt a 
„harmadikféle ragozást", ma is megkülönböztet határozatlan tárgyú, hatá
rozott tárgyú és ,,tárgya nem jelölt" cselekvést — ma is azon „csonkaság" 
hatására, melyről az intranzitív — E. 1., 2. személyű tárggyal álló igealakok 
összefüggése kapcsán beszélhetünk. Ez a hármasság azonban nem egészen 
egységes rendszerrel fejeződik ki. PL: 

Határozatlan tárgyú 

fenyeget vkit, egy lányt 
megvet vkit, egy kislányt 
megjavított vmit, egy motort 
megrúg vkit 

Ige és tárgy viszonya természetesen — már az eddig elmondottak alapján 
— tovább finomítható. Ezt dolgozatom következő részében kísérlem meg. 

n. 
Az első rész végén fölvázolt felosztás harmadik csoportja (azon igéké, 

amelyek „valódi tárgya" nem fejlődik) heterogén jellegű. Egységes alaki kitevő-
rendszere nem fejlődhetett ki, így kifejezési eszközeit a nyelv legkülönfélébb 
rétegeiből veszi. Sokszor határozatlan, sokszor határozott a kötelező vonzat
ként kitett „henye" vagy „áltárgy", melynek „nem kötelezővé" válását gyak
ran akadályozza vagy teszi lehetetlenné a tárgy szempontjából nullmorfémás 
szerkezet E. 1., 2. személyű tárgyra való utalása. 

Pl. a valamivel végez szerkezet esetén a vonzat elmaradása nem vezet 
félreértéshez. Mikor végzel a munkával? — kérdezhetjük, de a Mikor végzel? 
kérdés is helyes ugyanebben a helyzetben. A Túl komolyan veszed a dolgokat 
mondat helyett azonban nem mondhatom, hogy Túl komolyan veszel, bár
mennyire „üres" is a dolgokat szó tartalmilag. Grammatikailag szükséges 
valamely E. T. 3. személyű tárgy kitétele. 

Más párhuzamot véve: a Végeztél vele — pl. a munkával — és a Befejezted 
megnyilatkozások nagyjából egyenértékűek. Mindkét ige „kiható" — ami 
az első esetben határozószóval fejeződik ki — vele — arra a második esetben 
tárgy — őt, azt, pontosabban a tárgyas ragozás utal. I t t is: a „határozott", 
harmadik személyre utaló névmási határozószót elhagyhatom, de a határozott 
tárgyra utaló személyragot nem cserélhetem fel alanyi — tárgyra nem utaló 
(?) — személyragra. 

Végeztél vele végeztél 
Befejezted befejeztél 
(-d; számra-személyre + (-él: csak az alany számára

tárgyra utaló elem) személyére (?) utaló elem) 

így tehát inkább „odaértünk" valami határozott, E . 3. személyű tárgyat — 
hiszen ha a tárgy határozottsága esetenként „henye" is így, a harmadik sze-
mélyűség bizonyos: „rajtam", „rajtad", „rajtunk", „rajtatok" kívül minden 
a világon harmadik személyű. 

3. szem. 
határozott tárgyú 
fenyegeti 
megveri 
megjavította 
megrúgja 

(valódi) 
tárgya nem jelölt 

fenyegetődzik 
verekszik 
végzett a javítással 
rúg egyet, rugdalózik 

: 
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Csoportjaink e szinkron jellegű vizsgálatban mások lesznek, mint az 
iménti, diakron vizsgálatok során előállt osztályozáséi. Azzal a nyelv mozgás
irányára vagy méginkább mozgásösztönzőire kívántam e l s ő s o r b a n rá
mutatni. I t t az aránylag egységes j e l ö l t s é g az, ami létrehozza az egyes 
csoportokat. A korábbi harmadik csoportnak csak azt a részét emelném ki, 
ahol teljes és határozott, jelölt i n t r a n z i t í v á l t s á g r ó l van szó. 

Az igének a tárgyhoz való viszonya szerint egyik alapvető csoport az 
intranzitív igéké. Közöttük foglalnak helyet az imént említett (tranzitivakból, 
képzővel) intranzitiváltak is. A képzővel való intranzitiválásnak, az erre való, 
mennyiségileg elég jelentős törekvésnek egyik oka lehet az, hogy a tranzitív 
alapige (kitett tárgy esetén és föltéve, hogy az ige maga nem E. 1. személyű, 
E . 1.2- személyű tárgyra utal. I t t is fennáll egy oppozíció. Ugyanez az eleve 
az intranzitív bázisba tartozó igékről nem mondható el. (Vö.: egyrészt fenye
getődtől — megfenyegetsz — ti . ,,engem" — másrészt a megy igének ilyen 
jellegű párja nincsen. A meneszt ugyan tranzitív, de fogalmi tartalma nem azo
nos a megy igéével.) 

Központi kérdésünk azonban most a másik főcsoportnak, a tranzitív 
igéknek a tárgyhoz való viszonyuk szerinti taglalása lesz. 

Előző felosztás-vázlatunkban szerepeltek „határozatlan tárgyú", 3. 
személyű határozott tárgyú és „valódi tárgyuk nem jelölt" igék. E harmadik 
csoportról már beszéltünk. A másik kettőbe a tulajdonképpen tranzitív igék 
tartoznak. Kifejtet lenül már az előző rész tartalmazta, hogy a határozatlan és 
határozott E. T. 3. személyű tárgyon kívül természetszerűleg létezik —szintén 
h a t á r o z o t t — E. T. 1., 2. személyű tárgy; e tárgyak léte e r ő s b e 
f o l y á s s a l van igehasználatunkra. Fel kell tehát vennünk egy csoportot, 
melynek igeialakjai az E. 1. személyt (pl. meghívlak) kivéve ugyanúgy alanyi 
személyraggal járnak, mint a határozatlan tárgyra utaló illetve tárgyra nem 
utaló igealakok; egy olyan csoportot, melynek igealakjai az ige határozott 
tranzitivitása és a „tárgy kivételének hiánya" mint nullmorféma esetén — 
vagy E. T. 1, 2. személyű tárgyra vonatkoznak. A Behoztál mondat jelentése 
tehát gyakorlatilag megegyezik a Te behoztál engem mondatéval. 

Ugyanakkor a határozatlan tárgy — illetve a rá vonatkozó igealakok — 
is tovább oszlanak. A határozatlan tárggyal állókon belül ki kell emelnünk a 
tág értelemben vett (1. később) részelő tárggyal álló, befejezett szemléletű 
igealakok csoportját; tudniillik itt is alaki jellegű elkülönülésről van szó. Ez 
legvilágosabban igék ötös igék esetében mutatkozik meg. A szórend ilyenkor 
fordított. Elöl a hangsúlyos ige, utána a h a n g s ú l y t a l a n igekötő kö
vetkezik. A tárgy ki nem tétele esetén is, az igealak szerkezetéből, következ
tethetünk a tárgy minőségére. A Hozol be?, Hozol föl?-féle mondatokból a 
hallgató tudja, hogy részelő tárgyról van szó (pl. szenet, fát, esetleg egy alá
gyújtóst, melyet az egyedítő határozatlan névelő ellenére a szemlélet szerint 
i t t mint az „alágyújtósok része" fogható fel). Az egyedi — határozatlan — 
tárggyal álló igekötős ige szórendje egyenes. 

Látjuk, hogy a nyelv it t az ige tárgyhoz való viszonyának kifejezésére 
szórendi, hangsúlyozás—hanglejtésbeli eszközökhöz folyamodik. Mivel ese
tenként ugyanezeket az eszközöket a folyamatosság-—befejezettség szembe
állítására is fölhasználja, e kérdésre is utalnom kell időnként, ha csak melléke
sen, részlegesen is. Másrészt az, hogy a tárgy teljes-e vagy részelő, szintén hatás
sal vaii a folyamatosság—befejezettség oppozíció jelölésére. 
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Vegyük sorba: 
a) A Behoztál mondat igéje E . 1. személyű tárgyra vonatkozik. A Hoztál 

be ? mondaté E . 3. személyű részelő tárgyra. Az ezzel azonos szórendű, szünet
tel ejtett és nyomatékos igekötőjű alakulat azonban megint E. 1 személyű 
tárgyat asszociál, csak az ige ezúttal folyamatos szemléletűnek értékelődik 
(Hoztál | be, . . .). 

b) A (hangsúlyos, szó élén álló) igekötő (bármely személyű) határozott 
tárgy, sőt bármely egyedi tárgy esetén befejezetté teheti az igét; hiánya — 
hátra vetése — ilyenkor folyamatosságra utal. Ugyanakkor a megfelelő részelő 
tárggyal álló befejezett igealak igekötőtlen vagy hátravetett igekötőjű. Pl. a 
Hozta a tejet vagy Hozta föl a tejet mondatok igéje folyamatos értékű, a befeje
zettség érzékeltetéséhez előre kell helyeznünk az igekötőt: Meghozta a tejet., 
Fölhozta a tejet. (Kivételek vannak, pl. ha az ige f o g a l m i tartalma nyo
matékos: az Ügy hoztam a kakaót, nem pedig készítettem mondat igéi szintén 
befejezett szemléletűek.) 

Részelő tárgy esetén azonban egyáltalán nem teszi pusztán az igekötő 
hiánya vagy hátra vetése folyamatossá az igét. A Meghozta a tejet és a Hozott 
(\) tejet mondatok igéi egyaránt befejezett szemléletük révén állanak szemben 
a Hozta a tejet, . . . Hozta föl a tejet, . . .-féle megnyilvánulások folyamatos 
szemléletű igéivel. 

Ennyi bevezetés után lássuk magát a felosztást. 
Az ige vonatkozhat egyedi tárgyra és nem egyedire. Az egyedin belül 

határozottra és határozatlanra, a határozottan belül E. T. 3. személyűre és 
E . T. 1., 2. személyűre. 

Mindenütt találhatók aspektusbeli megoszlások. A nem egyedi tárgyra 
vonatkozó alakokon belül bizonyos (ebben az összefüggésben) járulékosnak 
tekinthető jelentésösszetevők is kapcsolódnak ezekhez. 

A tárgyalt alaki elkülönülés azon igekötős igék esetében a legszemmel-
láthatóbb, amelyek egyik folyamatos megfejelőjét az igekötő hátra vetésével 
kaphatjuk meg, ahol tehát az igekötőnek a perfektiváláson túl a jelzett foga
lom terjedelmének szűkítésében, ill. a tartalmi jegyek szaporításában is szerepe 
van: ahol az igekötő az alapige fogalmi tar ta lmát is módosítja. Elsősorban 
tehát ilyenekről lesz most szó, a föntebb említett érveken felül márcsak azért 
is, hogy a folyamatos—befejezett párok tagjainak jelentése közötti különb
ségek ne bonyolítsák a kifejtést. 

Ha ugyanis folyamatos és befejezett igealakokat párba akarunk állítani, 
és igekötőtlen folyamatos alakokhoz keresünk (egyedi tárgy esetén) befejezett 
megfelelőt, éppen a tartalmasabb igekötők miatt, a megfelelők maguk is tar
talmasabbak lesznek, így szűkebb terjedelműek, vagyis a folyamatos ige fogal
mának terjedelmét több befejezett ige együttesen teszi ki. így aztán az említett 
alakok pár volta esetleg kétségbe vonható, bár alaposabb meggondolás után 
el kell fogadnunk, hogy pl. a megy és a bemegy ige folyamatos befejezett pár t 
alkot annak ellenére, hogy az utóbbi fogalmi tar ta lma megszorítottabb. Hogy 
párnak foghatók fel, azt bizonyítja az is, hogy ugyanabban a környezetben 
előfordulhat mindkettő, s csak az időviszonyban (szemléletben) történik változás 
cserélődésükkor. Vö.: Épp mentem a szobába ill. Épp bementem a szobába. Igaz, 
a mentem párja a kimentem is lehet: Epp mentem az udvarra, ill. Épp kimentem 
az udvarra mindez az elmondottak alapján már érthető. Ugyanakkor azonban, 
amikor az egy megy igének — aszerint, hogy milyen határozója van stb. — 

• 
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egy egész sor befejezett szemléletű igealak felel meg (bemegy, kimegy, fölmegy 
stb.). E megszorítottabb befejezett alakok a „közös" megfelelő mellett ren
delkeznek továbbra is a maguk — szintén megszorított, hátra vetett igekötővel 
bíró, —- folyamatos megfelelőivel: megy be, megy ki stb. 

Ugyancsak a részletekbe bocsátkozás szándéka nélkül megjegyezném: 
folyamatos és befejezett szemléleten a magyarban nem egészen ugyanazt kell 
értenünk, mint az orosz ige coBepmeHHMH és HecoBepuieHHMH BHfl-jében- Az 
orosz az ismétlődő, szokásos cselekvéseket mindig folyamatos igével fejezi ki; 
a magyar ilyenkor, ha a ,,részcselekvések" külön-külön „végükig vit tek", 
befejezett alakot használ. A folyamatos igealak — legalábbis befejezett ige
alakból „viszontképzett" formájában (vö.: megy -+bemegy —v megy be) 
nagyon gyakran (nyomatékos) egyidejűség kifejezésére szolgál, s gyakran meg
felel az angol is . . . ing, was . . . ing szerkezetnek. Más szóval: olyan cselek
vést jelöl, amely magában foglalja egy másik cselekvés idejét; esetenként e 
második cselekvés megszakítja az elsőt. (Pl.: Mentem ki, mikor megláttam v. 
Már jöttem be, mikor eszembe jutott.) 

Ennyit egyelőre az aspektusokról, éppen csak érintve a kérdést. Most 
pedig nézzük a legfontosabb részrendszereket. 

1. E. T. 3. személyű determinált tárgyra vonatkozó igealakok rendszere"-
A t á r g y a s r a g o z á s problémái nagyrészt tisztázottak. Jól el

különülő alaki kitevőkkel, személyragokkal bír, a szórendnek, hangsúlynak, 
hanglejtésnek a tárgy szempontjából i t t nincs szerepe. Általánosabb szórendi, 
hangsúly- és hanglejtéstörvényeknek természetesen alávetődik, így a behozom, 
behozod, behozza, behozzuk, behozzátok, behozzák ( = hangsúlyos igekötő + ige-
tő -f- tárgyas személyrag) alakoknak1 a hozom be, hozod be s tb. sor (hangsúlyos 
igető -|- tárgyas személyrag -f- hangsúlyos igekötő), múlt időben a hoztam be 
hoztad be stb. folyamatos alakjai felelnek meg. 

A hoztad be-szerű (hangsúlyos igekötő -f- tárgyas személyrag + hang
súlytalan igekötő) alakok eltekintenek a cselekvés egyszeri vagy ismétlődő 
voltától. Kiemelés jellegűek, de nem az ige fogalmi tar ta lmát emelik ki (vö.: 
behoztad v. úgy hoztad be), hanem magát az állító (nem tagadó) voltát a mon
datnak. Ennek a szemlélethez kapcsolódó következménye van: ezen alakok 
eltekintenek a cselekvés egyszeri vagy ismétlődő voltától. A jelzett cselekvés 
konkrét meghatározó körülményei (így múlt v. jövő, jövő értékű jelen i. esetén 
pontosabb ideje) nem fejeződnek ki. Múlt idő esetén az alakulat arra utal, 
hogy eddig ( „ e z " : a jelen vagy az elbeszélt történet ideje) az igével jelölt 
cselekvés végbement már (pontosabban: ment már végbe). A Behoztam a 
magnót mondat így külön egyszeri cselekvésre utal. Megfelelő szövegkörnye
zetben ugyanezen (behoztam) igealak ismétlődő ("újra és újra befejezett") 
cselekvést jelöl, pl. Olyankor mindig behoztam a magnót. A hoztad be típust 
használva egyszerűen eltekintünk a „cselekvések számától" és — múlt idő 
esetén — egyedül a jelenhez vagy az elbeszéltek idejéhez viszonyított meg-

1 Az it t feltárandó különbségeket gyakran neutralizálják vagy formailag módosít
ják jelen szempontból külsőnek vehető tényezők: tagadás, tiltás (elsősorban é r t e l m i 
jellegű) kiemelés. Ezektől nagyrészt eltekintek. 
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határozatlan előidejűség a lényeges. (Vö.: Hoztam már be a magnót hozzájuk — 
nem tudom hányszor, egyszer-e, többször-e.) 

Az időhatározó sem k o n k r e t i z á l j a a cselekvést. Pl. a Hoztad be a 
magnót húsvétkor ? —mondat húsvétkor-]®, ' több húsvét bármelyikén'-nek vagy 
'húsvét folyamán bármikor, bárhányszor'-nak értődik. Az egy konkrét alka
lomra szóló kérdés így hangzik: Behoztad' a magnót húsvétkor ?, vagyis á befeje
zett alakkal kérdezünk. 

Látszólag „konkrét tá" válik a cselekvés a következő mondatban : Hoz-
tam be hozzájuk a magnót, húsvétkor is meg tegnap is. I t t azonban a határozó 
mintegy értelmezőszerűen csatlakozik, s külön mondattá volna kiegészíthető: 
t i . Hoztam be hozzájuk a magnót, húsvétkor is meg tegnap is behoztam. 

Természetesen előfordul, hogy ez utóbbi „behoztam" is hoztam be for
májában jelenik meg, de ez már egyszerű kiemelés eredménye. Á Hoztam be 
hozzájuk a magnót, húsvétkor megnyilatkozás teljesebb formája: Hoztam be 
hozzájuk a magnót, húsvétkor hoztam be. A második hoztam be i t t , mint mondtam, 
a behoztam-naik a (határozó) kiemelés(e) következtében föllépő változata. 

A Hoztad be a magnót hozzájuk mondat feloldható. Volt, hogy behoztad 
a magnót. . . mondhatjuk, vagy Volt alkalom, hogy behoztuk a magnót stb. 
kissé hosszabban. Ez az alakulat tehát ilyen „alkalomnak" a létét hangsúlyozza 
Haddnevezzem az alakulatokat ezért ideiglenesen „alkalomközéppontúaknak". 

2. Az E . 1., 2. személyű tárgyra vonatkozó igealakok rendszeré: , . 
Ezen igealakok összetétele: 

E. l . sz . : 
(tranzitív )igető + -lak <~ -lek személyrag + kitett tárgy vagy (téged) titeket, 
benneteket, mindeteket s tb. 

E., 2., 3. sz. — T. 1—3. sz.: 
(erősen) tranzitív igető + alanyi személyrag + kitett tárgy hiánya v. (engem, 
téged), minket, titeket, benneteket stb. 

Az E. T. 1 csak E.T. 2 személyű tárgyra utalhat (behozlak, behozlak titeket, 
behozunk, behozunk titeket) az E.T. 2 csak E.T. 1 személyű tárgyra utalhat (be
hozol, behozol minket, behoztok, behoztok minket) míg az E. T. 3 utalhat mind 
E . T . l-re, mind E . T . 2-re: behoz (engem, téged), minket, titeket; behoznak 
(engem, téged, ) minket, titeket stb. 

A zárójelbe te t t engem, téged névmásokat csak nyomaték vagy — néha — 
félreérthető szituáció esetén teszik ki. Szórend, hangsúly, hanglejtés segítségé
vel ugyanazok a szemléletárnyalatok fejezhetők ki, mint a tárgyas ragozás 
esetében: behozlak, behozol vö.: behozom, behozod stb. (befejezett); hozlak be, 
hozol be, vö. hozom be (folyamatos); hoztál be (pl. már késő este kerékpáron a 
városba), vö. hoztam be, hoztad be ("alkalom-középpontú"). 

A behozlak, hozlak be alakokat hagyományosan a tárgyas ragozáshoz 
sorolják. Tudjuk, hogy a -lak ~ -lek személyrag az alanyi ragozás E l . sze
mélyű személyragból és egy adaptálódott -1 igeképzőből keletkezett, tehát 
eredetét tekintve semmi okunk sincs az (E.T. 3. személyű determinált) tárgyas 
ragozáshoz csatolni. Mivel E. T. 2. személyű tárgyra utal, mi sem természete
sebb, mint hogy együtt tárgyaljuk őket a hasonló szerepű alanyi ragozású ige
alakokkal. 

Az E. 1., 2. személyű tárgyra utaló, nem E. 1. személyű igealakokkal 
kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy ezek egyértelműsége annak függ-



AZ IGE ÉS A TÁRGY KAPCSOLATA A MAGYARBAN 173 

vénye, milyen mértkében használatos az adott ige intranzitív módon is. Ez 
sokszor tartalmi okokkal függ össze — ilyen okból vonatkozik a versz alak 
„ rám" mint tárgyra, s értékelődik a (munkafolyamatot jelölő) szántasz intran-
zitívnek adott összefüggésben. Gyakran azonban közvetlenebbül grammatikális 
tényezők hatnak: némely — főleg perfektiváló jellegű — igekötő igen hatá
rozottan megerősítheti az ige tranzitív jellegét, s így adott alakokban az E. 1., 2. 
személyű tárgyra való vonatkozást. Pl. az Elolvasol? kérdésre — tartalmi 
képtelenség ellenére is — nem olvaslak el az egyik várható adekvát felelet. 
E kérdésre azonban nincs szándékomban részletesebben kitérni. 

í Határozatlan egyedi és nem egyedi tárgyakról lesz szó a következőkben, 
kiindulásul megjegyzem: határozatlan egyedi tárgyon gyakorlatilag azt a 
tárgyat értem, amely a beszélő vagy a cselekvő számára határozott, de a 
hallgatóéra nem, vagy ha igen, a beszélő eltekint ettől. Nem egyedi a tárgy, 
ha a cselekvő számára sem világos vagy lényeges, hogy egy osztálynak konk
rétan melyik (sőt nemegyszer: hány) tagjáról van szó. 

Előfordul, hogy a tárgy e két fajtáját névelő különbözteti meg egymás
tól: Egy levelet írtam éppen (határozatlan egyedi, névelős alak) és Levelet írtam 
(nem egyedi, névelőtlen). De ez korántsincs mindig így. Az írok egy levelet 
mondat tárgya a névelő ellenére nem egyedi, s ezek szerint a Megírtam egy 
levelet mondat tárgyát sem egyedül a névelő teszi egyedivé. (Egyedi és nem 
egyedi problémájával kapcsolatban vö. DezsőLászló fejtegetéseit. AltNyelvTan. 
6: 36—9). 

3. A határozatlan egyedi tárgyra vonatkozó igealakok úgy alakulnak, 
mint az E. 1. 2. személyű tárgyra vonatkozók, azzal a különbséggel, hogy 
E. l-ben is alanyi személyragot kapnak (a -lak ~ -lek is az alanyi ragozáshoz 
tartozott !), valamint, hogy k i t e t t névszói vagy névmási tárggyal rendelkez
nek. (Önmagukban tehát nem utalnak semmiféle tárgyra, ül. önmagában áll
ván az alakulat 2. csoportbelinek értékelődik, s úgy már nem határozatlan 
tárgyra vonatkozik. E tekintetben tehát jelen típus eltér mind az eddig tár
gyaltaktól (1., 2.), mind az ezután tárgyalandó 4/a típustól; ez utóbbi ugyanis 
szintén utal valamely nem egyedi részelő tárgyra. (Vö.: Hoztál föl? t . i. szenet.) 

•Pl. (Délután) behívok egy kisfiút (befejezett ; a későbbi utalások megköny-
nyítése végett nevezzük 3/a-nak) 

Hoztál be egy könyvet . . . és . . . ? [megszakított közlés folytatására buz
dító kérdés] (folyamatos; 3/b) 

Egy könyvet hoztál be (néha) (alkalom-központú; 3/c) 
Az eddig tárgyalt három típus egyaránt egyedi teljes tárgyra vonat

kozott. Ezért egyeztek meg a következőkben: 
A befejezett alaknak (ha van, de mi eleve ilyen eseteket te t tünk fel) 

élén áll az igekötője; 
Aránylag élesen elkülönül az „alkalom középpontú forma". Mindez a 4. 

típusról nem mondható el. 
A 3/a és a 4/a (nem egyedi tárgyra utaló, befejezett) típus használata 

között esetenként átfedést fogunk tapasztalni. Ezért már most hangsúlyozom: 
az egyediség és nem egyediség vagy ami ezzel némiképpen párhuzamos, a tel
jesség és részlegesség nem logikai, hanem szemléleti kategóriák. Egy szék 
egyszerre része a székek összességének s egyszerre „egyed". így szinte tetsző
legesen váltogathatnám a Hozok be egy széket és Behozok egy széket formákat 
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mindaddig, amíg nem válik hangsúlyossá, hogy a beszélő vagy cselekvő szá
mára determinált a ,,szék" s így nyelvileg is megkötötten egyedi. Ha a hallgató 
esetleg nem, de én határozottan tudom, hogy melyik széket fogom behozni 
akkor c s a k a Behozok egy széket formával élhetek. 

4. Nem egyedi tárgyra vonatkozó igealakok: 
Mint minden eddigi csoportban, a most tárgyalandóban is elkülöníthe

tünk folyamatos és befejezett szemléletű formákat; a jelentés oldaláról indulva 
it t is találhatunk „alkalom-központúakat" is, de ezek itt nem különülnek el 
élesen az egyszerű befejezettektől, vagy legalábbbis meglehetősen esetleges 
ez az elkülönülés (többek között a I l / a függvényében). így ez esetben több 
marad a határozókra, a körülírásra. A jobb megvilágítás kedvéért hadd állít
sam párhuzamba az E. 3. személyü határozott tárgyas alakokat az e csoport
beliekkel. 

I . I I . 
• 

a) Fölhoztad a magnót a) Hoztál (föl) magnót 
Hoztál föl szenet 
Hoztál föl már szenet 

b) Hoztad föl a magnót, mikor . . . b) Szenet hoztál föl, . . . 
c) Hoztad föl (már) a magnót c) Hoztál föl (már) magnót | 

Hoztál föl (már) szenet 

Látjuk, hogy esetenként a I l / a = II/c (formáját tekintve), illetőleg I l / a 
és II/c f o r m a jelentésére nézve párhuzamos lehet mind az l/a mind az I/c 
(, .alkalom-központú'') alakulattal. 

A két élesebben elkülönülő forma szerkezete: 
&) Befejezett: hangsúlyos igető -4- alanyi személyrag + hangsúlytalan 

igekötő -f- változóan nyomatékos, nem feltétlen kitett tárgy; ez utóbbi a szer
kezet élére is kerülhet. Ott mindig kap némi nyomatéktöbbletet, de — hacsak 
nincs „értelmileg" kiemelve — ez nem éri el az igére esőt. 

b) Folyamatos: m é r s é k e l t e n (nem a logikai kiemelés szintjéig) 
hangsúlyozott, (kitett) tárgy -j- alanyi személyraggal ellátott igető -f- hang
súlytalan igekötő (vagy ennek hiánya, de ettől — igekötős igékről lévén szó— 
eltekintünk). 

A befejezett és a folyamatos alakok közötti különbséggel kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy ez nem merül ki a perfektivitás és imperfektivitás szem
benállásában. A további különbségek kifejtését megnehezíti jelenlegi, a tárgyra 
vonatkozó terminológiánk túlságos jelentésközpontúsága. Ebből adódik 

ugyanis, hogy pl. a Főzök egy lábas levest mondatban a tárgy eredménytárgy
nak minősül, hiszen a ,,főzés" előtt nem létezett a leves, viszont a Sütök egy 
szelet húst, vagy Főzök egy lábas krumplit mondatokban már iránytárgyat 
találunk: a „krumpli" és a „hús" a megfelelő műveletek előtt is krumpli 
és hús. 

E félig-meddig logikai jellegű megkülönböztetés ellenére a nyelvérzék 
— ill. a nyelvi rendszer, amelyből ez táplálkozik — egységesnek fogja föl az 
említett két típust, ha a tárgyra vonatkozó igealak szemlélete befejezett. 
A befejezett ige után álló nem egyedi tárgy „eredménytárgy", „létesített 



AZ IGE ÉS A TÁRGY KAPCSOLATA A MAGYARBAN 175 

tárgy" legalább adott megjelenési formájában, módjában stb., „számunkra 
valóságában". A Főzök egy lábas krumplit mondat tárgyát, a krumplit szá
munkra valóságában, „főttségében" igenis a főzés hozta létre, de efféle „léte
sí tet t" tárgy — hogy ne használjam jogtalanul az eredménytárgy terminusát 
— a szemlélet számára a Vettem magamnak egy cipőt, Hoztam föl szenet, Hoztam 
be egy széket mondatoké is. A cipő — a szemlélet számára — nem volt meg
vétele előtt, az által létesült. Ha determinált a tárgy (Magvettem azt a cipőt, 
tudod, a feketét), akkor létezett a „cipő" a vétel előtt is. A nem egyedi tárgy 
„nem létezett", hiszen a „nem tudom, melyik"-ből, bármelyikből, tehát konk
rétan nem létezőből, nem egyediből éppen a cselekvés során válik egyedivé, 
konkréttá, pontosan „azzá", olyanná, ami és amilyen, tehát — az eredmény
tárgyhoz hasonlóan — konkrétan létezővé. Szemléletesebb oldaláról közelítve 
meg a kérdést: ha nincsen cipőm, akkor akár csinálok cipőt (eredménytárgy), 
akár veszek cipőt (iránytárgy), utána egyaránt lesz cipőm. 

Összefoglalva az eddigieket: 

Hordok le szenei) Vertünk le diói 

-szerű mondatok (az alsó vonal a hanglejtésre, a felső a hangerőnyomaték el
oszlására utal) befejezett szemléletűek; ehhez azonban csatlakozik bizonyos 
eredményre való koncentráltság2: a cselekvés által valami létrejött, ami adott 
állapotban, vonatkozásban, számunkra valóságában nem létezett eddig. így 
az alcsoportba tartozó alakulatok valamennyien rokonai bizonyos fokig az — 
egyébként „bennfoglalt" — alanyi ragozású, befejezett szemléletű ige -+-
eredmény tárgy szerkezeteknek. A Vágok ki állatokat (a gyerekeknek) és a 
Verek le diót (a vacsorahoz) mondatok rokonsága tisztán adódik a szemlé
letnek is. 

Az alapvető típusokat végigvettük, sőt átfedéseikre, belső mozgásukra 
is felhívtuk némiképp a figyelmet. A továbbiakban ezt szeretném még néhány 
mondatban tovább bontani. 

Nézzük meg például részletesebben, mi történik, amikor az említett 
Varrok föl gombot mondatnak eredményt is figyelembe vevő folyamatos válto
zata helyett a megfelelő E. 3. személyű determinált tárgyas formát használjuk. 
Mondatunk így fog hangzani: Varrom föl a gombot (az ingedre), ugyanilyen 
másodlagos determinációval Hordtam be a fát Béla bácsinak stb. A szemlélet 
i t t vagy éppen a hiányt használja föl a determinálás ürügyéül (Varrom föl a 
gombot, azt, amelyik hiányzik, amelyiket föl kell varrni), vagy — talán furcsá-

2 Ez az eredményre való koncentráltság történetileg nyilván összefügg azzal, hogy 
itt az ige valamiféle kiemeléséről is van szó: a befejezettség képzete később kapcsolódott 
az alakulathoz. Mivel azonban h o z z á k a p c s o l ó d o t t , ma nem beszélhetünk egy
szerű értelmi kiemelésről; annál is inkább, mert ettől a vizsgált forma ma már a mon
dat hangsúly—hanglejtés viszonyait tekintve is elszakadt. 
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nak tűnő áttétellel — nem is a tárgy, hanem a cselekvés meghatározottságára 
utal. (Elvégzem a szükséges gombfelvarrást.) 

A tárgy determinálásának ugyanis többféle indítéka lehet. Determinál
juk a tárgyat, ha anyagszerűen meghatározott: Behozom a kést (ismert, jól 
meghatározott, egyetlen lehetséges kés) és determinálhatjuk, ha már volt róla, 
a vele kapcsolatos cselekvésről szó, esetleg annak ellenére, hogy a tárgy egyéb
ként még e g y e d i n e k sem volna mondható. Mindkét eset elképzelhető 
anyagnevekkel kapcsolatban is: 

a) Fölhozom a két vödör szenet, ha két vödör előkészített, konkrét, kijelölt 
szén van a pincében. 

b) Fölhozom a két vödör szenet, ahogy megbeszéltük, ahogy kérted stb. 
attól függetlenül, hogy a szén anyagszerűleg annyira meghatározatlan, hogy 
még a kupac jobb sarkából is hozhatom meg a balból is. Lényegében tehát — 
ismétlem — itt nem is a „szén" a meghatározott, hanem a cselekvés meghatá
rozottsága — mely igével fejeződvén ki, egyébként nem jelölődhet — sugárzik 
át a tárgyra. Nem egyszerűen „szénfelhozás történik", hanem „megtörténik 
a szénfelhozás", amelyről szó volt stb. Ilyen értelemben mondhatjuk tehát a 
szénnek a szemlélet számára való anyagi meghatározottsága esetén is, hogy 
Fölhozom a szenet. 

Máskor ugyanilyen „áldeterminált" tárgy létrejöttében az egyedítés 
problémái vagy azok is szerepet játszanak. Anyagneveket a dolog természete 
miatt egy névelővel nem egyedithetünk; de határozott névelővel igen. Ezzel 
persze szükségképpen túllövünk sokszor a célon: a hallgató a határozott névelő 
nyomán arra gondol, hogy ismernie kellene valahonnan a szituációt és nem 
várt módon „visszakérdez". Megemlítendő még, hogy az E. T. 1. 2. személyű 
tárgyra utaló igealakok közül az „alkalomközéppontúak" egybeesnek a nem 
egyedi tárgyra utaló befejezett formákkal. Az előző elég ritka egyrészt, másrészt 
— ezen egybeesés lehetőségétől függetlenül is, a szerkezet emfatikus színezete 
miatt — gyakran kitessszük a hozzá tartozó névmási tárgyat . (Gyakran, ezen 
azt értem, hogy sokkal többször, mint befejezett és folyamatos szemlélet esetén). 

Összességében a vázolt viszonyrendszer, számos neutralizációs lehetősége 
ellenére is elég szilárd alapokon nyugszik, funkcionál, szituatív raértesektől 
függetlenül. Ezt igazolandó, hasonlítsuk össze a következő mondatpárt: 

1. „Ha sok pénzünk lesz, eltüzelgetünk mindkét szobában" 
2. „Ha sok pénzünk lesz, tüzelgetünk el mindkét szobában." 
A második mondat tüzelgetünk el szakaszának visszautalása a tárgyként 

ki sem te t t „pénzünk"-re szemmellátható. Az első mondat igéje (még ha tran
zitív jelentésében vennők is !) legföljebb E. 2. személyűre vonatkozhatna, 
mint a tárgyra, de az immár intranzitív alapjelentés mellett erre nem kerül sor. 

Más példát véve: még nyilvánvaló szituációban sem mondhatja egy apa 
gyermekének, hogy Megint megvertél, ahelyett, hogy Megint megvertél valakit 
v. Megint verekedtél. Az állandó tranzitív—intranzitív jelentésmozgás s más 
keresztező tényezők miatt azonban teljesen „kristályosnak" sem mondható. 
(Vö. a „Jean! Tegyen a tűzre! Székestől, u ram?" — típusú viccekkel), s egy
értelműen normatív jellegűnek sem. Épp emiatt a „tökéletlenség" miatt tart ja 
már olyan régóta mozgásban a nyelvet. Hogy e mozgás a veszteségek mellett 
mennyi nyereséggel jár, nem kell hangsúlyoznom. 

Ha alaposabban megvizsgáljuk a nem egyedi tárgyra vonatkozó befeje
zett igealakokat, észrevesszük, hogy nincsenek egyedül „létesítő" jellegükben 
— analóg helyzetet találunk az intranzitív igéknél is. Primitív jelöléssel: 
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1. ZZ 

2. 

Hoztam föl szenet (tehát van 
fönn szén) 

Hoztam föl szenet, pl. : 
1- ha kérte 
2. nyomatékos dllitás 

pl- kérdésre: a cse
lekvés megtörtént 

(alkalom - központi) 

Jöttek föl Óvárrál (Vannak i t t 
óváriak) 

I. (eredmenyközponfú hangsúly -
hang lejtési sor) 

Jöttek fel 0várról 
1. Akadnak (Van, akt feljött) 
2. néha- Szoktokvolf feljönni. 

^ Volt, hogy feljöttek. 

3> ~ ^ ~ ^ ~~ X 
Hoztam fol a szenet (mikor) 
(folyamatos hangsúly és hang
lejtés) 

Jöttek föl Qvarrol 
(és . . . v. m i k o r . . . ) 

4. ~ ^ - ^ ~ " ^ 
Hoztam föl szenet . . . 
(Emfatikus, lelkes jelentése : 
aíkalomkózpontú v. eredmeny-
kozpontú) 

Jöttek fel Óvárról 
l (u.U.) 

Látjuk tehát, hogy a tárgyhoz való viszony jelölői (1, 2,) részleges tárgyra 
utalnak mint eredményre (ha tranzitív az ige). 

Nyilvánvaló, hogy az egyes „viszonycsoportok" közötti alaki átfedés 
igekötőtlen igék esetében — legalábbis ha a mondatból kiszakítva nézzük 
őket — sokkal nagyobb mint az igekötősek körében. Nem szabad azonban el
felejtenünk, hogy azok a h a n g l e j t é s f o r m á k , hangsúlyelosztási ren
dek, amelyek az igekötős igén és tárgyon megjelentek, megjelenhetnek más 
mondatrészeken is. 

A folyamatosság, egyidejűség jellegzetes szagggatott hanglejtése pl. 
gyakran egész mondatokat végigszabdal: 

Tegnap délben siettem az iskolába, (s egyszercsak) 

Befejezett Folyamatos „Alkalom -központú' ' 

3.SZ-Ú hat. tárgy behozod hozod be hozod be 

1,2. sz-ű tárgy behozol hozol be hozol be (engem) 

egyedi hal. behozol egy . . .t hozol be egy . . .t egy . . .t hozol be 
(pl. néha)1 

nem egyedi hozol be . . .t . . .t hozol be . . .t hozol be . . .2 

1 A t á r g y h á t u l is á l lha t : i lyenkor a forma nagyjából egybeesik a „ n e m egyed i " 
befejezett formával . (Hogy csak nagyjából , az t a hangle j tésben i t t g y a k o r t a megnyi l 
vánuló emfat ikuni teszi.) 

2 A t á r g y h á t u l is á l lha t ; i lyenkor a forma egybeeshet befejezett megfelelőjével. 

12 Nyelvtudományi Közlemények 76/1—2. 
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Visszatérve tehát fő kérdésünkre, lássuk röviden: hogyan mutatkoznak 
meg a tárgyalt viszonyok (ige—tárgy, aspektus) olyan igepár használata ese
tén, amelynek egyik tagja igekötőtlen ige. Azt hiszem, a korábban elmondot
tak alapján jogosnak fog tűnni, hogy pl. ugyanazt a behozom formát, amelyet 
szembeállítottunk a folyamatos hozom be alakulattal, esetenként a hozom — 
szintén folyamatos szerepben megjelenhető — formával párhuzamban is meg
vizsgáljuk; ugyanakkor fölvesszük példánkul többek között a hozom-hoz képest 
kevesebb speciális tartalmi jeggyel rendelkező meghozom alakot is. 

Az előző fejtegetésekből ismertekre (személyragok stb.) nem térek ki; 
inkább csak példákat adok a ki- és áttekintés végett. (Ugyanitt jegyzem meg, 
hogy a mentesít-féle, igekötővel nem állható igék problémáira nem térek ki 
dolgozatomban.) 

1. Határozott , E.T. 3. személyű tárgyra utaló igealakok 

a) Befejezettek 
Behozom, meghozom, meghozod s tb. 
Igekötő nélkül is (hátravetett, hangsúlytalan igekötővel) pl. (itt) 
kiemelt tárggyal: 

A lányomat hoztam Pestre 

Ugyanez értelmi kiemelés nélkül, a határozón mérsékelt nem 
valódi ) nyomatéktöbblettel : 

Vittem a lányom mar gyógyfürdőbe. 

(Vö.: Fölhoztam a lányomat . . .) 

b) Folyamatos megfelelője az imént idézett mondatnak ,,lüktető" 
hanglejtésű lesz: 

Pestre hoztam a lányomat 

vagy 

* Hoztam a lányomat Pestre 

Ha itt is kiemeljük a tárgyat, a határozó elszakad az intonációs 
egységtől: 

A lányomat hoztam, Pestre, . . . 

Folyamatos szemléletben legtöbbször tehát a hozom, hozod-féle alakula
tok fordulnak elő; hogy azonban ezek valóban folyamatos szemléletűek-e, 
az adott esetben további szórendi, hangsúly- és hanglejtés-kérdés. 
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c) Alkalom-központúak szintén lehetnek a hozom, hozod-íélék.. (Helye
sebben főleg ezek, az élükön igekötőt nem tartalmazó igealakok 
lehetnek ilyenek.) Az ige a megnyilvánulás élén áll, többnyire mér
sékelten hangsúlyos. A mondat intonációja ilyenkor mindjárt az 
ige után leesik : 

Emfatikum, felsorolás-jelleg stb. módosíthatja ezt a formát. 

2. Az E.T. 1, 2. személyű tárgyra utaló igealakok 

a) Befejezettek 
Pl. Behozlak, meghozlak, behozol, meghozol stb. 
Igekötő nélkül is: Győrbe hoztál, partra tettél stb. 

b) Folyamatosak 
Pl. hoztalak, hoztál stb. 
A Győrbe hoztál befejezett szerkezettel (mérsékelten hangsúlyos 
határozószó vagy határozóragos névszó + hangsúlytalan igető + 
alanyi személyrag, ill. -lak, ~ -lek, az egész paradigmát figyelembe 
véve a 

Hoz ta m (mar) tejet 

folyamatos forma áll szemben. 

c) „Alkalom-központú" forma 
Elsősorban igekötőtlen alakulat. Az ige többnyire a szólam élén 
áll, mérsékelten hangsúlyos stb. mint az E.T. 3 személyű tárgyra 
vonatkozó alakok esetében. Pl . : 

iHozta't mar Győrbe (fél óra alatt) 

3. Határozatlan egyedi tárgyra vonatkozó igealakok 

a) Befejezettek 
PL: Behoztál egy labdát 
(Igekötős, alanyi személyragos ige, többnyire követi a tárgy.) 

b) Folyamatosak ( > 
PL: Egy labdát hoz a kezében, egy . . . -t hozok, hozol s tb. 
A szerkezet élén többnyire a mérsékelten hangsúlyos tárgy áll, ezt 
követi az igekötőtlen, alanyi ragozású igealak. 

c) ,,Alkalom-központúak" 

PL : ' - ~ > Egy kisfiút hoztak néha hozzánk 

12* 
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A tárgy megelőzi az igekötőtlen igét. A megnyilatkozás nyoma
tékosabb eleme az ige. 

4. A nem egyedi tárgyra vonatkozó igealakok 

a) Befejezettek: PL: Hozok szenet 
(Igekötőtlenek. Az ige általában megelőzi a tárgyat, mérsékelt nyo
matékot kap: 

Holtam tejet 

b) Folyamatosak: pl.: ,,Tüzes lapátot viszek" (gyermekdal) 
Általában a mérsékelten nyomatékos tárgy áll elöl. Az ige nem 
kap külön hangnyomatékot. A tárgy esetleges kiemelése nagyobb 
hangerőtöbblettel történik. 

c) Az „alkalom-központúak" formailag nem válnak el élesen a be
fejezettektől, ül. azok (itt nem tárgyalt) értelmileg nyomatékos, 
kiemelt igéjű változatával esnek egybe: 

Hozta/ Győrbe 

(Vö.: a Hoztad föl a magnót és a ,,külön" nyomatékolt igéjű Föl
hoztad a magnót elkülönülő szembenállásával.) 

Összehasonlítva és összevonva a két áttekintést megállapíthatjuk, hogy 
a helyhatározók és az igekötők hasonló funkciót töltenek be — mind az ige 
tárgyhoz való viszonyával, mind időszemléletével kapcsolatban. Ahol hatórozó 
előzi meg az igét, már nem kell kitennünk a perfektíváló igekötőt (Pestre jöt
tem) vagy — ha a határozó különösen nyomatékos, s így értelmileg kiemelt 
mondatrésznek minősül — hangsúlytalanul hátra vethetjük. (Pestre jöttem fel, 
nem az anyósomhoz.) Ahol az igekötővel kezdjük, a határozó tulajdonképpen 
az igekötő értelmezőjeként funkcionál: Följöttem Pestre <C Följöttem, Pestre. 
Míg tehát például az oroszban az aspektus aránylag szorosan az igéhez (mint 
hangsorhoz) kapcsolódik, a magyarban ez is, az igetárgy viszony is az egész 
mondatot megmozgató tényezők. 

WACHA BALÁZS 

Die Beziehung zwischen Verb und Objekt im Ungarischen 

Der erste Teil der Arbeit hat historischen Charakter: der Verfasser versucht rekon
struieren, unter welchen Umständen sich die beiden Verbalflexionen (subjektive und 
objektive) formal voneinander trennten, bzw. wie die heute gültige Funktionsteilung 
zwischen den beiden Flexionen zustande kam. 

Meiner Hypothese nach war die ursprüngliche sichtbar hervorgehobene objektive 
Konjugation (die Personalsuffixe zur Bezeichnung des Objekts entstanden meistens aus 
einem hinter dem Verb stehenden Personalpronomen) vor dem Auftreten der Determi
nante -t als Objektsuffix eine allgemeine transitive Konjugation und spezialisierte sich 
erst nach dem Auftreten der Determinante -t in der neuen Funktion auf ihre heutige 
Rolle, nämlich auf die Bezeichnung der Gegenwart eines bestimmten Objekts in der 3. 
Person. 



AZ IGE ÉS A TÁRGY KAPCSOLATA A MAGYARBAN 181 

Der Grund für diese Spezialisierung ist die Tatsache, daß das -t des Objekts nicht 
mehr determinierte, da es auch bei unbestimmtem Objekt erschien; es wies gleichzeitig 
dem suffigierten Nomen seine Rolle als Satzglied unzweideutig zu. So spielte der Unter
schied zwischen den beiden Konjugationen eine Zeitlang keine selbständige unterschei
dende (höchstens hervorhebende, verstärkende) Rolle. Daher begann zuerst eine Ver
mischung und dann eine neuartige Funktionsteilung, nämlich: 1. in bestimmt objektive 
und 2. unbestimmt objektive oder objektlose Konjugation. 

Die wichtigste Frage des zweiten Teils lautet: welches sind die trennbaren Arten 
des Objekts, die außer durch die betreffende Konjugationsart in erster Linie durch 
supersegmentale Elemente, und zwar durch Wortstellung, Satzakzent und Satzton 
bezeichnet werden. In der Fortsetzung des 1. Teils beschäftige ich mich auch mit den
jenigen Fällen der subjektiven Konjugation, die sich auf bestimmte Objekte beziehen. 

Wenn wir ein transitives Verb als Grundlage nehmen, das ein Verbalpräfix mit 
Lativcharakter hat, so sind zwischen Verb und Objekt folgende, auch am Verb formal 
sich ausprägende Beziehungen möglich: 

Beispiel 1: bevitted (Du hast [das] hereingetragen) 
fölhoztad (Du hast [das] heraufgetragen) 

Perfektive Form, die auf ein einzelnes Objekt, und zwar auf ein bestimmtes in der 
3. Person Sg oder PI, hinweist. Das gleiche ist durativ, wenn das Verbalpräfix nachsteht 
und den Ton trägt: 

vitted be; 
hoztad föl. 

Beispiel 2: bevittél (Du hast mich hereingetragen) 
fölhoztál (Du hast mich heraufgetragen) 

(Subjektive Konjugation -\- nichtangeführtes Objekt als 0-Morphem; die Verbal, 
vorsilbe der perfektiven Variante steht ebenso wie bei der vorigen Form voran) : Form-
die auf ein einzelnes Objekt, und zwar auf ein in der 1. Person Sg. (bei einem Subjekt 
in der 3. Person auf ein Objekt im Sg. in der 1. oder 2. Person) hinweist. Auch bei einem 
unbestimmten Objekt in der 2. Person PL verwenden wir die subjektive Konjugation, 
doch führen wir dann bereits gewöhnlich das Objekt (uns, euch) an. Die durative Form 
lautet: vittél be usw. 

Beispiel 3: vittél be (Du hast hereingetragen) 
hoztál föl (Du hast heraufgetragen [z. B. Kohlen]): 

Form, die nicht auf ein einzelnes Objekt (also von vornherein auf ein unbestimmtes 
Objekt in der 3. Person Sg. oder PI. hinweist. Als vollendete Form gebräuchlich; für 
perfektiv würde ich diese Form wegen des partitiven Charakters des Objekts nicht halten. 
Die Durativierung (die weniger eindeutig als bei den vorausgegangenen Konstruktionen 
ist) erfolgt durch Hervorhebung des Objekts: szenet hoztál föl (Du brachtest Kohlen 
herauf). 

B A L Á Z S W A C H A 




