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Bo  y�n Gergely

F!n�vi igeneves szerkezetek 
a magyarban

Egy kutat�si t�ma helye a (sz�m�tóg�pes) nyelv�szetben

A nyelvtudom�ny nemzetk�zi fejl!d�s�t a 20. sz�zad k�zep�t!l 
k�t tendencia jellemzi: a modern nyelv�szet1 k�zponti terüle-

tein belüli di" erenci�lód�s, valamint a nyelv�sze  el rokon diszcip-
l�n�k fel� való nyit�s, �s – ennek eredm�nyek�ppen – �j nyelv�sze-
ti tudom�nyterületek megjelen�se �s m#vel�se. A nyelvtudom�ny 
t�rsdiszcipl�n�inak egy r�sze t�rsadalomtudom�ny, de tal�lhatóak 
k�z�  ük kognit�v, matematikai �s m#szaki tudom�nyok is.

Jelen dolgozat k�t, �nmag�ban is meg�lló r�szb!l �ll. Az els! r�sz 
az MTA 56 �ves Nyelvtudom�nyi Int�zet�ben folyó interdiszciplin�-
ris kutat�sokról ad r�vid �  ekint�st,2 a m�sodik r�szben saj�t inter-
diszciplin�ris kutat�saimról sz�molok be. A dolgozat teh�t egyr�szt 
„elhelyezi” kutatómunk�mat a nyelvtudom�ny t�gabb kontextus�-
ban, m�sr�szt a f!n�vi igeneves szerkezetekkel kapcsolatos kutat�si 
c�lok, az alkalmazo   eszk�zt�r �s az eddigi eredm�nyek ismertet�-
s�vel arra is r� fog mutatni, hogyan juthatunk egy sz�m�t�stechni-
k�val t�mogato   �jszer# kutat�smódszertannal az elm�leti nyelv�-
szek sz�m�ra is �rt�kelhet! eredm�nyekhez.

Interdiszciplin�ris kutat�sok 
a Nyelvtudom�nyi Int�zetben

A bevezet�sben eml�te   k�t nemzetk�zi tendencia – a szakosod�s 
�s a tematikai gazdagod�s – az els!sorban a magyar nyelvvel kap-
csolatos kutat�sokat folytató Nyelvtudom�nyi Int�zet munk�j�t is 
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jellemzi. Az int�zet t�z oszt�lya k�zül jelenleg �t oszt�lyon folynak �llandó jelleggel 
interdiszciplin�ris jelleg# kutat�sok: (�b�c�sorrendben) az Elm�leti Nyelv�szeti Oszt�-
lyon, az Él!nyelvi Oszt�lyon, a Fonetikai Oszt�lyon, a K�s�rletes Nyelv�szeti (2006-ig: 
Neurolingvisztikai �s Pszicholingvisztikai) Oszt�lyon �s a Nyelvtechnológiai (2006-ig: 
Korpusznyelv�szeti) Oszt�lyon. A II. Fiatal Kutatók Fóruma megrendez�s�nek idej�n 
mind az �t oszt�ly rendelkeze   Þ atal kutatóval.

Az Elm�leti Nyelv�szeti Oszt�ly els!sorban a mai magyar nyelv rendszer�nek felt�r-
k�pez�s�vel, magyar hangtannal, alaktannal, monda  annal �s jelent�stannal, valamint 
nyelvelm�le  el foglalkozik. A magyar nyelvtan egyes r�szterületeivel kapcsolatos ku-
tat�sok az �ltal�nos nyelv�szet eredm�nyeit alkalmazz�k, �s az �gy l�trej�v! �j ered-
m�nyek maguk is be�pülnek a nemzetk�zi nyelvtudom�nyba.3 A le�ró appar�tus sokat 
mer�t a matematik�ból �s – a jelent�stani vizsg�latok eset�ben – a logik�ból is. Az oszt�-
lyon folyó interdiszciplin�ris kutat�sok a modern magyar nyelvtudom�ny eredm�nyeit 
alkalmazz�k a korszer# anyanyelvi nevel�sben �s a sz�m�tóg�pes nyelv�szetben.4

Az Él!nyelvi Oszt�lyon els!sorban szociolingvisztikai (t�rsasnyelv�szeti) kutat�sok 
folynak, amelyek a magyarorsz�gi magyar nyelv variabilit�s�val �s v�ltoz�saival, a 
k�rnyez! orsz�gokban �s a tengeren t�l besz�lt magyar nyelvv�ltozatokkal, a nyelvi 
jogokkal, a nyelvcser�vel, a normat�v nyelvhaszn�la  al kapcsolatos ideológi�kkal, a 
jelnyelvekkel �s a haz�nkban �l! kisebbs�gek nyelvhaszn�lat�val foglalkoznak.

A Fonetikai Oszt�ly kutat�sainak t�rgya a (magyar nyelv#) besz�d. Ez egy rend-
k�vül �sszete   jelens�gk�r, amelynek tanulm�nyoz�s�hoz szüks�g van a fonetik�val 
�rintkez! tudom�nyterületek m#vel!ivel való akt�v együ  m#k�d�sre. N�h�ny fontos 
kutat�si ir�ny: a (magyar) besz�dhangok �s egym�sra hat�suk elemz�se, a (magyar) be-
sz�ddallam �s a mondatfajt�k �sszefügg�seinek meghat�roz�sa, magyar �ro   sz�veget 
besz�dd� alak�tó (text-to-speech) �s a besz�l! szem�lyt besz�d�nek elemz�se alapj�n 
azonos�tó sz�m�tóg�pes rendszerek fejleszt�se, a besz�d meg�rt�s�nek modellez�se. 
Kapcsolódó tudom�nyterületek: akusztika, informatika, kognit�v pszichológia.

A K�s�rletes Nyelv�szeti (2006-ig: Neurolingvisztikai �s Pszicholingvisztikai) Osz-
t�lyon kutat�sai ig�nylik tal�n a legt�bb diszcipl�na együ  m#k�d�s�t. A neuroling-
visztika a nyelv�szet, a neurológia �s a kognit�v pszichológia eredm�nyeit k�s�rli meg 
szintetiz�lni. M#vel!it els!sorban az foglalkoztatja, hogy a nyelvi kompetencia kül�n-
f�le �sszetev!it milyen agyi mechanizmusok teszik lehet!v�. Erre a k�rd�sre a pszicho-
lingvisztika is keresi a v�laszt, emelle   modellezi p�ld�ul az anyanyelv- �s az idegen-
nyelv-elsaj�t�t�s, valamint a besz�d�rt�s folyamatait – a nyelv�szeten k�vül els!sorban 
a kognit�v pszichológia eredm�nyeire t�maszkodva. A K�s�rletes Nyelv�szeti Oszt�ly 
a fenti tudom�nyk�zi területeken k�vül cig�nynyelvi kutat�sokat is folytat.5 Ez utóbbi 
ir�ny els!sorban a kisebbs�gkutat�shoz �s a kultur�lis antropológi�hoz kapcsolódik.

A Nyelvtechnológiai (2006 elej�ig: Korpusznyelv�szeti) Oszt�lyon sz�m�tóg�pes 
nyelv�szeti kutató-fejleszt! tev�kenys�g folyik. Ennek k�t f! területe: 1. a nyelv�szeti 
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munka t�mogat�sa a sz�m�t�stechnika eszk�zeivel („sz�m�tóg�p a nyelvtudom�ny-
ban”), �s 2. a nyelv�szet eredm�nyeinek alkalmaz�sa a sz�m�t�stechnik�ban („nyelv-
tudom�ny a sz�m�tóg�pben”). Sz#k �rtelemben az 1. területet nevezik korpusznyel-
v�szetnek, a 2. területet pedig nyelvtechnológi�nak.6 Az 1. terület f! kutat�si ir�nyai: 
(a) sz�m�tóg�pes sz�veggy#jtem�nyek, korpuszok �ssze�ll�t�sa, (b) nyelv�szeti hipo-
t�zisek tesztel�se korpuszok seg�ts�g�vel, (c) a helyesnek bizonyult nyelvi elemz�sek 
bejel�l�se a korpuszokban, (d) nyelv�szeti hipot�zisek gener�l�sa korpuszok seg�ts�-
g�vel. A 2. területre n�h�ny p�lda: helyes�r�s- �s nyelvhelyess�g-ellen!rz! programok, 
nyelvi elemz�ssel t�mogato   keres!motorok, lexikai adatb�zisok, automatikus ford�tó-
rendszerek l�trehoz�sa. Az oszt�ly mindk�t f! területen akt�v. Tev�kenys�g�ben az 1. 
terület minden eml�te   kutat�si ir�nya megjelenik. A 2. területen belül els!sorban g�pi 
�s emberi haszn�latra k�szül! lexikai adatb�zisok, valamint egy magyar–angol auto-
matikus ford�tórendszer l�trehoz�s�ban ve  ek, illetve vesznek r�szt az oszt�ly munka-
t�rsai.7

A magyar f!n�vi igeneves szerkezetekkel kapcsolatos 
kutat�s

A vizsgálat tárgya és a korábbi kutatások

A szl�v nyelvekben, valamint a legt�bb germ�n �s �jlatin nyelvben csak szem�lyrag 
n�lküli f!n�vi igenevek fordulnak el!. A magyarban azonban – n�h�ny egym�ssal kü-
l�nben nem rokon nyelvhez, p�ld�ul a walesihez �s a portug�lhoz hasonlóan – tal�lha-
tunk szem�lyrag n�lküli �s szem�lyraggal ell�to   f!n�vi igeneveket is.8

A magyar f!n�vi igen�v k�t t�pus�t mutatja be az 1. táblázat.

1. táblázat
Személyragos és személyrag nélküli f&névi igenevek a magyarban

(a) Sikerült id!ben be�rnie.

(b) A levelet el kell küldeni.

A f!n�vi igen�v szem�lyragos v�ltozat�ra p�lda az 1. táblázat (a) mondat�nak „be-
�rnie” szóalakja: „be�r” – ige (szót!), „-ni” – f!n�viigen�v-k�pz!, „-e” – egyes sz�m 
harmadik szem�ly# rag. A (b) mondatban szerepl! f!n�vi igen�v, a „küldeni” rag n�l-
küli: ebben az alakban a „küld” igei szót! csak az „-(e)ni” f!n�viigen�v-k�pz!vel kap-
csolódik �ssze.
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A magyar f!n�vi igeneves szerkezetek, konstrukciók az utóbbi id!ben a mondat-
szerkezet �br�zol�s�val foglalkozó elm�leti nyelv�szek �rdekl!d�s�nek homlokter�be 
kerültek. A magyar szem�lyragos f!n�vi igenevekr!l jelent!s tanulm�nyok szüle  ek 
i  hon �s külf�ld�n is.9 A kutat�sok sz�mos olyan k�rd�st felvete  ek, amelyeknek meg-
fogalmaz�s�ra kor�bban nem került sor. A legfontosabb kutat�si k�rd�sek a 2. táblázat-
ban k�vethet!k nyomon.

2. táblázat
A személyragos f&névi igenevekre vonatkozó legfontosabb kérdések

A mai magyar nyelv anyanyelvi besz�l!i milyen mondatk�rnyezetekben haszn�lj�k…

(a) kizárólag a f!n�vi igen�v személyragos v�ltozat�t?

(b) kizárólag a f!n�vi igen�v személyrag nélküli v�ltozat�t?

(c) a f!n�vi igen�v szem�lyragos �s szem�lyrag n�lküli v�ltozat�t egyaránt?

(d) Az utóbbi esetben mit&l függ az alakok k�z�  i választás?10

A 2. táblázat (a)–(d) k�rd�seinek megv�laszol�s�hoz term�szetesen szüks�g van a 
„mondatk�rnyezet” fogalm�nak tiszt�z�s�ra. Ezt nehez�ti, hogy nincsen szakmai 
konszenzus a f!n�vi igeneveket tartalmazó kifejez�sek szerkezet�nek �br�zol�s�ról.11 
Ugyanakkor a t�ma kutatói egys�gesen a f!n�vi igeneves b!v�tm�nyt megenged! pre-
dik�tumot tartj�k a mondatk�rnyezet legmeghat�rozóbb r�sz�nek. (Ez az 1. táblázat (a) 
mondat�ban a „sikerült” szóalak, a t�bl�zat (b) mondat�ban pedig a „kell”.) A k�rd�sek 
megv�laszol�s�hoz teh�t mindenk�ppen meg kell hat�rozni azoknak a predik�tumok-
nak a k�r�t, amelyek szem�lyragos, illetve szem�lyrag n�lküli f!n�vi igeneves b!v�t-
m�nyeket megengednek.

A legfontosabb l�p�st e fel� Tóth Ildikó Hollandi�ban k�szült elm�leti nyelv�szeti 
doktori �rtekez�se12 te  e meg, amely v�llalkozo   arra, hogy megadja azoknak a pre-
dik�tumoknak a tipológi�j�t, amelyeknek szem�lyragos f!n�vi igeneves b!v�tm�nyei 
lehetnek. A tipológia c�ljai szerint teljes, azaz a szem�lyragos f!n�vi igeneves b!v�tm�-
nyeket megenged! predik�tumok mindegyik�t felsorolja �s csoportokba rendezi.13

A vizsgálat módszere, célja és eredményei

A monda  annal foglalkozó elm�leti nyelv�szek nyelvi adataikhoz t�lnyomór�szt 
azoknak az �t�leteknek a seg�ts�g�vel jutnak, amelyekkel az �ltaluk szerkeszte   mon-
datokat a vizsg�lt nyelv anyanyelvi besz�l!i grammatikusnak (nyelvtanilag helyesnek) 
vagy agrammatikusnak (nyelvtanilag helytelennek) min!s�tik. Amennyiben egy elm�-
leti nyelv�sz anyanyelv�vel (vagy anyanyelvi nyelvv�ltozat�val) kapcsolatos vizsg�la-
tot v�gez, gyakran saj�t nyelvi intu�cióira hagyatkozik.
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A korpusznyelv�szek k�r�ben azonban �ltal�nos az a n�zet, hogy a nyelvtudom�-
nyi vizsg�latoknak egy kifejeze  en erre a c�lra szerkeszte   sz�veggy#jtem�nyen, kor-
puszon kell alapulnia. Vagy – ahogyan a szakma vezet! folyóirat�nak f!szerkeszt!je 
fogalmaz – „a kutató nyelvi intu�cióin alapuló felt�telez�seket korpuszadatokkal kell 
hiteles�teni”.14 Emelle   szól, hogy a megvalós�tandó feladat befoly�solhatja, vagyis elbi-
zonytalan�thatja a vizsg�latot v�gz! szem�ly intu�ciój�t, �s hogy az is megeshet, hogy 
az alapul ve   nyelvi adatok kiz�rólag egy nyelvv�ltozatra (sz�ls!s�ges esetben: a kuta-
tó idiolektus�ra, azaz egy�ni nyelvhaszn�lat�ra) jellemz!ek. Ugyanakkor term�szete-
sen el!fordulhat, hogy a nyelv�sz a rendelkez�s�re �lló korpuszban nem tal�l relev�ns 
szerkezeteket, mondatokat. Ilyenkor a saj�t intu�ciója seg�ts�g�vel nyert nyelvi adato-
kat anyanyelvi adatk�zl!kkel ellen!riztetheti.15

A Nyelvtudom�nyi Int�zetben informatikus koll�g�mmal, Sass B�lin  al azt vizs-
g�ltuk meg, hogy egy gondosan �ssze�ll�to   nagym�ret# korpusz �s korszer# sz�m�-
tóg�pes nyelv�szeti eszk�z�k seg�ts�g�vel juthatunk-e olyan nyelvi adatokhoz, ame-
lyek az eml�te   – els!sorban a szerz! saj�t anyanyelvi intu�cióin alapuló – tipológi�ban 
nem szerepelnek. Az adatgy#jt�sre az�rt v�llalkoztunk, mert felt�teleztük, hogy kuta-
t�sunkkal �j adatokat is felsz�nre hozhatunk, teh�t hozz�j�rulhatunk a 2. táblázatban 
felsorolt k�rd�sek megv�laszol�s�hoz.

Vizsg�latunk alapj�ul a Magyar Nemzeti Sz�vegt�r nev# korpusz els& változata szol-
g�lt, amely 1998 �s 2002 k�z�   k�szült az MTA Nyelvtudom�nyi Int�zet�nek Korpusz-
nyelv�szeti Oszt�ly�n. A gy#jtem�ny f!bb jellemz!it a 3. táblázat foglalja �ssze.

3. táblázat
A Magyar Nemzeti Szövegtár jellemz&i

(a) a mai magyar íro%  nyelv reprezentat�v korpusza;

(b) a sajtónyelvet, a sz�pirodalmi nyelvet, a tudom�nyos �rtekez! próz�t, a hivatali nyelvet 
�s a szem�lyes k�zl�st (�t mark�nsan elkül�nül! nyelvhaszn�latot) is bemutatja;

(c) a szavakhoz a megfelel! szót!t, szófaji meghat�roz�st �s alaktani elemz�st is hozz�ren-
deli; 

(d) eleve elektronikus form�ban l�v! sz�vegekb!l k�szült;

(e) 153,7 millió sz�vegszót tartalmaz;

(f) internetes keres!felülete 2002 óta regisztr�ció ut�n ingyenesen el�rhet! a h  p://corpus.
nytud.hu/mnsz c�men.16

A konkr�t feladatokat, c�lokat a 4. táblázat mutatja be. 



224

BOTTYÁN GERGELY

4. táblázat
A személyragos f&névi igenevekkel kapcsolatos vizsgálatunk céljai

Áll�tsuk el! a Magyar Nemzeti Sz�vegt�r anyag�ból…

(a) a szem�lyragos f!n�vi igeneves b!v�tm�nyeket megenged! predik�tumok 
(a tov�bbiakban: FIP-ek) list�j�t, �s

(b) az egyes FIP-ekkel el!forduló f!n�vi igenevek list�j�t.

A sz�m�tóg�pes nyelv�szetben �ltal�nos módon a feladatokat f�lig automatikusan, 
f�lig manu�lisan oldo  uk meg, a k�vetkez! módszerrel.

El!sz�r a szavak alaktani elemz�se alapj�n automatikusan kigy#jt�  ük a Magyar 
Nemzeti Sz�vegt�r szem�lyragos f!n�vi igenevet tartalmazó mondatait. Munkahipo-
t�zisünk az volt, hogy a FIP-ek a szem�lyragos f!n�vi igen�vvel azonos tagmondatban 
fordulnak el!. Mivel a korpuszban a tagmondathat�rok nincsenek bejel�lve, a tagmon-
datjel�lteket k�zel�t! módszerrel prób�ltuk megfogni. A k�zel�t! módszerhez a tag-
mondathat�roló �r�sjelek �s tagmondatkezd! k�t!szavak list�j�t haszn�ltuk fel.17

A kapo   tagmondatjel�ltekb!l automatikusan kisz#rtük azokat, amelyek a legkor-
szer#bb magyar le�ró nyelvtanban18 azonos�to   FIP-et tartalmaztak, az el!forduló sze-
m�lyragos f!n�vi igenevet pedig feljegyeztük a megfelel! FIP-hez. Ezut�n k�vetkeze   
az elj�r�s manu�lis r�sze: a megmaradt tagmondatjel�ltekben �j FIP-eket kerestünk, 
majd az �j, kieg�sz�te   FIP-list�val �jra alkalmaztuk az elj�r�st el�lr!l.

H�rom iter�ció ut�n a k�vetkez! sz�mszer# eredm�nyekre juto  unk. Szót�ves�te   
FIP-list�nk 197 tag�. Az ezeket tartalmazó tagmondatok a Magyar Nemzeti Sz�veg-
t�rban szerepl! 228 367 szem�lyragos f!n�viigen�v-el!fordul�sból 223 140-et (98 sz�-
zal�k) fednek le. Szót�ves�tve 17 874 FIP – szem�lyragos f!n�viigen�v-p�rt kaptunk.19 
Vizsg�latunk igazolta felt�telez�sünket: a korpuszból a fenti módszerrel sikerült olyan 
FIP-eket is kigy#jtenünk, amelyek az eddigi tipológi�ban nem szerepeltek. Ezek k�zül 
mutat be n�h�nyat az 5. táblázat.

5. táblázat
Néhány el&ször általunk azonosíto%  FIP

(a) egytag� elemek adódik, akaródzik, meg�ri

(b) t�bbtag� elemek van hol/honnan/hov�/mi�rt/kit/mit/kinek/ki�rt/mi�rt/mire

Álljon i   egy-egy olyan mondat is a Magyar Nemzeti Sz�vegt�rból, amely az 5. táb-
lázatban kiemelt FIP-eket tartalmazza (6. táblázat).
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6. táblázat
Újonnan talált FIP-eket tartalmazó korpuszmondatok

(a) Volt, aki kül�nbuszon utazo  , de nem volt hol aludnia.

(b) Az edz! r� is �llt volna a b�kül�sre, csakhogy nem volt kinek edz�st tartania…

(c) Volt mire támaszkodniuk a koll�g�knak.

Az �jonnan tal�lt nyelvi adatokat term�szetesen m�g rendszerezni, csoportos�tani 
kell. Ez a rendszerez�s, csoportos�t�s rem�nyeim szerint a 2. táblázatban felsorolt k�r-
d�sek megv�laszol�s�t is megk�nny�ti majd.
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Summary

Gergely Botty�n
Hungarian Infinitival Constructions: 

The Place of a Research Topic in (Computer-Aided) 
Linguistics

The present paper consists of two main parts. The Þ rst part surveys the directions 
of interdisciplinary research carried out in the Research Institute for Linguistics in 
Budapest. Five departments (out of ten) in the institute are presently engaged in inter-
disciplinary research. These are, in alphabetical order, the Department of Language 
Technology (called Department of Corpus Linguistics until 2006), the Department of 
Phonetics, the Department of Psycholinguistics and Neurolinguistics, the Department 
of Sociolinguistics and the Department of Theoretical Linguistics. The survey shows 
that the research activities in the institute are dominated by the two main international 
trends detectable in linguistics since the second half of the 20th century, namely spe-
cialization in the core areas of modern linguistics and increasing collaboration with 
related Þ elds. Among the disciplines that have had a lasting impact on or have colla-
borated with linguistics not only social sciences, but also cognitive, mathematical and 
technical sciences can be found.

The second part of the paper presents the aims, the methodology and the accomp-
lished results of the author’s own research on Hungarian inÞ nitival constructions. 
A computer-aided systematic data collection procedure is reported on which uncove-
red linguistic data not yet described in the theoretical linguistic literature. This pro-
cedure was applied to the Hungarian National Corpus, a representative collection of 
present-day Hungarian wri  en texts. The classiÞ cation of the newly found data, which 
remains to be done in the future, is hoped to make a signiÞ cant contribution to the un-
derstanding of the use of Hungarian inÞ nitival constructions.


