
Fazakas Emese 
 

Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés 
 

 

  Arra az évtizedek óta állandóan felmerülő kérdésre, hogy szükségünk 
van-e a magyar nyelv ápolására, művelésére, háromféle választ adhatunk: „... 
egyáltalán nincs szükség nyelvművelésre, nyelvi tervezésre a magyar nyelvet 
illetően, sok indoklással természetesen: a sztenderd, az irodalmi nyelv már ki-
alakult, nincs tehát szükség ilyen munkára...” Aztán van egy mérsékelt állás-
pont, amely szerint „bizonyos területeken kell, bizonyos területeken nem kell; 
és végül egy harmadik, kikristályosodott változat, eszerint nagyon is szükség 
van a nyelvművelésre, sőt most igazából szükség van rá” (Tolcsvai Nagy 1996, 
380). Azok, akik a „nincs szükségünk nyelvművelésre, hiszen van egy kialakult 
köznyelvünk” mondattal zárkóznak el a nyelvápolás elől, sokszor megfeledkez-
nek arról, hogy a nyelv változik. Emellett természetesen számolnunk kell, ha 
tetszik, ha nem azzal is, hogy a nyelv nemcsak a köznyelvet jelenti, ahogyan 
Kosztolányi is hangsúlyozta majdnem egy évszázaddal ezelőtt. „A nyelv nem 
üvegalmáriom, ahol ritka porcelánok, ezüstneműk és majolikavázák vannak 
kiállítva, inkább színházi kelléktár, ahol minden csiricsáré össze van halmozva, 
királyi palást és kolduscondra, középkori vért és hálóing, lándzsa és fog-
piszkáló, aranykorona és kucséberkosár. Szeretjük a falut, de szeretjük a ligeti 
tájszólást is, az éjjeli emberek tolvajnyelvét, a pincérek, a kávéházi árusok, a 
hordárok dialektusát, a vidéki városkák naiv és hervadt szavait, amelyekben 
fájóan-idegesen vibrál az élet” (Kosztolányi 1971, 20–21). 
 A rétegzettség és az állandó változás pedig olyan jelenségeket szül, ame-
lyek elsősorban a bizonytalanság érzetét keltik. A régi, a megszokott nyújtotta 
biztonság kerül veszélybe, ha a változás megbolygatja ezt a jól felépített rend-
szert. De jól felépített nyelvünk volt a Halotti Beszéd korában, vagy a XVI., 
illetve a XIX. században is. Azért, mert ezek a rendszerek a maitól külön-
böznek, nem mondhatjuk, hogy kevésbé jobbak a jelenleginél, és ugyanígy pár 
évszázad vagy akár évtized múlva bizonyos részeiben másfajta, de nem jobb 
vagy rosszabb magyar nyelvet tartanak majd közmagyarnak. 
 Nemcsak az számít ma közhelynek, hogy a nyelv változik, hanem az is, 
hogy korunkban a változások minden téren felgyorsultak. Ebből természetesen 
a nyelvi változások sem maradhatnak ki, és a nyelvműveléssel foglalkozók ép-
pen ezért érzik napjainkban igazán szükségesnek a nyelvápolást minden téren. 
A leggyakoribb jelenségek, amelyekre általában rámutatunk: az idegen nyelvi 
hatás, a kiejtés problémái, az igekötők, az igenevek, a névelők és a kötőszók 

 



használata. Az igekötők fölöslegességéről, hiányáról vagy hibás használatáról 
különösen az utóbbi évtizedekben nagyon sok szó esett. „Sokszor szóltunk, 
írtunk már az utóbbi években arról a jelenségről, hogy valami bizonytalanság 
tapasztalható az igekötő-használatban. Különösen a le igekötő vált divatossá 
szóban és írásban egyaránt.” (Gráf 2000, 8) Ugyanezt a jelenséget észleli 
Zimányi Árpád is: „Gyakorivá vált a le igekötő használata, és megszokott for-
mákat szorít ki.” (Zimányi 1998) Többek között Balázs Géza (2001), Tótfalusi 
István (é. n.), valamint a Nyelvművelő kéziszótár szerkesztői is felhívják a figyel-
münket az igekötők használatában észlelt változásokra. 
 Általában három, az igekötőkhöz kapcsolódó jelenséggel foglalkoznak a 
nyelvművelő írások: (a) felesleges igekötők használata; (b) a megszokott ige-
kötők felcserélése és (c) az igekötőhiány. Lássunk néhány példát: (a) felesleges 
az igekötő a következő szavakban: beazonosít, bebiztosít, behoz (divatba), bejelent-

kezik, bepótol, felfokoz, felvállal, kiértesít, kihangsúlyoz, kikézbesít, kipótol, lecsökken, 
leellenőriz, lefedez, lefixál, legyárt, leigazol, lejelentkezik, leközöl, leláttamoz, lerendez, le-

pontosít, lesokszorosít, lestrapál, leszabályoz, leszámláz, leszerződik, leutánoz, megfinanszí-
roz, illetve az idegen eredetű igéink elé kitett „duplázó” igekötő: áttranszformál, 

beintegrál, beinvesztál, eldeformálódik, elszeparál, kiexportál, ledegradál, leredukál, lereagál, 
összekombinál; (b) a megszokott igekötők felcserélése: megszüntet (helyett) – be-

szüntet; elvállal, felvállal – bevállal; kinyomoz – lenyomoz; megvizsgál – bevizsgál; megtalál 
– előtalál; elmélyít – kimélyít; megbénul – lebénul; megdermed – ledermed; megdöbben  

– ledöbben; meglátogat, végiglátogat – lelátogat; megrendez – lerendez; megrövidít – lerövidít; 
megszervez – leszervez; megtárgyal – letárgyal; megterhel – leterhel; megsóz – lesóz; meg-

fürdik – lefürdik; megmosdik – lemosdik; megmosolyog – lemosolyog; megelőz – leelőz stb.; 
(c) valamint a – különösen hivatalos szövegekben mutatkozó – igekötőhiány: 
beidéz (helyett) – idéz; elnapol – napol, elmarasztal – marasztal, megemlékezik – emlé-
kezik; beiratkozik – iratkozik, lebonyolít – bonyolít stb. 
 Vegyük sorra a jelenségeket! (a) A példákból elsősorban az tűnik ki, 
hogy az eddig igekötő nélkül használt igéket szívesen toldjuk meg az ősinek 
nevezett igekötőink valamelyikével, elsősorban a cselekvés valamely aspektusá-
nak, különösen a befejezettségnek a hangsúlyozása miatt. A lerendez, leszerződik, 

kihangsúlyoz, leszámláz esetében az igekötő egyrészt a befejezettséget hangsú-
lyozza, másrészt a nyomatékosítást szolgálja. 
  A legtöbb esetben azonban az eddig igekötő nélkül, ma egyre inkább 
igekötővel használt egyes igepárok esetében jelentésmegoszlást észlelhetünk.  
A lelevelezben, lesokszorosítban, lepontosítban, leszabályozban a le befejezettséget 
sugall és új jelentésárnyalatot biztosít a szónak. A levelezés még nem jelenti egy 
ügy elintézését, de ha már leleveleztünk valamit, biztosan el is intéztük a dolgot. 
A lepontosít és a leszabályoz esetében is hasonló szereppel használjuk az igekötőt. 



Ha nem pontosítunk vagy szabályozunk valamit, hanem lepontosítjuk, illetve lesza-

bályozzuk, nemcsak befejezetté tesszük a cselekvést, hanem nyomatékot is 
vittünk mondanivalónkba. Ha értesítünk valakit valamiről, azt tehetjük szóban, 
levélben, telefonon, e-mailben, de ha kiértesítünk valakit, csakis postai úton 
tehetjük meg: így a ki a cselekvés mikéntjét mutatja. A beazonosít abban külön-
bözik az azonosíttól, hogy az igekötő nélküli igénk olyan esetekre vonatkozik, 
amikor két dolgot vagy személyt hasonlítunk egymáshoz, a beazonosít esetében 
azonban valakit vagy valamit önmagához hasonlítjuk, vagyis ahhoz a képhez, 
amely a dologról vagy személyről bennünk kialakult, így jelentése közelít a ’fel-
ismer’-hez. 
 A bebiztosít jelentése sem egyezik meg minden esetben a biztosít haszná-
lati körével: ugyanis jelentése inkább ’gondoskodik arról, hogy vmi baj (váratla-
nul) ne érje’. Ennek az igekötős igének a kialakulásához az is hozzájárulhatott, 
hogy nyelvünkben megtalálható az ellentéte: a fegyverek esetében használatos 
kibiztosít is. Amennyiben kibiztosítunk egy fegyvert – még akkor is, ha nem áll 
szándékunkban használni –, könnyen elsülhet, de ha bebiztosítjuk magunkat, és 
jól elzárjuk, vagy ki se biztosítjuk, semmi baj nem történhet. 
 A behoz ige ’idegen szokást (itthon/otthon) meghonosít’ jelentésében 
szokták elmarasztalni: a divatba hoz elegendőnek bizonyul az előbbi jelentéshez. 
Mégis miért használjuk a be- igekötős változatot? Azért, mert nem érezzük ele-
gendőnek a hoz ’a beszélőhöz közel juttat’ jelentését ebben az esetben, azért, 
mert a valahova irányulást kifejező toldalék maga után vonzza sok esetben a 
megfelelő igekötőt is (divatba), és nem utolsó sorban azért, mert a ’külföldről 
vmit behoz’ jelentésre már használjuk a behoz igét, illetve az ebből képzett beho-
zatal főnevet. Az sem mindegy, hogy valaki jelentkezik-e valahol, vagy bejelentke-

zik a munkahelyére, a lakosság-nyilvántartó osztályra; pótolni sok mindent 
szoktunk, de bepótolni csak mulasztást, lemaradást, kipótolni pedig hiányt. A közöl 
szintén több mindent jelenthet, míg a leközöl csak ’nyomtatásban közzétesz’ 
jelentésben használatos. 
 Ebből a pár példából is láthatjuk, a beszélők arra törekednek, hogy mi-
nél árnyaltabban fejezzék ki magukat, és ehhez nagy segítséget nyújt számukra 
az igekötő. A felsorolt jelenségek nem új keletűek a magyar nyelv történetében. 
Az ómagyar (a honfoglalástól a mohácsi vészig terjedő) kor folyamán indult 
meg nagymértékben az igekötők terjedése, aspektus- és jelentésmódosító sze-
repének a kialakulása, illetve változása. „Ez abban nyilvánul meg, hogy egyre 
több igéhez járul a cselekvés befejezettségét egyértelműen kifejező igekötő ... 
Eredetileg ... olyan igék is képesek voltak befejezett cselekvést jelölni, ame-
lyekhez nem kapcsolódott igekötő. Az ómagyar kor folyamán azonban – az 
igekötők szófajának kibontakozásával, a tiszta perfektív funkció kialakulásával 



– olyan szabály jöhetett létre és erősödhetett meg a nyelvhasználatban, hogy a 
befejezett igék tipikusan igekötővel vannak ellátva. Így az igékben kifejezett 
cselekvés befejezettségének egyértelművé tételére, mintegy »biztosítékként«, 
megerősítésként egyre több igéhez kapcsolódik igekötő.” (D. Mátai 1992, 679) 
Gondoljunk csak a Halotti Beszédben jelentkező szabadít igének a későbbi meg-

szabadít alakjára. De az igekötők jelentésmódosító és aspektus-megváltoztató 
szerepe sokszor nem is különül el élesen egymástól. Az utóbbi időben pedig 
különösen a befejezettség és a nyomatékosítás kifejezésére toldjuk meg sok 
évszázadon keresztül igekötő nélkül használt igéinket igekötőkkel. És az sem 
mindegy, hogy milyen igekötőket használunk tömegével. Ugyanis a felsorolt 
példákból is látszik, hogy a régi, ősi, le, fel, be, ki között válogatunk, hiszen ezek 
aspektusmódosító szerepe régen kialakult és megszilárdult. 
 Külön meg kell említeni azokat a jövevényigéinket, amelyeknek pre-
fixumuk már egyfajta irányultságot vagy értékítéletet hordoz, mi azonban 
hajlamosak vagyunk megtoldani egy-egy magyar igekötővel. A nyelvművelő 
szakirodalomban ezt annak tulajdonítják a nyelvészek, hogy a beszélők már 
nem ismerik a latin nyelvet (mivel ezek nagy része a latinból származik), és 
emiatt kapcsolják pl. az exportál igéhez a ki- igekötőt. Természetesen ez is oka 
lehet az igekötő „betolakodásának”, azonban úgy gondolom ennél sokkal bo-
nyolultabb a jelenség. Évszázadok során a magyar – és nem csak a magyar – 
nyelvű beszélők az idegen nyelvekből átkerülő szavakat saját nyelvi rendsze-
rükhöz idomították, és ez ma is ugyanígy zajlik. Ez a módosítás lehet fonetikai, 
morfológiai vagy akár szintaktikai jellegű is, de a jelentéstani módosulás sem 
kizárt. Mivel éppen most vagyunk tanúi annak, hogy bizonyos igekötők hasz-
nálati köre kitágul, illetve olyan esetekre is kiterjed, amelyekre ezelőtt nem volt 
meg az igény, természetesnek tarthatjuk ezt a folyamatot. Ugyanakkor azt is 
megfigyelhetjük, hogy a beszélők nem a latin prefixumot „fordítják”, hanem a 
már kialakult magyar rendszerhez igazítják: vö. ledegradál, leredukál stb. A jelen-
ség hasonlít ahhoz a nyelvtörténetileg adatolt, másodlagos jelölésnek nevezett 
jelenséghez, amely esetében a beszélők nem érzékelik már valamely szónak a 
jelöltségét, és másodlagos jelöléssel teszik maguk számára érthetőbbé a szerke-
zeteket. Pl. a régi nyelvi kívül -l toldalékja a valahonnan való eltávolodást jelölte, 
azonban a beszélők egy idő után ezt a hol? kérdésre válaszoló alakként kezdték 
értelmezni, nem „tudatosult” számukra, hogy az ablatívuszi -l rag már jelzi az 
irányt (vö. hol? elöl – honnan? elől). Ezért megtoldották a testesebb -ről raggal: 
kívülről. A jelöltség elhomályosulása és a másodlagos jelölés eredményeként 
hallhatjuk ma a következő kifejezéseket: őtet, tulipántot, kelletett, nálánál stb. Ezzel 
természetesen nem azt szeretném mondani, hogy az őtet, tulipántot vagy a 
ledegradál, kiexportál stb. szavakat nyugodtan használhatjuk a beszélt és az írott 



köznyelvben, csupán a jelenség okára szeretném felhívni a figyelmet, és arra, 
hogy sokszor nem a nyelvi igénytelenség az oka annak, ha valamit „helytelenül” 
kezdünk el használni, és a kívülről szavunk bizonyítja, hogy nem tudhatjuk 
előre, merre változik egy-egy kifejezésünk, mit fogad majd el a nyelvközösség. 
 (b) A második csoportba olyan igekötős igéket szoktunk sorolni, ame-
lyek igekötőit újakkal váltunk fel anélkül, hogy megváltozna az ige értelme. 
Ennek egyik oka az lehet, hogy valamely igekötő funkciói gyengülőben vannak, 
és emiatt olyanokkal váltjuk fel, amelyek jobban kifejezik a kívánt jelentés-
tartalmat. Ha megnézzük a felsorolt igepárokat, arra a következtetésre jutunk, 
hogy éppen a legrégebbi igekötőnk, a meg veszít erejéből napjainkban, és helyét 
mindinkább a le veszi át: megbénul – lebénul, megdermed – ledermed, megdöbben – le-

döbben, meglátogat – lelátogat, megrendez – lerendez, megrövidít – lerövidít, megterhel  
– leterhel. A le nemcsak irányultságot fejez ki. Az ellentét, a rosszallás jelentés-
árnyalatát is magában hordozza, sőt felerősíti az ige befejezettségét. És ez 
utóbbi szerepe napjainkban egyre nő. 
 A megbénul, megdermed, megdöbben szavakban a megnek a le igekötőre cseré-
lése nem a befejezettséget nyomatékosítja, hiszen ennek a funkciónak a be-
töltésére a meg- teljes mértékben alkalmas, hanem egyfajta lefelé irányultságot is 
kifejez, amely a magyar nyelvi világmodellbe tökéletesen beilleszkedik. Aki 
lebénul, az ágyhoz kötötté válik, azaz inkább lent tartózkodik, mint fent (vö. 
megbetegszik – lebetegszik, lebetegedik). Aki ledermed, ledöbben mozdulatlanná, inak-
tívvá válik. Akit leterhelnek, annak sok teher nyugszik a vállán, és a le – a sokkal 
semlegesebbnek érzett meg helyett – jobban kifejezi azt az értékjelentést, amely 
azt sugallja, hogy a teher alatt összeroskadhatunk, „alacsonyabb helyre kerül-
hetünk”. Ehhez kapcsolódik közvetlenül a vállal igének a fel- igekötős változata: 
azért használjuk szívesebben a felvállal alakváltozatot a vállal helyett, mert a fel- 
igekötő hozzáadásával a teherként értelmezett munka, felelősség is beleértődik 
az igébe. Természetesen a világmodell függőleges értékdimenziójának meg-
felelően a lefelé irányultság mellett negatív és passzív jelentésárnyalatokat is 
beleérzünk az említett le igekötős igékbe, ugyanúgy pl., ahogy a felhevít, felizgat, 
felébred (a nyelvművelők által nem hibáztatott) igéket az észlelési feltételek sze-
rint inkább a fent, a pozitív és az aktív értékjelentéshez kötjük. 
 Ugyancsak a nyelvi világmodellel magyarázható a lefürdik, lemosdik igék 
igekötője: aki lefürdik vagy lemosdik, lemossa a mocskot magáról, aki pedig meg-
fürdik, megmosdik, az csupán egy cselekvést fejez be. A megmosolyog igekötőjét 
felváltó le- azt a negatív értékjelentést viszi bele az igébe, amelyet a leszid, leha-
zudtol, lesajnál, valamint a régi nyelvi lehamisol, lenyelvel igékben is tetten érhetünk. 
 Ugyancsak a nyelvi világmodellbeli összefüggések adhatnak magyará-
zatot arra, hogy bizonyos igéket ma már igekötővel használunk annak ellenére, 



hogy a nyelvművelő szakirodalomban ezeket a fölösleges igekötő-használatra 
szokták példaként felhozni: lecsökken, felfokoz, lesokszorosít, leutánoz stb. A le-
csökken és a felfokoz esetében a fent-lent viszonyokhoz kapcsolódó sok fent, 
kevés lent átvitt használatot észleljük, akárcsak a lefarag (a költségvetésből), le-
enged (az árból), feldúsul stb. esetén. A leutánoz és a lesokszorosít pedig szervesen 
kapcsolódik a leír, lemásol, lerajzol stb. rögzítettséget is kifejező igékhez. 
 (c) A harmadik csoportba sorolt igékre itt nem térek ki részletesen, 
hiszen mindenki érzi, tudja, hogy a – mindinkább a hivatalos szövegekben ter-
jedő – igekötőhiány értelmezésbeli zavart okoz, hiszen nem mindegy, hogy 
valakit idézünk vagy beidézünk, marasztalunk vagy elmarasztalunk, bonyolítunk vagy 
lebonyolítunk valamit. 
 A fentiek után talán sokkal nehezebb igekötő-használatra vonatkozó 
nyelvhelyességi tanácsokat osztogatni. Hiszen, úgy érzem, olyan nyelvi mozgás-
sal állunk szemben, amelyre részben volt példa a nyelvtörténet során (gondolok 
itt az igekötők használatának az elszaporodására, valamint bizonyos igekötők 
egy-egy funkciójának az erősödésére), részben pedig a mai nyelvi világmodellbe 
való beilleszkedést segíti elő. Éppen ezért soha ne tévesszük szem elől sem a 
nyelvtörténet tanulságait, sem korunk nyelvi rendszerét. Mindkettő tartogathat 
olyan magyarázatokat, amelyek jobban megvilágítják az éppen végbemenő vál-
tozásokat. Az új alakok hibásnak vagy kerülendőnek való minősítése termé-
szetesen bizonyos esetekben indokolt (l. a (c) csoportot), de körültekintéssel 
járjunk el minden esetben különösen mi, tanárok. Jobb, ha megfogadjuk 
Lőrincze Lajos tanácsát: „Nyelvművelésünk legfontosabb része nem a tiltó 
szabályok megtanítása, hanem a nyelvben rejlő lehetőségek minél alaposabb 
kiaknázása, a gondolat legfinomabb árnyalatainak minél pontosabb kifejezé-
sére, a beszéddel és írással szemben való igényességre nevelés.” (Graf 1999, 56) 
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