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Abstract

The aim of this study is to investigate whether the Hungarian verbal prefixes have their 
antonymous counterparts. In particular, whether verbal prefix össze- is opposite of 
verbal prefix szét-, and whether other verbal prefixes are antonymous counterparts 
of verbal prefix szét-. The analysis of semantic opposites showed that verbal prefixes 
szét- and össze- are commonly antonymous because their main and most frequent 
meanings, which are direction, are in opposition with each other. Thus, only in certain 
meanings, such as ’transformation’, those two prefixes are not antonymous and for this 
reason verbal prefix meg-, other prefexes or even verbs without prefix receive greater 
role. The results of analysis also showed that the vast majority of pairs of verbs are in 
directional opposition, as well as that verbal prefixes usually have directional function. 
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1. Bevezetés

Ellentétes szavak, jelentések a világ minden nyelvében jelen vannak, és különféle 
módon valósulnak meg, pl. képzők vagy más grammatikai eszközök segítségével fe-
jezzük ki őket. A magyar nyelvben az ellentétes jelentés kifejezhető önálló lexémá-
val (pl. szép ↔ csúnya, magas ↔ alacsony), de toldalékmorfémákkal (pl. nős ↔ nőtlen, 
bátor ↔ bátortalan) vagy igekötőkkel is (pl. be- ↔ ki-, fel- ↔ le-). A tanulmányban erről 
az utóbbiról, pontosabban a szét- igekötővel ellentétes viszonyban álló igekötőkről lesz 
szó. Arra a kérdésre igyekszem választ találni, vajon az össze- igekötős igék valóban 
ellentétes viszonyban állnak-e a szét- igekötős igékkel, illetőleg létezik-e más igekötő is, 
amelyik a szét- igekötőnek szemantikai ellentétpárja.

1   Dorotea Šoja, Horvátországban élő fordító; dorotea.soja@gmail.com
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2. Az ellentét fogalma

Az antonímia vagy más néven ellentétes jelentés (vagy ellentétes értelműség2) a szó-
szemantika körébe tartozik, ami a szavak jelentését vizsgálja (Máthé 2011: 12). Az an-
tonímia nem csak jelentéstani, hanem logikai kategória is. A logikában az ellentét 
jól definiálható, könnyen értelmezhető fogalom, a nyelvi ellentét fogalmát viszont 
meglehetősen nehéz definiálni, hiszen a naiv beszélő intuitív megérzései alapján bi-
zonyos szavakat, fogalmakat antonimáknak érezhet, függetlenül attól, hogy elméleti 
szempontból azok nem mindig igazi ellentétei egymásnak, pl. öcs ↔ báty, nap ↔ hold, 
munkás ↔ paraszt (Nádasdy 2004). Sok esetben a kultúrától és/vagy a kontextustól 
függ, mi számít antonimának, pl. mennyország ↔ pokol, fehér ↔ fekete, alma ↔ körte, 
kávé ↔ tea, sör ↔ bor, kés ↔ villa, stb. (H. Varga 2017: 110).

Mivel a logikának nagy szerepe van a szemantikai relációk kiépítésében, így az ellen-
tétek típusainak a meghatározásában is nagy szerepe van. A kategóriák létrehozásá-
ban különösen fontos szerepet játszik a klasszikus, arisztotelészi alapokra épülő for-
mális logika. A logikában két elem ellentétben vagy ellentmondásban lehet egymással. 
Ellentmondásról (kontradikcióról) akkor beszélünk, ha a jelentések teljes mértékben 
kizárják egymást, vagyis ha az ellentétpár egyik tagja igaz, akkor a másik biztosan ha-
mis. Például, a fehér és nem-fehér logikailag ellentmondanak egymásnak: ha p (fehér) 
igaz, akkor q (nem-fehér) hamis, és ha q (nem-fehér) igaz, akkor p (fehér) hamis. Tehát p 
implikálja q tagadását, q pedig p tagadását. Ez az implikáció kétirányú. Két elem akkor 
áll ellentétes (kontrárius) viszonyban egymással, ha az ellentétpár egyik tagjának hamis 
volta nem feltétlenül jelenti a másik tag igaz voltát, pl. fehér és fekete. Ha p (fehér) igaz, 
akkor q (fekete) hamis. Azonban, ha q-ból (fekete) következik p tagadása (nem fehér), 
 akkor p tagadásából (nem fehér) nem következik q (fekete). Egyszerűbben: ha valami 
fehér, az nem fekete, de ha valami nem fehér, az nem jelenti, hogy fekete. Ez az implikáció 
egyirányú. Ezek között az ellentétes párok között (fehér ↔ fekete) több átmenet létez-
het, pl. világos, szürke, sötét. Az ellentétes párok kiterjedése nem teljes az adott térben, 
köztük közömbös tér létezik (Šarić 2007: 19–20).

Érdemes megemlíteni még az ellentét különleges típusának számító konverzívá-
kat (megfordításokat), ilyen például a megvesz és elad ellentétpár. Itt nincs szó arról, 
hogy az egyik tag implikálja a másik tagadását és fordítva, hiszen csupán a néző-
pont különbözik: ugyanazt az elemet egyszer A-hoz, máskor pedig B-hez viszonyít-
juk. A  (x,y) = B (y,x), ahol A és B szimbólumok, amelyek egymáshoz képest fordított 
viszonyban állnak, és konverzívákkal vannak kifejezve: megvesz (p) és elad (q): xpy = yqx, 
pl. A megvette a könyvet B-től. = B eladta a könyvet A-nak (Šarić 2007: 23).

2   A görög eredetű „antonímia“ szó ellentétes értelműséget jelent (Légrády 1964:258).
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2.2. Ellentét a nyelvészetben

Az ellentétes jelentésű szópárok megértéséhez nagyban hozzájárultak az angol struk-
turalista nyelvészek, pl. Lyons John és Cruse D. Alan. Mindketten az arisztotelészi logi-
kára támaszkodnak, de újabb és újabb alkategóriákat hoznak létre. Lyons (1997) az 
oppozíciók következő csoportjait hozza létre:

(1) kizáró antonímia ( jó ↔ rossz; fokozható ellentétpárok),
(2) komplementáris antonímia (nős ↔ nőtlen),
(3) konverzívák (megvesz ↔ elad) és
(4) direkcionális oppozíciók (fent ↔ lent, jön ↔ megy, indul↔ érkezik).

Említ továbbá (5) ortogonális és diagonális oppozíciókat. Például, az égtájakat jelölő 
szavak (észak, kelet, dél, nyugat) ortogonálisan (pl. észak ↔ kelet/ nyugat, dél ↔ kelet/ 
nyugat) és diagonálisan is állhatnak szemben egymással (pl. észak ↔ dél, kelet ↔ nyugat).

Lyons fokozatbeli ellentétről (poláris antonímiáról) is beszél. Az ebbe a típusba 
sorolható párok természetesen fokozhatók. A fokozatosságot nem mutató oppozíci-
ók azonban kontradikciók, a poláris antonímiába tartozó ellentétpárok pedig kontrá-
rius vagy ellentétes oppozícióknak tekintendők. Ebben a kontextusban Lyons hang-
súlyozza, hogy a leggyakrabban használt ellentétek nem azonos tőből jönnek létre, 
pl. jó ↔ rossz, kicsi ↔ nagy, szép ↔ csúnya. Emellett fontosak a nem-bináris ellentétek 
is. Ebbe a csoportba tartoznak olyan elemek, amelyek fokozhatók, és skálát alkotnak 
(például a hőmérsékletet jelölő szavak), de olyanok is, amelyeket nem lehet fokozni, 
mint a rangsorok és a számsor elemei (például, az iskolai osztályzatok) – ezek szeriális 
típusú elemek. Továbbá a nem-bináris csoportba tartoznak az évszakok, a hónapok 
vagy a hét napjai is, azaz ciklikus típusú elemek (Lyons 1977: 270–290).

Számos magyar nyelvész is foglalkozott antonímia-kutatással, pl. Hangay Zoltán 
(1994) és Kiefer Ferenc (2007) a különféle ellentét-típusok csoportosításához járultak 
hozzá. Mindkettőjük csoportosítása az angol strukturalizmusra, illetve a formális logi-
kára támaszkodik. Érdekes tekintetbe venni, a korpusz elemzése miatt is, egy csoportot, 
amelyet Dési Edit – az orosz nyelvészet hagyományai alapján – vektoriális ellentétek-
nek nevez, mint például összerak ↔ szétszed, gazdagodik ↔ szegényedik (Dési 2003: 47).

Morfológiai szempontból fontos kiemelni, hogy az ellentétes jelentésű szavak 
rendelkezhetnek azonos szótővel vagy nem azonos szótővel. Az utóbbiakra fentebb 
találunk példákat, míg az azonos szótővel rendelkező ellentétes jelentésű szavak ál-
talában a nem tagadószót (pl. dohányzó ↔ nemdohányzó, rég ↔ nemrég) vagy a -tlan, 

-tlen / -talan, -telen / -atlan, -etlen fosztóképzőt tartalmazzák (pl. önálló ↔ önállótlan, 
népszerű ↔ népszerűtlen)3 (Andrić 2002: 22).

3   Ennek ellenére a fosztóképzős változatok nem mindig ellentétei egymásnak (pl. csinos – csintalan).
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3. A szét- igekötős igék szemantikai ellentétpárjainak elemzése

Az elemezett korpusz forrásai az„Ellentétes jelentésű szavak” adatbázisa (Temesi 2012); 
„Szinonimák, rokon értelmű szavak” adatbázisa (Kiss) és „A magyar nyelv értelmező 
szótára” (online kiadványok). Az elemzés több szinten történt. Először azt próbáltam 
megállapítani, milyen ellentétpárjai vannak a korpuszban lévő szét- igekötős igéknek. 
Ezeket különböző szempontok szerint vizsgáltam: (1) az ellentét típusai szerint, (2) az 
ige töve szerint, (3) a szét- igekötő fő jelentésárnyalatai és szemantikai csoportjai sze-
rint, illetve (4) irány- vagy nem irányjelentés szerint. Mivel az ellentétek csoportosítása, 
típusa nem egységes a szakirodalomban, az elemzésben használt csoportosítás a kö-
vetkező:

(1) antonímia: pl. öreg ↔ fiatal,
(2) komplementáris oppozíció: pl. igaz ↔ hamis,
(3) konverzívák: pl. nyer ↔ veszít,
(4) eltérő irányultságot kifejező szavak: pl. kinyit ↔ becsuk.

A korpuszban található 67 szét- igekötős igével összesen 167 ellentétes jelentésű ige-
kötős ige áll szemben. Az igevonzatokat mellőztem, a többször megjelenő igék pedig 
csak egyszer szerepelnek az elemzésben.

3.1. A szét- igekötő jelentései

A szét- igekötő többjelentésű (poliszém): a jelentések gyakran egymásra épülnek külön-
féle szemantikai csoportokat alkotva. A szét- igekötő fő jelentésárnyalatai a következők:

(1) ’két vagy több irányba’ [mozog v. mozgat]: pl. szétnéz, szétfut;
(2) ’részekre vagy részeire’ [válik v. választ]: pl. szétcsavar, széthull;
(3)  ’eredeti minőségében teljesen megszűnve’ [átalakul v. átalakít = károsodik v. ká-

rosít, tönkremegy, elpusztul stb.]: pl. szétmegy, szétzilál (Ladányi 1998: 155).

Az (1) és (2) jelentésben a mozgás mellett, a kiterjedés mozzanata is szerepet játszhat 
(Ladányi 2007: 215). Az elemzéshez a szét- igekötőnek a Ladányi (1998) által megállapí-
tott szemantikai csoportjait használtam fel:

1. a)  több részből álló dolog részei különböző irányba mutatnak (vagy mozdulnak el): 
pl. szétáll;

1. b)  több részből álló dolog állapota megváltozik és/vagy részei vhová kerülnek: 
pl. széthull;

2. a)  a statikus cselekvés két v. több irányt érint: pl. szétnéz, széttekint;
2. b)  két v. több tagból álló csoport tagjai különböző irányban mozognak: pl. szétfut;
3.  ép, teljes, egész dolog eredeti állapota (általában bomlási folyamat következ-

tében) oly mértékben megváltozik, hogy a dolog – alkotórészeire bomolva – 
minőségileg más lesz, esetleg használhatatlanná és/vagy felismerhetetlenné 
válik: pl. szétmegy, szétfő;
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4. a)  két v. több részből álló dolog helyzetét v. állapotát vki/vmi úgy változtatja, hogy 
a dolgok v. részeik különböző helyre kerülnek: pl. szétrak, széthúz,  szétvisz;

4. b)  a több tagból álló csoport tagjait vki/vmi arra készteti, hogy különböző irányba 
mozogjanak: pl. szétküld, szétzavar;

5. a)  a több részből álló dolgot (kézzel, szerszámmal v. más módon) részeire, ill. 
egységes egészet darabokra szed: pl. szétcsavar, szétszed, szétvág;

5. b)  ép, teljes, egész stb. dolgot/élőlényt (fogával, karmával, kezével, szerszámmal 
stb.) megbont, darabokra szed, és ezzel károsítja vagy tönkreteszi: pl. szétha-
rap, szétrág, széttép;

5. c)  (fizikai) ráhatással vminek az eredeti elrendezését, alakját, állapotát oly mér-
tékben megváltoztatja, hogy az minőségileg más lesz, esetleg tönkremegy, 
felismerhetetlenné és/vagy használhatatlanná válik: pl. szétver, szétlő, szét-
nyom (Ladányi 1998: 152–153).

3.2. Az elemzés eredményei

A korpuszban található 167 ellentétes jelentésű igéből a legtöbb, szám szerint 81 össze- 
igekötős ige. Ez az összes ige 48,5 %-a. A második legnépesebb csoportot 25 igekötő 
nélküli ige alkotja (ez az adatok 14,9 %-a). Ezt a csoportot a meg- igekötős igék követik 
(15 ige, 8,98%), majd az egybe- igekötős igék (10 ige, 5,99%). A sort nyolc be- igekötős 
ige (4,79%), majd hét fel- igekötős ige (4,19%), négy helyre- és oda- igekötőket tartalma-
zó ige (2,39%), valamint négy szókapcsolat (2,39%) zárja. El- és létre- igekötős igékből 
kettő van (1,2%), az egyet-, elő-, félre-, le-, vissza- igekötőkből pedig csak egy-egy igekö-
tős ige (0,6%) létezik a szét- igekötős igék szemantikai ellentétpárjaként.

Az elemzés következő szintjén az ellentét típusait vizsgáltam. Megfigyelhető, hogy 
az ellentétpárok túlnyomó többsége eltérő irányultságot fejez ki, ami azt jelenti, hogy a 
jelentések nem zárják ki egymást és nincsenek fordított viszonyban egymással, hanem 
ellentétes irányt fejeznek ki. Ebből következik, hogy a szét- és az össze- igekötőnek az 
alapvető, irányjelölő funkciója nagyon erős. Az összes adat 91,07%-a eltérő irányultsá-
got kifejező igepár (153 ige, pl. szétoszlik ↔ összegyűlik, széthajt ↔ összehajt), 7,14%-a 
komplementáris oppozíció (12 ige, pl. szétoszt ↔ megtart, szétköltözik ↔ összeköltözik) 
és 1,79%-a antonim igepár (3 ige, pl. szétmegy ↔ lefogy, szétnéz ↔ összenéz). A kon-
verzívák csoportjába egyetlen egy igepár sem tartozik. A részletesebb eredmények a 
következő táblázatból olvashatók ki:

Šoja Dorotea
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Eltérő irányultságú Komplementáris Antonímia

be- 5,23% (8 ige) / /

egybe- 6,54% (10 ige) / /

egyet- / 8,33% (1 ige) /

el- 0,65% (1 ige) 8,33% (1 ige) /

elő- 0,65% (1 ige) / /

fel- 4,58% (7 ige) / /

félre- 0,65% (1 ige) / /

helyre- 2,61% (4 ige) / /

le- / / 33,33% (1 ige)

létre- 1,31% (2 ige) / /

meg- 7,84% (12 ige) 25% (3 ige) /

oda- 2,61% (4 ige) / /

össze- 50,33% (77 ige) 25% (3 ige) 66,67% (2 ige)

vissza- 0,65% (1 ige) / /

IK nélkül 14,68% (22 ige) 25% (3 ige) /

szókapcsolat 1,96% (3 ige) 8,33% (1 ige) /

1. táblázat. Részletes eredmények az ellentét típusai szerint

A fenti táblázat azt mutatja, hogy az össze- igekötős igéből van a legtöbb, csak a 
komplementáris oppozícióban lévő igepárok esetében azonos számúak az össze- 
és a meg- igekötőt tartalmazó igék, valamint az igekötő nélküli igék. Végül fontos 
megemlíteni, hogy az ellentétpárok 15,57%-a azonos tövű ige (26 ige), amelyből 25 
ige (vagyis az azonos tövűek 96,15%-a) össze- igekötős (pl. szétbogoz ↔ összebogoz, 
szétszalad ↔ összeszalad) és egy ige, (azaz az azonos tövűek 3,85%-a) be- igekötős ige 
(szétkapcsol ↔ bekapcsol).

3.3. A szét- igekötő szemantikai ellentétpárjai

3.3.1. Össze-

A „Nyelművelő kézikönyv” (1985: 458) szerint az össze- igekötő eredeti, alapjelentése az 
irányjelölés, azaz ’több személyt, dolgot különböző irányokból egy helyre, tömegbe, 
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együvé’ (pl. összegyűlik, összehord). Értelemszerűen ebből több jelentésárnyalat, jelen-
téscsoport fejlődött ki. A fontosabbak a következők:

(1)  Egymáshoz közel(ebb), egymásra, egy tömegbe, egységbe, kisebb területre, 
szűkebb térfogatra (pl. összeilleszt, összekovácsol, összeköt);

(2)  Összevissza, rendetlenül, válogatás nélkül, vegyesen (pl. összedobál, összevásárol);
(3)  Darabokra, széjjel (pl. összetép, összevág) (NyK. II. 1985: 458–459).

Az össze- funkciója sokszor azonos az egybe-, együtt-, illetve a szét-, széjjel- vagy az 
agyon- igekötővel. Leggyakoribb megfelelője kétségtelenül az egybe- (pl.  egybe- v. 
összefolyik, egybe- v. összetapad). Ezután a szét- igekötő következik (pl. szét- v. összeaprít, 
szét- v. összevág). A szét- és az össze- igekötők jelentése között a legnagyobb különbség 
az, hogy „az össze közeledést, a szét pedig távolodást fejez ki, vagyis döntő az a képzet, 
hogy a cselekvés következtében darabokra váló dolog részei együtt maradnak vagy 
szétszóródnak-e.” (NyK. II. 1985: 459)

A vizsgálódások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az össze- igekötő igazi ellentétpár-
ja a szét- igekötőnek, hiszen a szét- minden egyes jelentésárnyalatában és szemantikai 
csoportjában legtöbbször szerepel az össze- igekötő, ám az ’eredeti minőségében tel-
jesen megszűnve’ [átalakul v. átalakít] jelentésárnyalatban a meg- igekötős igékkel is 
számolnunk kell.

Mivel a szét- és az össze- igekötők eredeti jelentése a mozgás, de a „bennük le-
zajló mozgások iránya ellentétes“ (Fazakas 2015: 312), ebben az esetben ellentétpár-
jai lesznek egymásnak, hiszen, a szét- ’mozgás/irány’ jelentéséhez tartozó ellentétes 
igepárok 72,73%-a össze- igekötős ige (pl. szétcsap ↔ összecsuk, szétszalad ↔ össze-
gyűlik). A  többség (81,25%) eltérő irányultságot fejezi ki (pl. széthajlik ↔ összehajlik, 
széttart ↔ összetart), két ellentétes igepár (12,5%) az antonímiához (pl. szétnéz ↔ össze-
néz, széttekint ↔ összetekint), egy igepár pedig (6,25%) a komplementáris oppozíció-
hoz (szétválaszt ↔ összead) tartozik. A szét- és az össze- igekötők olyan esetben is 
ellentétpárjai egymásnak, amikor a szét- igekötős ige jelentése „a két vagy több irányba 
történő mozgás a horizontális (pontosabban: síkbeli) növekedés képzetével jár együtt: 
az érintett dolog terjedelme, illetve felülete változik, nő, pl. szétterül, szétlapul”, az össze- 
esetében pedig „a két vagy több különböző irányból egy helyre történő mozgás a 
szűkebb térfogatra csökkenés képzetével jár együtt, pl. összezsugorodik, összeaszik” 
(Dési 2003: 52), pontosabban a szét- ’mozgás/irány + kiterjedve’ jelentéséhez tartozó 
ellentétes igepárokból 50% az össze- igekötős ige, és mindegyik eltérő irányultságú 
(széthajt ↔ összehajt, széttol ↔ összetol). Abban az esetben, amikor a szét- igekötő je-
lentése „a széttartó mozgás egy bizonyos mértéket meghalad, az összetartozó részek 
kapcsolata megszűnik, azaz minőségi változás következik be, az egész részeire válik, 
pl. szétpereg” (Dési 2003: 52, vö. Ladányi 1998: 159), és amikor az össze- igekötő jelen-
tése „az egy helyre irányuló mozgás egy bizonyos mértéket meghalad, a különálló ré-
szek kapcsolata létrejön, azaz itt is minőségi változás következik be, a részek egységes 
egésszé válnak, pl. összeolvad” (Dési 2003: 52), a szét- és az össze- igekötők ellentétpár-
jai egymásnak. A szét- ’mozgás/irány + részekre válás’ jelentéséhez tartozó ellentétes 
igepárokból 48% az össze- igekötős ige (pl. szétdob ↔ összedob, szétszed ↔ összerak), 
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ebből 95,65% eltérő irányultságú (pl. szétválik ↔ összeolvad, szétkapcsolódik ↔ összekap-
csolódik), a többi pedig komplementáris viszonyban van egymással (széthúz ↔ össze-
tart, szétköltözik ↔ összeköltözik). A szét- ’mozgás/irány + kiterjedve + részekre válás’ 
jelentésében az összes ellentétes viszonyban álló igéből 62% össze- igekötős ige, és 
mindegyik eltérő irányultságú (pl. szétfolyik ↔ összefolyik, széthúzódik ↔ összenyomó-
dik). A szét- igekötős igéknek ’részekre válás’ jelentésben 65,62%-a össze- igekötős igé-
vel alkot antonimát, és mindegyik eltérő irányultságú szintén (pl. szétesik ↔ összeáll, 
széttép ↔ összeilleszt). A szét- igekötő ’részekre válás + átalakulás’ jelentéséhez tartozó 
ellentétes igepárokból 63,16%-a össze- igekötős ige, és mindegyik eltérő irányultságú 
(pl. szétbomlaszt ↔ összekovácsol, szétreped ↔ összeforr).

Amikor a szét- és az össze- igekötők eredeti irányjelentése elhomályosul, és gramma-
tikai funkciójuk az ige befejezettségének, eredményességének jelölése, ismét gram-
matikai szinonimák lesznek (pl. szétrombol ~ összerombol, szétszaggat ~ összeszaggat, 
széttör ~ összetör, szétzilál ~ összezilál) (vö. Dési 2003: 52–53). Ebben az esetben a szét- 
igekötőnél a változás, illetve a részekre válás olyan mértéket ölthet, hogy az eredeti 
állapot megszűnik, így a dolog károsodása, romlása vagy pusztulása következik be (vö. 
Ladányi 1998: 159). Az össze- igekötő bizonyos jelentésszerkezetei pedig a cselekvés 
intenzív, felfokozott voltára utalnak, ami azt jelenti, hogy az eredeti, épnek tekintett 
állapot megszűnése az egész felületet érintő, több irányból származó, intenzív ráhatás 
képzetét keltheti. Vagyis az eredmény ugyanaz, a dolog használhatatlanná válik (vö. 
Dési 2003: 52–53). Ezért a szét- ’átalakulás’ jelentésében az adatok csak 27,78%-a az 
össze- igekötős ige (pl. szétszakít ↔ összehoz, szétolvad ↔ összefagy). Ebben a jelentés-
ben feltétlenül figyelembe kell vennünk a meg- igekötőt is, ami 33,33%-kal szerepel (pl. 
szétmállaszt ↔ megszilárdít, szétrombol ↔ megalkot).

Ami a szét- igekötő szemantikai csoportjait illeti, az össze- igekötőnek meghatározó 
szerepe van. Így például az 1.a csoporthoz (’több részből álló dolog részei különbö-
ző irányba mutatnak/mozdulnak el’) tartozó összes igének az össze- igekötős ige az 
ellentéte (pl. széthajlik ↔ összehajlik, szétnyílik ↔ összecsukódik). Az 1.b csoportban 
(’több részből álló dolog állapota megváltozik és/vagy részei vhová kerülnek’) lévő 
ellen tétes igepárok 65%-a az össze- igekötős ige, és mindegyik eltérő irányultságú 
(pl. szétkapcsolódik ↔ összekapcsolódik, szétválik ↔ összenő). A 2.a csoporthoz (’stati-
kus cselekvés két v. több irányt érint’) tartozó ellentétes igepárokból 40% össze- ige-
kötős ige, mindegyik antonim viszonyban áll az ellentétpárjával (szétnéz ↔ összenéz, 
széttekint ↔ össze tekint). A 2.b csoportban (’két v. több tagból álló csoport tagjai kü-
lönböző irányban mozognak’) az adatok 60%-a össze- igekötős ige. Közöttük csak egy 
igepár van komplementáris viszonyban (szétköltözik ↔ összeköltözik), a többi ige pedig 
eltérő irányultságú (pl. szétszalad ↔ összeszalad, szétoszlik ↔ összeverődik). A 3. cso-
porthoz (’egész dolog eredeti állapota olymértékben megváltozik, hogy a dolog mi-
nőségileg más lesz’) tartozó ellen tétes igepárok között 37,5% össze- igekötős ige, és 
mindegyik eltérő irányultságú (pl. szétreped ↔ összeforr, szétzülleszt ↔ összefog). A 4.a 
csoportban (’több v. több részből álló dolog helyzetét/állapotát vki/vmi úgy változtat-
ja, hogy a dolgok v. részeik különböző helyre kerülnek’) az adatok fele össze- igekötős 
ige, és mindegyik eltérő irányultságú (pl. széthány ↔ összehord, széttagol ↔ összevon). 
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A 4.b csoportban (’több tagból álló csoport tagjait vki/vmi arra készteti, hogy különbö-
ző irányba mozogjanak’) is az össze- igekötős ige van többségben (44,44%). Ebből 70% 
eltérő irányultságú (pl. szétkerget ↔ összetoboroz, szétzavar ↔ összeterel), a többi pedig 
 komplementáris viszonyban van (pl. szétválaszt ↔ összead, széthúz ↔ összetart). Az 5.a 
csoportban (’több részből álló dolgot – kézzel/szerszámmal részeire bont, ill. egységes 
egészet darabokra szed’) többségben össze- igekötős ige jelenik meg ellentétpárként 
(64,51%), mindegyik eltérő irányultságú (pl. szétdarabol ↔ összeilleszt, szétfejt ↔ össze-
tűz). Az 5.b csoportban (’ép, teljes, egész dolgot/élőlényt fogával/kezével/szerszám-
mal megbont, darabokra szed és ezzel károsítja/tönkreteszi’) az ellentétes igepárok 
66,67%-a össze- igekötős ige, és mindegyik eltérő irányultságú (pl. szétszakad ↔ össze-
tapad, szétzúz ↔ összekovácsol). Végül az 5.c csoportban (’fizikai ráhatással vminek az 
eredeti alakját/állapotát olymértékben megváltoztatja, hogy az minőségileg más lesz, 
esetleg tönkremegy’) csak 36,84%-kal részesülnek az össze- igekötős igék, ezek mind-
egyike szintén eltérő irányultságú (pl. szétbomlik ↔ összekapcsolódik, szétszakít ↔ ösz-
szetapaszt). Ami az irányjelentést illeti, az össze- igekötő többnyire (74,44%) mozgást 
jelentő igékhez kapcsolódik (pl.széthord ↔ összehord, szétfut ↔ összefut).

3.3.2. Igekötő nélküli igék

A szét- igekötős igék ellentétpárjaiként számosság tekintetében az igekötő nélküli igék 
csoportja a második legnagyobb csoport a korpuszban. Sokszor előfordul, hogy a rövi-
dítés miatt elhagyjuk az igekötős ige előtagját (NyK. I. 1983: 986). Van olyan beszédhely-
zet, illetve szövegkörnyezet, amelyben szerkezetileg egyszerű ige jelenik meg a szét- 
igekötős ige legmegfelelőbb ellentétpárjaként, pl. széthúz ↔ egyesül, szétoszt ↔ őriz.

A szét- ’mozgás/irány + kiterjedve’ jelentésében a négy ellentétes viszonyban álló 
igéből az egyik az igekötő nélküli ige, amely ellentétpárként értelmezhető (25%). Ez az 
ige komplementáris oppozíciót alkot antonimájával (széthord ↔ titkol)4. A szét- ’moz-
gás/irány + részekre válás’ jelentésében az összes adat 20,83%-a igekötő nélküli ige, 
ami szintén elég nagy arány. Ebből 95% eltérő irányultságot (pl. szétdobál ↔ rendez, 
szétkerget ↔ csődít), 5% pedig komplementaritást (szétoszt ↔ őriz) fejez ki. A szét- ’ré-
szekre válás’, ’részekre válás + átalakulás’, valamint ’átalakulás’ jelentéséhez viszony-
lag kis számmal járul hozzá az igekötő nélküli igék csoportja, hiszen a ’részekre vá-
lás’ jelentésben mindössze egy igekötő nélküli ige van (3,13%), és eltérő irányultságú 
(szétválaszt ↔ párosít), ’részekre válás + átalakulás’ jelentésben pedig három igekötő 
nélküli ige van (15,79%), és szintén mindegyik eltérő irányultságú (pl. szétbomlaszt ↔ épít, 
szétzülleszt ↔ koordinál), az ’átalakulás’ jelentésben pedig egy ige van (5,56%), és komp-
lementáris oppozícióban van ellentétpárjával (szétoszlik ↔ marad).

A szét- szemantikai csoportjaiban az igekötő nélküli igék viszonylag kicsi arányban 
jelennek meg. Például a 2.a csoportban (’statikus cselekvés két v. több irányt érint’) 

4   Széthord [hírt]: Különféle irányokban, mindenfelé elterjeszt vmit. ↔ titkol: <Értesülést, gondolatot, 
érzést, tervet> magába zárva szándékosan nem közöl mással; titokban tart.
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csak egy igekötő nélküli ige akad (széthord ↔ titkol), amely komplementáris oppozíciót 
hoz létre antonim párjával. A 4.a csoportban (’több v. több részből álló dolog helyzetét/
állapotát vki/vmi úgy változtatja, hogy a dolgok v. részeik különböző helyre kerülnek’) 
van a legtöbb igekötő nélküli ige, 11 darab (16,67%), és ebből 10 eltérő irányultságú 
(pl.szétdobál ↔ rendez, szétszór ↔ halmoz), egy pedig a komplementáris oppozícióhoz 
tartozik (szétoszt ↔ őriz). Az igekötő nélküli igék többségének (80,77%) az irányjelölés a 
funkciója (pl. szétválaszt ↔ vegyít, szétszéled ↔ csoportosul).

3.3.3. Meg-

A meg- az egyik legősibb és leggyakoribb igekötő. Régisége miatt majdnem teljesen 
grammatikalizálódott, így nagyon eltávolodott az eredeti irányjelölő jelentésétől (’mögé, 
hátra, vissza’), ma a legfontosabb szerepe a cselekvés befejezettségének jelzése (NyK. II. 
1985: 112). A „Nyelvművelő kézikönyv” szerint a főbb jelentésárnyalatai a következők:

„(1)  a cselekvés, történés kezdetének, a folyamat beállásának kifejezése és a pillana-
tyiság nyomósítása (pl.megszólal, megvillan),

(2)  a befejeződés jelzése – perfektiválás (pl. megír, megtanul),
(3)  jelentésmódosítás (határozottabbá tétel, átvitt, elvont jelentés stb.) (pl. alszik – 

megalszik, szól – megszól)” (NyK. II. 1985: 112).

A szét- igekötő ’átalakulás’ jelentésében a meg- igekötőnek nagyobb szerepe van az össze- 
igekötőhöz képest, hiszen 33,33%-kal rendelkezik. Ennek oka az lehet, hogy ebben a je-
lentésben – mivel átalakulásról van szó – a szét- és az össze- igekötőknek az eredeti irány-
jelentésük elhomályosult, így inkább szinonim jelentésűek. Emiatt a meg- igekötős igék 
gyakran jelennek meg (pl. szétrombol ↔ megalkot, szétmállaszt ↔ megszilárdít).

A meg- igekötő leggyakrabban az 5.b csoportban (’ép, teljes, egész dolgot/élőlényt 
fogával/kezével/szerszámmal megbont, darabokra szed és ezzel károsítja/tönkreteszi’) 
és az 5.c csoportban (’fizikai ráhatással vminek az eredeti alakját/állapotát oly mérték-
ben megváltoztatja, hogy az minőségileg más lesz, esetleg tönkremegy’) szerepel, több 
mint 20%-kal (pl. 5.b csoport: szétrombol ↔ megalkot; 5.c csoport: szétolvad ↔ megfagy). 
 Ennek az lehet a magyarázata, hogy a meg- igekötő általában nem irányt vagy mozgást 
jelöl. Ami az ellentét típusait illeti, a többség eltérő irányultságú (pl. szétzilál ↔ megigazít)5.

3.3.4. Egybe-

Az egybe- igekötő jelentése sokszor rokonértelmű az össze- igekötőével (pl. egybefolyik 
v. összefolyik, egybegyűjt v. összegyűjt). Természetesen vannak kisebb-nagyobb jelen-
téskülönbségek közöttük. Az egybe- azt fejezi ki, hogy „a cselekvés, a folyamat több 

5   Van összezilál is, ami látszólag a szétzilál szinonimája.
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 különálló személynek, dolognak vagy valamely egészhez tartozó, szétszórt részeknek 
az egyesítésére, összegyűjtésére irányul” (NyK. I. 1983: 468). A vizsgálódások azt mutat-
ják, hogy az egybe- igekötő nem mindig rokon jelentésű az össze- igekötővel, és általá-
ban nem ellentétpártja a szét- igekötőnek.

Az egybe- igekötőnek csak az ’irány + részekre válás’ jelentésben nagyobb a sze-
repe, hiszen ebben az esetben az adatok 9,38%-ában ellentéte a szét- igekötőnek 
(pl.  széthull ↔ egybemarad, szétszóródik ↔ egybesereglik). A többi jelentésekben az 
egybe- igekötőnek nincs nagy szerepe, csak egy-két igével van kapcsolatban (pl. a ’ré-
szekre válás’ jelentésben: szétválaszt ↔ egybeforraszt, szétesik ↔ egybeforr; a ’ részekre 
válás + átalakulás’ jelentésben: szétzilál ↔ egybefésül; az ’átalakulás’ jelentésben: 
szétszakít ↔ egybeforraszt). A korpusz minden egybe- igekötős igéje eltérő irányultsá-
gú (pl. széthull ↔ egybemarad, szétszed ↔ egybeforraszt), és többségének (72,73%) az 
irányjelölés a funkciója (pl. szétkerget ↔ egybecsődít, szétszéled ↔ egybegyűlik).

Megfigyelhető, hogy az egybe- igekötő csak a 4.b szemantikai csoportban (’több 
tagból álló csoport tagjait vki/vmi arra készteti, hogy különböző irányba mozogjanak’) 
jelentős a szét- igekötő ellentéteként (pl. szétoszlat ↔ egybehív, szétkerget ↔ egybeto-
boroz). A többi szemantikai csoportban két-két ige szerepel. Mindebből pedig az követ-
kezik, hogy az egybe- igekötő általában nem szinonimája az össze- igekötőnek, inkább 
csak kiegészítőként van jelen az ellentétpárok jelentésárnyalatainak kialakításában 
(pl. egybe- v. összecsődít, egybe- v. összefésül, egybe- v. összeforraszt).

3.3.5. A többi igekötő

Érdemes még alaposabban átvizsgáni a be-, fel-, helyre- és oda- igekötős igéket. A többi 
igekötő általában csak egyszer-kétszer jelenik meg a korpuszban, így ezek nem jelen-
tősek.

A be- igekötő az egyik leggyakoribb, ősi igekötő, amelynek az alapjelentése „vala-
mely zárt tér belsejébe vagy általában befelé való irányulás, ide értve az ilyen cselekvés, 
történés vagy folyamat különféle módozatait” (NyK. I. 1983: 281). Ezen kívül, kifejezheti 
a cselekvés, történés, folyamat befejezettségét is. A korpuszban szereplő be- igekötős 
igék a szét- igekötővel abban az esetben állnak ellentétben, amikor a szét- jelentése ’két 
v. több irányba és részekre válás’. Hiszen akkor a be- igekötő funkciója a befelé irányulás 
és/vagy a befejezettség (pl. szétszór ↔ behord, szétkapcsol ↔ bekapcsol). A be- igekötős 
igéknek nincs jelentős szerepük a szét- igekötős igék ellentétpárjaiként, talán csak a 
3. szemantikai csoportban, azaz akkor, amikor az egész dolog eredeti állapota meg-
változik, alkotórészeire bomlik, vagy minőségileg más lesz (pl. szétreped ↔ begyógyul, 
beheged). Ami az irányjelentést illeti, a be- általában olyan igékhez kapcsolódik, ame-
lyeknek a jelentésében megvan az irányjelölés (pl. szétoszt ↔ begyűjt). A be- igekötős 
igék eltérő irányultságot fejeznek ki (pl. széttár ↔ behajt).

A fel- igekötő eredeti, alapjelentése „(térben) emelkedve, felső helyzetbe, maga-
sabbra, a felszínre (irányulva)” (NyK. I. 1983: 605), de kifejezheti a cselekvés, történés, 
folyamat befejeződését, illetve beállását, mozzanatosságát, és a mennyiségi vagy az 
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erkölcsi növekedést, az érzelmi és a tudatállapot fokozódását, valamint jelölheti a je-
lentés egyéb módosulását is (NyK. I. 1983: 605). A korpuszban szereplő fel- igekötős 
igék a szét- igekötővel két esetben állnak ellentétben: amikor a szét- jelentése ’két 
v. több irányba és részekre válás’ (pl. szétszór), és amikor a szét- jelentése ’átalakulás, 
állapotváltozás, károsodás’ (pl. szétrombol). Így az első esetben a fel- igekötőnek meg-
maradt az irányjelölés funkciója (pl. felszed, felhalmoz), ahogy a második esetben is, a 
befejezettség érzékeltetése mellett (pl. felépít). A fel- igekötőnek azonban nincs fon-
tos szerepe az ellentétpárok kialakításában. A be- igekötőhöz hasonlóan olyan igék-
hez kapcsolódik a leggyakrabban, amelyeknek megmaradt az irányjelölés funkciójuk 
(pl. szétszóródik ↔ felsorakozik). A korpuszban lévő minden fel- igekötős ige eltérő irá-
nyultságú (pl. szétszóródik ↔ felsorakozik).

Az oda- igekötő általában „a beszélő(k)től távolabbi, gyakran mutatással jelölt  helyre 
vagy személyre utal, a beszélő(k)től való távolódást fejez ki” (NyK. II. 1985: 415), de a je-
lentésfejlődéssel (’valahová irányulás, illetve távolódás, eltűnés’) új értelmi árnyalatot 
vagy jelentéstöbbletet is adhat az igének (NyK. II. 1985: 416). A korpuszban szereplő oda- 
igekötős igék a szét- igekötővel általában két helyzetben állnak ellentétben: amikor a 
szét- jelentése ’két v. több irányba és részekre válás’ (pl. szétoszlik) vagy csak ’részekre 
válás’ (pl. szétbont). Az oda- igekötős igék mindkét esetben lehetnek az össze- igekötős 
igék szinonimái (pl. oda- v. összecsödűl, oda- v. összesereglik, oda- v. összevarr). Ennek 
következtében, nagyobb szerepe csak a szét- ’irány + részekre válás’ jelentésében van 
(pl. szétoszlik ↔ odasereglik), és gyakrabban kapcsolódik olyan igékhez, amelyeknek 
megmaradt az irányjelölés funkciójuk (pl. szétkerget v odacsődít). Minden oda- igekötős 
ige eltérő irányultságú (pl. szétoszlik ↔ odasereglik).

A helyre- az újabb igekötők közé tartozik, és az eredeti / korábbi / megfelelő 
 helyre, állapotba való irányulást, illetve változást jelzi. A korpuszban szereplő  helyre- 
igekötős igék a szét- igekötővel akkor vannak ellentétben, amikor a szét- jelenté-
se ’részekre válás’ (pl. szétrombol ↔ helyrehoz), illetve az irányjelölés is a funkciója 
(pl.  szétkapcsolódik ↔ helyreáll). A helyre- igekötő egyforma arányban van ellentét-
ben az irányjelölő (pl. szétdobál ↔ helyrerak) és nem-irányjelölő szét- igekötős igékkel 
(pl. szétrombol ↔ helyreállít). Ezenkívül, mindegyik helyre- igekötős ige eltérő irányult-
ságú (pl. széthány ↔ helyrerak).

4. Összefoglalás

A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálja a szét- igekötős igék és az össze- igekötős 
igék ellentétes viszonyát, illetve más igekötőket is, amelyek a szét- igekötőnek szeman-
tikai ellentétpárjai.

A tüzetesebb szemantikai vizsgálat alapján azt állíthatjuk, hogya szét- igekötős igék 
leggyakrabban az össze- igekötős igékkel alkotnak szemantikai ellentétpárt. A  szét- 
igekötő fő jelentései, pl.’két vagy több irányba’, ’részekre vagy részeire’ és ’átalakulás’, 
szembe állnak az össze- igekötő fő jelentéseivel:’több személyt, dolgot különböző 
irányokból egy helyre, tömegbe, együvé’, ’összevissza, rendetlenül, válogatás nélkül, 
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vegyesen’ és ’darabokra’. Így csak bizonyos jelentésekben (pl. ’átalakulás’) kapnak a 
meg- igekötős igék vagy akár az igekötő nélküli igék nagyobb szerepet. Más igekötő 
viszonylag ritkán fordul elő, ezek között talán az egybe-, be- vagy az oda- említésre mél-
tó a szét- igekötő ellentéteiként. Ebből kikövetkezhető, hogy az össze- igekötő bizonyos 
jelentésekben igazi ellentétpárja a szét- igekötőnek, a többi igekötő vagy az igekötő 
nélküli igék nem jelentősek. Az elemzés eredményeiből látható az is, hogy az ellentét-
párok túlnyomó többségének nincs azonos szótőve, eltérő irányultságúak, valamint az 
igekötők többsége irányjelölő funkcióval rendelkezik.
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