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Mozaikok a magyar igék jelentésének jellegzetességeiről 

 

Ellentétben a felhívásban leírtakkal, amely szomorú, nyugtalanító jelenségekre utal az 

egyediség és véletlen kulcsszavakkal kapcsolatosan az előadásomban ezek a fogalmak közel 

sem negatívként jelennének meg, sőt. Így teljesen biztos, hogy kilógna a sorból.  

Úgy tűnik számomra, hogy a felhívásban szereplő kulcsszavak leginkább a társadalmi 

jelenségek szempontjából jelennek ott meg. Ugyanazok a kulcsszavak a tudományos 

kutatásban inkább pozitív konnotációval bírnak. Hiszen ott állandóan szükség van a 

felülvizsgálásra, a meglévő rendszerek újragondolására, a nyugtalanító kérdések itt pozitív 

értelemben ösztönzőek. Az előadásomban inkább ezt a pozitív oldalt mutatnám meg. 

Valójában éppen az egyediségre, a sorból való kilógásra összpontosítanék – a magyar igékkel 

kapcsolatosan –, és azt szeretném megmutatni, hogy milyen egyedi esetek vannak 

nyelvszerkezeti szinten, és hogy mit kezdhet ezekkel a nyelvtudomány. A kiindulópontom 

pedig épp a változás lenne, két okból kifolyólag is. Egyrészt azért, mert a dolgok természetes 

folyamával ellentétben, a (mainstream) nyelvtudományban csak 3–4 évtizede következett be 

az a váltás, amelynek következtében a kivételes alakokkal is foglalkozni lehetett. Másrészt 

pedig azért mert a „váltás” ellenére az igék nyelvi vizsgálata továbbra is valahogy 

szokatlannak számít pl. a kognitív nyelvészetben, ami a kiindulópontot jelentette a doktori 

témámhoz. A mindenféle jelentéstanok mindenféle tipológiákat írnak le. Azonban szinte 

mindegyiknek a főnevek jelentésének szerkezete és szerveződése az alapja, és az igékre 

egyszerűen nem áll. A tankönyvekből is jól ismert keretek, meghatározások stb. vagy teljesen 

félrevezetőek az igék tekintetében, vagy – ami gyakoribb – az igék nagy részét egyszerűen 

kizárják.  

Tulajdonképpen azért egyediek az igék nyelvészeti szempontból (és egyes igék az igék között 

is persze), mert azzá tettük őket; valahogy így alakult. Így persze az is kérdés, hogy ez így 

egyediségnek számít-e. Az alapján, amit jelenleg a nyelvi szerkezetekről tudunk, úgy tűnik, 

hogy igen. De meggyőződésem, hogy a nyelv szempontjából ez egyáltalán nem így van, sőt. 

Akár az is elképzelhető, hogy az összes szó valahogy egyforma a nyelvi tudásunkban, de akár 

az is, hogy mind más és más. 



Az előadásban leginkább olyan igéket mutatnék meg, amelyek a többi ige között is sajátosak 

valamilyen szempontból. Ugyanakkor viszont az is nyilvánvaló lenne, hogy ezek az elemek 

pont úgy részei a nyelvnek, mint bármelyik más szó, beszélőkként minden bizonnyal más 

elemeket tartanánk egyedinek. És ez is alátámasztja azt, hogy a nézőpont teszi egyedivé úgy a 

témát, mint az egyes igéket. 


