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Az el igekötő pejoratív jelentése(i) 
 

A dolgozat a magyar el igekötő két jelentését vizsgálja kognitív nyelvészeti keretben, a 

Fauconnier és Turner által kidolgozott fogalmi integrációs modell segítségével. A nyelvészeti 

szakirodalom, noha beszél az el túlzó pejoratív funkciójáról, amely az ige segítségével 

’valamit rosszul csinál’ jelentésben használatos, egyrészt nem egységes a jelentés 

meghatározásában, másrészt eltérő jelenségeket sorol be ugyanazon funkció alá. A tanulmány 

amellett érvel, hogy a túlzó pejoratív funkció valójában két fő csoportba: a pejoratív és a túlzó 

jelentés csoportjába osztható. Míg az előbbi az ige által jelölt cselekvés nem megfelelő 

végbemenetelére, az ige által kijelölt útvonaltól való eltérésre utal, addig az utóbbi az ige által 

jelölt cselekvés célján való túlmenetelét jelöli. Hogy az igekötő eltérő funkcióinak kapcsolatát 

föl tudjam térképezni, a Magyar Nemzeti Szövegtár 500 lekérdezett adata alapján 

megvizsgáltam az el különböző jelentéseinek példány- és típusgyakoriságát, ill. célzott 

keresés alapján a pejoratív és a túlzó jelentés előfordulásait. Az 500 szavas korpusz alapján az 

el terminatív, ill. latívuszi funkciója a két leggyakoribb jelentés a mai magyar nyelvben; a 

pejoratív, ill. a túlzó pejoratív jelentés mindössze 1–1 példánnyal képviseltette magát, ami a 

produktivitás alacsony fokára utal. A későbbiekben az el igekötő történeti korpuszon való 

vizsgálata a kutatás további elmélyítését, a grammatikalizáció állomásainak megállapítását, a 

különböző funkciók kialakulásának magyarázatát szolgálhatja. 

 

1. Bevezetés. A dolgozat tárgya, célja, fölépítése 

 

Tanulmányomban a magyar el igekötő egy speciális jelentését, valamint ennek szemantikai 

kapcsolathálóját vizsgálom funkcionális kognitív nyelvészeti keretben, elsősorban a 

Fauconnier és Turner hálózatmodelljében alkalmazott blending segítségével. Ez a jelentés a 

következőképpen fogalmazható meg: az el igekötőhöz kapcsolt ige által jelölt cselekvést az 

igekötő ’rosszul, a szándékolttól eltérően’, a félre igekötőéhez hasonlóan módosítja, tehát az 

ige által jelölt esemény nem megfelelő lezajlására utal, azt pejoratív tartalommal látja el. 

Ezzel a jelentéssel találkozunk például az elír, elmér, elnevel igékben, amelyekben az el az 

írás, mérés, nevelés folyamatának hibás voltát jelöli. 

Ez a jelentés, amint később ki fogom fejteni, véleményem szerint nem azonos azzal az 

ún. túlzó pejoratív jelentéssel, amely az ige által jelölt cselekvés célon túl való folytatására 

utal, s amelyet pl. az elhízik, elérik szavakban figyelhetünk meg, noha a kettőt gyakran 

hasonlóként vagy azonosként kezeli a szakirodalom (vö. Mátai 2005; Nádasdy 2006). Az 

érthetőség kedvéért az előbbire a „pejoratív”, az utóbbira pedig „túlzó pejoratív” terminust 
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fogom használni a továbbiakban.  Hipotézisem szerint van kapcsolat e két funkció között. A 

dolgozatban amellett fogok érvelni, hogy az el igekötő pejoratív funkciója bizonyos pejoratív 

jelentésű igékkel történő gyakori együttes előfordulásnak, illetve az így létrejött igekötős igék 

nyomán bekövetkező jelentésváltozásnak lehet az eredménye, s mint ilyen, összefüggésbe 

hozható a túlzó pejorativitással is. Elsősorban arra keresem a választ, vajon mely folyamatok, 

milyen hatások játszhattak közre a pejoratív jelentés kialakulásában, és hogyan tükröződnek 

ezek a mai magyar nyelvben. Másfelől kísérletet teszek annak fölmérésére, hogy az igekötő e 

jelentésváltozata produktív-e. 

Az elemzést elsősorban nem történetinek szánom, hanem az el ma ismert és használt 

jelentéseinek hálózatába szeretném beleilleszteni a pejoratív és a túlzó pejoratív funkciót, 

figyelembe véve a többi jelentés lehetséges, ill. valószínűsíthető kapcsolódási pontjait. Bybee, 

Perkins és Pagliuca, illetve Traugott és Trousdale nyomán egy olyan lehetséges jelentéshálót 

szeretnék fölvázolni, amelyet nem elsősorban nyelvtörténeti adatok, hanem a szinkróniában 

létező grammatikai polifunkcionalitásból kívánok visszavezetni (Bybee – Perkins – Pagliuca 

1994: 21–22; Traugott – Trousdale 2010: 20). Vizsgálatom korpuszalapú: a Magyar Nemzeti 

Szövegtár adatbázisából véletlenszerűen lekérdezett 500 el igekötős igét, ill. egyes, az ÉrtSz, 

illetve google keresés alapján kiválasztott, a mai magyar nyelvben létező, a korpuszban 

történő célzott kereséssel kapott adatokat elemzek. 

A dolgozat fölépítése a következő. A 2. fejezetben röviden vázolom a blending 

lényegét és az igekötős igékre való alkalmazásának lehetőségeit. A 3. fejezetben az ősi 

magyar igekötőket, szűkebben az el igekötő helyzetét veszem szemügyre, röviden kitérve az 

egyes történeti jelentésváltozásokra. A 4. fejezetben tárgyalom az el igekötőnek a 

szakirodalomban túlzó pejoratívként tárgyalt jelentését, az 5. szakaszban pedig kitérek a 

pejorativitást érintő eddigi megfigyelésekre. A 6. fejezet a korpusz és az elemzési módszer 

részletesebb leírását, a 7. fejezet pedig a vizsgálat eredményeit tartalmazza. Végül mindezeket 

az eredményeket, következtetéseket, problémákat az utolsó, 8. szakaszban foglalom össze. 

 

2. Igekötős igék kognitív nyelvészeti keretben 

 

A kognitív nyelvészet a nyelvi egységek jelentését „kognitív tartományok sorából összeálló 

mátrixban” írja le, amely tartományok lehetnek elemiek (azaz bázistartományok, amelyek 

alapvető tapasztalati formáinkon keresztül közölnek ismeretet a fogalomról), ill. összetettek 

(Tolcsvai Nagy 2005: 29). Az igekötő, ige mint elemi jellegű nyelvi egységek (morfémák, 

lexémák), ill. az igekötős ige különböző szervezettségi fokú, de egyaránt összetett fogalmi 

szerkezettel rendelkeznek, amely szintén leképezhető ezekkel a tartományokkal. Az igekötős 

igék tehát összetett fogalmi szerkezetekből összeálló új szerkezetek, önálló, komplex 

jelentéssel. A következőkben megképzésük egy lehetséges modelljéről lesz szó. 

A Gilles Fauconnier és Mark Turner által kidolgozott dinamikus leírás (Fauconnier – 

Turner 1998: 133, 137) a blending, azaz vegyítés műveletén keresztül modellezi az új nyelvi 

szerkezetek, ill. egységek létrejöttét. A blending folyamatában létrehozott blend (vegyülék) 

összetett elmebeli műveleteken alapuló, dinamikus fogalmi integrációs szerkezet, melynek 

sematikus fölépítését az 1. ábrán láthatjuk. 
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1. ábra 

A blending folyamata  
 

Amint láthatjuk, a blending műveletében négy mentális térrel számolhatunk: egy 

generikus térrel, két bemeneti térrel, illetve egy, a kettő vegyüléséből létrejövő blenddel. A 

generikus tér közös, kidolgozatlan jelentéselemeket magában foglaló mentális tér, amely 

sematikus, elvont formában tartalmazza a két bemeneti térnek azokat az elemeit, amelyek a 

jelentésmátrixból aktuálisan kapcsolatba hozhatók. A két bemeneti tér jelentésszerkezetének 

ilyenformán kiválasztott, egymással kompatibilis elemei kivetülnek egy harmadik mentális 

térbe, a blendbe, amely emergens szerkezetként kezelhető, azaz tulajdonságai nem 

következtethetők ki kizárólag a két bemeneti tér tulajdonságaiból (Fauconnier – Turner 1998: 

141–142). A két bemeneti tér egyes jelentéselemei tehát olyan vegyüléket hoznak létre, 

amelyben a kidolgozott jelentés-összetevők új szerkezetté állnak össze. Ahhoz, hogy a 

blending folyamata működjön, öt optimalitási feltételnek kell teljesülnie (Fauconnier–Turner 

1998: 162–163). Ezek a következők: 

 

a) integráció, vagyis a blendnek egy integrált, egységstátusszal rendelkező jelenetet kell 

leképeznie; 

b) topológia, vagyis a bemeneti terek elemei közti viszonyoknak meg kell felelniük a 

blend elemei közti viszonyoknak; 

 

 

 

1. bemeneti tér 

 

 

 

2. bemeneti tér 

 

 

 

blend 

 

 

generikus tér 



 Az el igekötő pejoratív jelentése(i) 4 

 

c) hálózat, vagyis a blend és a bemeneti terek között megfelelő kapcsolatoknak kell 

lenni; 

d) kibontás, vagyis a befogadó könnyen meg kell hogy értse és rekonstruálja a blendet; 

e) jó ok, vagyis a blendben megjelenő elemnek jelentősége kell hogy legyen. 

 

Hogyan jön létre a blending az ige és az igekötő viszonyában, és hogyan kapcsolható a 

jelentésváltozás folyamatához? Amennyiben az igekötőt és az igét bemeneti terekként fogjuk 

föl, láthatjuk, hogy mindkettőnek csupán néhány, a blend szempontjából releváns fogalmi 

összetevője hívódik elő, választódik ki a blending során. Ezek az összetevők jelennek meg a 

blend emergens szerkezetében, tehát a megképződött igekötős igében. A blend tehát már új, 

önálló nyelvi egységnek számít, saját fogalmi szerkezettel. Tolcsvai Nagy Gábor, aki a 

blendre alapozva vizsgálta a magyar igekötős igéket, a bemegy példáján szemlélteti a 

folyamatot (Tolcsvai Nagy 2005: 35): 

 

 
 

2. ábra 

A bemegy igekötős ige a blending folyamatában 

 

Láthatjuk, hogy a be mentális terében a valahonnan valamibe irányulás térbeli 

összetevői nevezhetők meg; az ezt végrehajtó entitás csak nagyon sematikusan van jelen. A 

megy egy ágens térbeli (távolodó) mozgását képezi le. A blendben a két bemeneti tér 

összetevői vegyülnek, így alakul ki az a szerkezet, amelyben egy entitás mozogva bejut egy 

térbe valamely másik, elkülönített térből (Tolcsvai Nagy 2005: 35). 

be 

 

(entitás) 

(bejut) valamibe 

valamely más 

térből 

megy 

 

ágens 

mozog a térben 

valahonnan 

távolodva 

bemegy 

 

entitás 

mozogva bejut 

valamibe 

egy másik térből 

entitás 

mozgás- 

műveletekkel 
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3. Az igekötők grammatikalizációja 

 

Grammatikalizáció alatt – Hopper és Traugott nyomán – azt a folyamatot értem, amelynek 

során a lexikai egységek és szerkezetek bizonyos kontextusban grammatikai jelentést vesznek 

föl, ennek eredményeképpen pedig tartós jelentésváltozás jön létre, illetve a grammatikai 

jelentésekkel már rendelkező egységek újabb grammatikai funkciókra tesznek szert (Hopper – 

Traugott 2004: 1). Ladányi Mária megfogalmazásában: „Egy már grammatikai jelentéssel 

rendelkező elem is tovább grammatikalizálódhat, újabb, egymásra épülő grammatikai 

jelentései alakulhatnak ki, azaz a grammatikai jelentés is poliszémmé válhat” (Ladányi 2007: 

95). A grammatikalizáció tehát olyan jelentésváltozás, ami túlmegy a lexikai jelentések 

határán, és grammatikai funkciók kifejlődését foglalja magában. Joan Bybee a 

grammatikalizáció (az ő terminológiájában grammaticizáció – grammaticization) 

folyamatában nagy jelentőséget tulajdonít a megszokásnak (habituation), az 

automatizáltságnak (automatization). illetve az e kettővel összefüggő ismétlődésnek 

(repetition). Mindezeket pedig az együtt előforduló elemek gyakoriságával hozza kapcsolatba 

(Bybee 2003: 604–605). A gyakoriság kétféle típusa, a példány-, ill. a típusgyakoriság 

változása más-más hatással bír: a példánygyakoriság az egységstátusz megerősödését vonja 

maga után, a típusgyakoriság viszont a produktivitás növekedését (Bybee 1985: 133). 

A grammatikalizációs folyamat egymással kölcsönösen összefüggő szemantikai, 

funkcionális, grammatikai és fonológiai változások összességét feltételezi. A szemantikai 

általánosulás a jelentésspecifikációk elvesztését jelenti, azt a folyamatot, amelynek során az 

absztrakt tartalom kiválik a szemantikai tartalomból. A Sweetserhez köthető loss-and-gain 

modell összetettebb módon képezi le a folyamatot: a modell szerint nem egyszerűen 

általánosulás, hanem szemantikai gazdagodás, ill. specifikálódás is történik, mivel a 

céltartomány jelentése hozzáadódik az átvitt egység jelentéséhez. A metaforikus folyamatok 

az analógiát és az ikonikus viszonyokat foglalják magukba; a morfoszintaktikai szinten 

játszódó metonimikus folyamatok pedig az egymásmellettiséget, a reanalízist és az 

érintkezésen alapuló változásokat (Ladányi 2003: 95–99; Traugott – Trousdale 2010: 31–33). 

A szemantikai változás a szinkrón jelentés variációiban jelentkezik; az átmenetiség 

(gradience) tehát szinkrón; fokozatiság (gradualness) diakrón jelenség (Traugott – Trousdale 

2010: 20–22). 

Az igekötők jelentését tárgyalva a szakirodalom (többek közt Jakab 1982, Pátrovics 

2002, Szili 2003, D. Mátai 2005) egyetért abban, hogy az el mint ősi magyar igekötő 

jelentésszerkezete a legösszetettebbek közé tartozik igekötőink közül. Eredeti határozószói 

irányjelentése mellett, illetve abból kifejlődve számos, elsősorban aspektus- és 

akcióminőségképző funkciót láthat el, ezzel igen gazdag jelentésspektrumot teremtve. Az 

eredeti latívuszi jelentés-összetevő mellett számos egyéb jelentés is fölbukkant. 

Ez a jelentésbővülés kétféle grammatikalizációs folyamattal is szoros kapcsolatban áll. 

Összefügg egyrészt a határozószók igekötővé válásával, tehát magának a szófajnak a 

kialakulásával, valamint a már kialakult igekötők használati körének és jelentésének 

bővülésével. Az igekötők mint önálló nyelvtani elemek már önmagukban bizonyos 

grammatikalizációs folyamatok eredményének tekinthetők, amennyiben más, eltérő szófajú és 

tartalmasabb jelentésű lexémákból – az ősi magyar igekötők esetében határozószókból – 

alakultak ki. Ahogyan Mátai (1991) megfogalmazta, a határozószók igekötővé válása során 

olyan alaki és funkcionális változások következtek be, amelyek az eredeti térjelentés 

elhomályosulásához, ezzel párhuzamosan pedig hatókörük kiterjedéséhez vezettek. E két 
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folyamat egymást erősítette: „Minél jobban elhomályosult az eredeti határozószó konkrét 

jelentése, annál több ilyen típusú összetett szó alakult vele, azaz annál jobban kiterjedt 

hatóköre és viszont, minél jobban kiterjedt használati köre, annál jobban elhomályosult a 

határozószó eredeti jelentése, mígnem új funkciója […] vált fő vagy egyedüli szerepévé; 

ekkor már nem összetett szói előtag volt, hanem igekötő, ami […] a képzőhöz hasonló 

grammatikai jellegű morféma” (D. Mátai 1991: 433–434). 

A latívuszi határozószóknak az igékkel való gyakori és automatizálttá váló együttes 

előfordulása a határozószó + ige szerkezet egységstátuszának megerősödésével járt, amely – 

több más változás mellett – az igekötők alaki redukciójához vezetett (elé > el, megé > meg 

stb.), amely utóbbi szintén a grammatikalizáltság egy magasabb szintjét jelzi (vö. Bybee 

2003: 604).
1
 Ez a folyamat természetesen összefüggést mutat azzal a (ma is folytatódó) 

tendenciával, amelynek során az ősi igekötők térjelentése egyre inkább általánosul, 

absztrahálódik,
2
 valamint a Lehmann által előtérbe helyezett autonómiavesztéssel (idézi Dér 

2005: 63). 

Az egyes nyelvi egységek begyakorlottsága, ismétlődése és típus-, illetve 

példánygyakorisága összefügg jelentésük általánosulásával, absztrahálódásával. Jól 

megfigyelhető ez az ősi magyar igekötőknél és a velük képzett igekötős igéknél, amelyek 

széles körben használtak, könnyen előhívhatóak és ehhez kapcsolódóan számos különböző 

jelentéssel rendelkeznek. A gyakoribbá válás és az irányjelentés elhomályosulása kölcsönösen 

erősítik egymást: „Minél jobban elhomályosult az eredeti határozószó konkrét jelentése, annál 

több ilyen típusú összetett szó alakult vele, azaz annál jobban kiterjedt hatóköre, és viszont” 

(D. Mátai 1991: 434; l. még D. Mátai 2005: 411): a gyakoriság növekedésével az elem 

grammatikalizáltsága is növekszik, bizonyos esetekben (meg) végleg elhagyva eredeti 

irányjelentését – az ősi magyar igekötők mindegyike jellegzetesen széles jelentésskálával 

rendelkezik. Az igekötők minden esetben valamilyen más, konkrétabb jelentésű és szűkebb 

használati körű szófajból keletkeztek, magasabb absztrakciós szintre kellett kerülniük ahhoz, 

hogy képesek legyenek nagy tömegű, eltérő jelentésű igei lexémához kapcsolódni. Ez utóbbi 

kritérium az igekötők egyik prototipikus jellemzője (Jakab 1982: 53, Ladányi 1993: 135).
3
 

Másrészt, az igekötők nem állnak meg a grammatikalizációs folyamatban: jelentésük 

folyamatosan változik. 

Leginkább észrevehető ez két ősi igekötő, a meg és az el esetében, amelyek leginkább 

grammatikalizált igekötőink közül valók (Pátrovics 2002: 483). Az el igekötő szintén igen 

korai fejlemény; a legtöbb nyelvtörténeti munka egyetért abban, hogy a meg-gel együtt már az 

ősmagyar kor végére, ill. ómagyar kor elejére kialakult (a szakirodalmi összefoglalást l. 

Pátrovics 2002: 481–482). Ezzel összefüggésben az egyik leginkább grammatikalizált 

igekötőnknek mondhatjuk: Pátrovics föntebb már idézett megállapítása szerint az el 

                                                 
1
 Amint azt Dér Csilla megállapítja, igekötők kialakulhatnak fonológiai redukció nélkül is, ez azonban nem 

jelenti, hogy a grammatikalizáció formai–szerkezeti változások nélkül is lehetséges (Dér 2005: 63). 
2
 Nem szívesen használnám a több szerzőnél is előforduló „kiüresedés” kifejezést, hiszen ez azt sugallja, hogy a 

morféma jelentése valamiféleképp csökken, kevesebb lesz. Hogy egy határozószó jelentése több-e vagy 

kevesebb, mint a belőle kialakult igekötőé, nem vezethető le a konkrét térjelentés elhomályosulásából, hiszen 

éppen ez teszi lehetővé, hogy az igekötő, igékhez kapcsolódva, új jelentéseket hozzon létre. Épp ezért a 

„kiüresedett” helyett az „absztraktabb, elvontabb, általánosabb” kifejezéseket használom a grammatikalizáció 

magasabb fokán álló elemek jelentésére. 
3
 Jakab István már föntebb idézett igekötőlistájában azok az igekötők számítanak a legszélesebb körben 

elismertnek, amelyek a legtöbb igéhez képesek kapcsolódni, különösen, ha a hozzájuk kapcsolható igék között 

nincsen szemantikai összefüggés. Az igekötő egységstátuszának, grammatikalizáltságának mértéke tehát részben 

az, hogy milyen hatásfokkal képes igékhez kapcsolódni. 
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egyenesen a meg, illetve az agyon után következik a grammatikalizáltság mértékében,
4
 és a 

jelenlegi nyelvállapotot is figyelembe véve abba az irányba tart, hogy teljesen elveszítse 

irányjelentését (Pátrovics 2002: 483). Sőt, még ez az irányjelentés sem azonos már azzal, 

amely a határozószó sajátja volt: Szili Katalin véleménye szerint „az el elég bizonytalannak 

mondható irányjelentése használatának csupán egyik, nem is a legjelentősebb szegmentumát 

foglalja el” (Szili 2003: 163). Noha az el irányjelentésének bizonytalansága talán nem annyira 

magától értetődő, az kétségtelen, hogy magas szinten metaforizált, így számos új 

jelentéstartomány nyílt meg előtte (a metaforizáltságról l. a 3. szakaszban). 

J. Soltész Katalin 1959-es, az igekötők jelentésváltozásával foglalkozó munkája 

nyomán Szili az ősi magyar igekötők grammatikalizálódását olyan kétpólusú, lineáris 

folyamatként képzeli el, amelynek elején az irányjelölés, végén pedig a befejezettség 

(perfektiválás) áll (Szili 2003: 164). Ez az ösvény valóban magától értetődőnek látszik, ha pl. 

a meg-re alkalmazzuk, amely a prototipikus perfektív funkciójú igekötő a magyar nyelvben, 

és egykori irányjelölését ma már csupán nyelvtörténeti adatok segítségével rekonstruálhatjuk. 

Véleményem szerint azonban a fönti lineáris rendezőelv nem alkalmazható feltétel nélkül 

minden igekötőre. Dolgozatom egyik legfontosabb állítása éppen az, hogy az el sem 

illeszkedik a Szili által megállapított rendezőelvhez, ha figyelembe vesszük már említett 

’rosszul’ funkcióját. Mivel azonban ez a jelentés nem alakulhatott volna ki szemantikai 

előzmények nélkül, egyben azt is feltételezem, hogy kapcsolatban áll korábbi 

irányjelentésével (vagy jelentéseivel), és ez a szemantikai kapocs lenne a ’túlzottan’ értelem – 

figyelembe véve természetesen egyéb lehetséges hatásokat is. 

 

4. Az el pejoratív és túlzó pejoratív jelentése 

 

Az el pejoratív értelmű használatára a 19. századból vannak először példáink (D. Mátai 2005: 

747). Ennek tárgyalásakor Mátai, amint azt föntebb is idéztem, túlzó pejoratív jelentést említ. 

Kiefer Ferenc (2006) sem a pejoratív, sem a túlzó pejoratív kifejezéseket nem használja, 

viszont az akcióminőségekről szólva tárgyalja a ’valamit rosszul csinál’ funkciójú el igekötőt. 

Ő azonban igekötős igékről beszél, vagyis a pejoratív minőséget az igekötő+ige együttesnek 

tulajdonítja: „Vannak igék, amelyek az el igekötő segítségével azt fejezik ki, hogy a cselekvő 

valamit elrontott, rosszul csinált, amit igénként további jelentéselemek egészítenek ki. Az a 

körülmény, hogy a jelentés nem egységes, már önmagában kétségessé teszi, hogy 

akcióminőségről van szó” (Kiefer 2006: 178). 

A Mátai és Kiefer által fölhozott példák (elhízik, elszab) valóban kifejeznek 

pejorativitást. Azok az állítások azonban, hogy a) az igekötő azonos (vagy közel azonos) 

funkcióban szerepelne, b) ezek a funkciók igénként eltérőek, jelentésük nem egységes, nem 

látszanak helytállónak – kizárják ugyanis annak a lehetőségét, hogy itt valójában több 

jelentésről van szó. Az elhízik esetében világos, hogy túlzással van dolgunk: a meghízik-kel 

szemben itt károsan nagy súlyfölöslegről, tehát a hízás túlzásba viteléről van szó.
5
 Az elszab 

esetében is elképzelhető, hogy az igekötős ige jelentése magába foglal valamilyen, a szabás 

                                                 
4
 Hogy az agyon valóban ilyen nagy mértékben grammatikalizált lenne, kétséges: ellentmond ennek nem csupán 

többszótagúsága, de az eredeti lexikális jelentés elemezhetősége, a ragos névszói eredet fölismerhetősége is. 

Mint már arról szó volt, az irányjelentéstől a befejezettségig végbemenő változás, az irányjelentés elvesztése 

nem alkalmazható feltétel nélkül minden igekötőre, így nem lehet a grammatikalizáció egyedüli kritériumaként 

kezelni. 
5
 Hasonló a Mátai által is említett elkésik ~ megkésik igepár, amelynek esetében azonban az ige jelentése miatt 

nincs értelme túlzásról, ’túlzásba vitt késésről’ beszélni (D. Mátai 2005: 414). 
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folyamatával kapcsolatos problémát, ami a túlzáshoz köthető – az olló túlságosan sokat vág le 

a kiszabandó anyagból, így megtörténik a túlzás és az elrontás is. Ha azonban elképzelünk 

egy skálát, amelyen a szabás különböző fokai állnak, véleményem szerint a két pólus, a 

(rezultatív) kiszab és a (túlzó) szétszab közt fog elhelyezkedni, vagyis a szabás azon mértékét 

fogja jelölni, amely nem megfelelő, de nem is teljesen túlzó. Még föltűnőbb, ha figyelembe 

vesszük, hogy egyes igék, pl. az ír esetében az el és a túl igekötők teljesen más jelentést 

kölcsönöznek az igének: míg a túlír valóban túlzó pejorativitást jelöl, addig az elírben nincs 

nyoma túlzásnak. A rontás tehát egyértelműen benne van az igekötős igében, a túlzás viszont 

nem. 

Az el igekötőnek erre a jelentésére vonatkoztathatjuk Nádasdy Ádám megállapítását, 

amely szerint a hozzákapcsolt nyelvi elem (az ige által jelölt cselekvés) „az, de rosszul az” 

(Nádasdy 2006: 126) – tehát amelyet Kiefer ’valamit rosszul csinál’ jelentésként azonosított. 

Nádasdy saját, igen kifejező terminusa szerint az el lenne a magyar „rontóképző”, amely a 

cselekvés nem megfelelő végrehajtására utal: „A magyarban az igék rontóképzője az el- 

igekötő” (Nádasdy 2006: 124. Az igekötő „képzőként” való megnevezése némileg félrevezető 

lehet, így a terminust csak a megkülönböztetés kedvéért tartottam meg). Hozzáteszi, hogy az 

igekötő e jelentésében produktívnak mondható, példaként hozva föl az elsóz, elpaprikáz 

kifejezéseket. Bár e kettő kétségkívül köthető a rontóképző fogalmához, egyrészt nem 

foghatók föl szélesebb értelemben vett bizonyítéknak, mint a már Mátai által is fölsorolt túlzó 

pejoratív jelentésben használt igekötők, másrészt pedig jelentésük is ugyanaz: a túlzásba vitel 

általi elrontás.
6
 

Láthatjuk tehát, hogy jelenleg nincs konszenzus annak tekintetében, hogy az el igekötő 

e jelentése a) pontosan meghatározható-e, ill. b) produktív-e. Mivel véleményem szerint a 

pontos meghatározás segíthet eldönteni a produktivitás kérdését, érdemes a ’túlzó pejoratív’, 

ill. a ’valamit rosszul csinál’ meghatározást közelebbről is megnéznünk, hátha föl lehet benne 

fedezni egységesebb csoportokat. Kiefer (2006) számos példát sorol föl a ’valamit rosszul 

csinál’ jelentés alatt: elfőz, elfuserál, elír, elrajzol, elszab, elmér, elnéz, elkezel, ellő, elbasz, 

elsóz, elborsoz, elcukroz. Ha megfigyeljük ezeket az igéket, igazat adhatunk Kiefernek abban, 

hogy az el jelentése nem pontosan ugyanaz ezekben az esetekben: három, jórészt elkülönülő 

csoportba lehet osztani őket. Ezek a következők: 

 

a) elír, elnéz, elkezel, elmér 

b) elsóz, elborsoz, elcukroz 

c) elfuserál, elbasz, ellő (’elront’) 

 

Az a) csoport esetében egyértelmű, hogy az el hozza be a pejoratív jelentéselemet az 

igekötős ige jelentésszerkezetébe, hiszen az ír, néz stb. nem tartalmaz ilyen mozzanatot. Itt 

tehát nyilvánvalóan pejoratív jelentésű elről van szó. A b) csoportba tartoznak azok az igék, 

amelyeknél az el az ige által megjelenített cselekvés túlzásba vitelére utal: ’túl sok 

sót/borsot/cukrot rak az ételbe’. Itt tehát nem egyszerű pejorativitással, hanem túlzó 

pejorativitással van dolgunk. 

Mindkettőtől eltér a c) csoport, amelybe egyfelől olyan igék tartoznak, amelyek 

önállóan, igekötő nélkül nem használhatóan (*fuserál, de ide tartozik pl. *baltáz is), ill. 

amelyek asszociatív–konnotatív többletjelentéssel rendelkeznek, érzelmi nyomatékot adva a 

kifejezésnek. Az elfuserál jelentése tehát valóban nem ’rosszul fuserál’, hanem az elronthoz 

hasonlóan a rontás végbemenetéről szól. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni, 

                                                 
6
  Az idézett túlzó pejoratív alakok produktivitásáról l. később, az MNSz keresési eredményeinél. 
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hogy a fuserál nem fordul elő önállóan, hasonlóan a baltáz-hoz. Ahogyan azonban az elbasz 

típusú szerkezetek esetében is, itt is az elront érzelmi többlettel rendelkező szinonimáival van 

dolgunk, itt tehát az el egyértelműen nem pejoratív, hanem rezultatív minőségében van jelen. 

Itt sem pejorativitásról van tehát szó. 

Az elfőz, elrajzol és elszab igék az a) és b) csoport között helyezkednek el: itt ugyanis 

az el értelmezhető pejoratívként, ill. túlzó pejoratívként is. A főzés, szabás, rajzolás 

menetében vannak olyan mozzanatok, amelyek túlzásba vitelével nem megfelelő eredményt 

érünk el (pl. a szabás esetében az anyag túlvágása ollóval, rajzolásnál egyes vonalak túlhúzása 

stb.). Itt nem lehet egyértelműen kijelenteni, melyik jelentésről is van szó. 

A fönti példák alapján érdemes tehát a túlzó pejoratív el előfordulásait kétfelé 

osztanunk, és kialakítanunk egy ’túlzó’ és egy ’pejoratív’ értelmet. Ez az elkülönítés nem 

előzmények nélkül való (l. Mátai 2005: 414), mégis érdemes közelebbről megvizsgálnunk a 

két jelentés közötti hasonlóságokat és különbségeket. 

A hasonlóságok kétségkívül már első pillantásra szembeötlőek: az ige által jelölt 

cselekvés valamilyen formában rosszul sikerült. (Azaz olyasféle perfektivitással van dolgunk, 

amelyben a befejezettség jelen van, csupán nem megfelelő formában: a célként kitűzött 

helyett egy másik folyamat ment végbe.) Ennek egyik oka az, hogy az el túlzó használata már 

önmagában pejoratív értelemmel bír: egy tevékenység túlzásba vitele az eredményesség 

rovására megy. Érdemes ebből a szempontból összevetnünk a Mátai által „félperfektívként”
7
 

(D. Mátai 2005: 414) megjelölt meg igekötős igéket, ill. perfektívként megnevezett el 

igekötős párjukat (a példák az MNSz-ből származnak): 

 

a) hízik ~ elhízik ~ meghízik 

érik ~ elérik ~ megérik 

b) ír ~ elír ~ megír 

nevel ~ elnevel ~ megnevel 

hall ~ elhall ~ meghall 

ért ~ elért ~ megért 

 

Az a) pontban fölsorolt példák el igekötős alakjai valóban besorolhatók a ’túlzó 

pejoratív’ kategóriába. Emellett természetesen megtartják perfektív mozzanatukat is. A b) 

pontban listázottak azonban már némileg eltérnek. Első pillantásra hasonló funkciót tölt be az 

el mint pejoratív jelentésű igekötő is: a hozzákapcsolt ige által jelölt tevékenység 

eredményességének hiányát, ill. csökkent értékét jelzi. Itt azonban nem jelenik meg a túlzás 

(pontosabban nem kap akkora hangsúlyt, mint a föntebb említett kifejezésekben); helyette az 

ige által jelölt cselekvés félresiklásáról van szó. 

Ahogyan azt Kemény Gábor (2010) megállapítja, az elért a mai nyelvhasználatban 

már igen gyakran ’félreért’ jelentésben használatos. Kemény ezt arra az analógiás hatásra 

vezeti vissza, amely az el egyik általam is tárgyalt jelentéséből következik, és amelyet ő a 

félre igekötő jelentésével azonosít: „Hogyan lett ebből a ’megért’-ből napjainkra ’félreért’? 

Valószínűleg azok az el igekötős igék ludasak a dologban, melyekben az elnek az az értelme, 

hogy ’félre-’ (elír, elhall, elkezel, elnevel valakit, ill. valamit). Ezeknek a hatására fordul 

némelykor visszájára az elértnek a jelentése.” (Kemény 2010: 34. Kiemelés az eredetiben – E. 

K.) 

                                                 
7
 Ezt a terminust nem használom a dolgozatban, mivel nem látom bizonyítottnak, hogy a túlzó pejoratív el 

igekötővel szembeállított meg valamilyen szempontból kevésbé lenne perfektív. 
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Két részmegállapítást érdemes kiemelni a fönti idézetből. Az egyik, amely szerint az el 

igekötő jelentését a félre igekötőével azonosítja. Ez, noha érvényes megállapítás, korántsem 

jelenti, hogy a két igekötő egymással fölcserélhető. Mivel kétféle nyelvi kifejezésről van szó, 

a jelentésük értelemszerűen nem lehet tökéletesen azonos. Ahogyan azt a korpusz elemzése 

során látni fogjuk, léteznek olyan igék, amelyek – a pejoratív minőség fölvételekor – vagy 

csak az el, vagy csak a félre igekötőkhöz kapcsolódhatnak (a részletes tárgyalást l. a 7. 

fejezetben). Noha a Kemény által fölhozott példák közül nem mindegyikhez (pl. elír) 

rendelődik hozzá a hétköznapi nyelvhasználatban a félre igekötő, számos esetben valóban 

megfigyelhető ez a kvázi-megfelelés: elhall ~ félrehall, elnevel ~ félrenevel, elkezel ~ 

félrekezel stb. 

Összegzésképpen tehát azt mondhatjuk, hogy két, egymást átfedő, részben viszont 

elkülönülő csoportot lehet megkülönböztetni: a pejoratív (elír), ill. a túlzó pejoratív (elérik) 

jelentést, amelyek nem azonosak az elront, elfuserál stb. típusú szerkezetekben meglévő 

rezultatív akcióminőséggel. 

 

5. Anyag és módszer 

 

Kutatásomban a Magyar Nemzeti Szövegtár (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) 500 el igekötős 

igéjét elemeztem. A Magyar Nemzeti Szövegtár 2005 óta kereshető, folyamatosan bővülő, 

írott nyelvi adatokat tartalmazó internetes korpusz, amely jelenleg 187,6 millió szövegszót 

tartalmaz. Az adatokat regionális nyelvváltozat és stílusréteg szerint osztályozza, mellékelve a 

szövegek keletkezésének időpontját, illetve – ha lehet tudni – szerzőségét. A korpuszban csak 

a magyarországi nyelvi adatokra kerestem rá, határon túliakra nem, mivel lehetőség szerint 

szerettem volna kiszűrni a nyelvi divergencia esetleges hatását; szerepeltettem viszont mind 

az öt stílusréteget (személyes, sajtó, tudományos, hivatalos, szépirodalmi), figyelembe véve, 

hogy melyik adat honnan származik. Az alkorpuszon belül véletlenszerű mintavételt 

alkalmaztam, tehát mindegyik stílusrétegnek egyenlő esélye volt bekerülni a mintába. 

A lekérdezett adatokat az igekötő eltérő jelentései szerint csoportokba osztottam be. A 

korpusz lekérdezési sajátosságaiból adódóan a mintába nem megfelelő adatok is bekerültek 

(pl. elő igekötős igék), ezek kizárásával összesen 494 értékelhető adatot kaptam. Noha ez az 

osztályozás korántsem megkérdőjelezhetetlen (hiszen a kategóriahatárok nem különülnek el 

élesen egymástól), az általam vizsgált problémakörben mégiscsak nyújtanak valamelyes 

segítséget. 

Mivel a lekérdezett korpuszban nem találtam példát pejoratív jelentésű el igekötőre 

(részletesen l. a 7. fejezetben), célzott keresést alkalmaztam. Az ÉrtSz tizenegy igekötős igét 

sorol föl, amelyben az el pejoratív értelemben használatos: elért, elfest, elhangol, elír, elmér, 

elnevel, elnéz, elrajzol, elszab, elszámítja magát, eltanít. Megjegyzendő, hogy az elért 

esetében az el ’rosszul’ értelmű használatát ritkának tünteti föl az általánosan elterjedt ’[nem 

nyilvánvaló dolgot] megért’ ill. ’helyesen ért’ jelentés mellett. Ezenkívül az eltanít ’helytelen 

dolgokat tanít valakinek’ igét tájszóként jelöli meg. Ez utóbbira a Magyar Nemzeti 

Szövegtárban egyáltalán nem találtam példát (még az el egyéb jelentésű alkalmazásával sem), 

így az elemzés során nem vettem figyelembe. Ugyanebben a korpuszban találtam viszont 

példákat a) tranzitív elszámít igére: Schumacher a pálya harmadik kanyarjában elszámította a 

fékutat, s így kicsúszott a kavicságyra; b) mediális elhangolódik, elrajzolódik igékre. Ezeket 

együtt kezeltem tranzitív párjaikkal, mivel nem találtam rá okot, hogy jelentésüket 

elkülönítsem egymástól. 

 

6. Eredmények 
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Az eltérő akcióminőségek példánygyakoriság szerinti megoszlását a 3. ábra szemlélteti. Mivel 

nem diszkréten elkülöníthető kategóriákkal dolgoztam, hanem figyelembe vettem, hogy egy 

igekötőhöz több jelentésminőség is kapcsolható (tehát egy példa több helyre is bekerülhetett), 

a végeredmény ötszáznál jóval több, összesen 688 példa lett. (A különböző 

jelentéskombinációkra l. a későbbi példákat.) 
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3. ábra 

Az el igekötő jelentéseinek megoszlása példánygyakoriság alapján 
 

Az MNSz korpuszának vizsgálatakor a legfeltűnőbb eredmény a pejoratív és túlzó 

jelentésű el igekötős igék hiánya volt: az előbbire egy adatot (elrajzolódik), az utóbbira egyet 

sem találtam. A 494 szavas mintából 346 esetben volt fölfedezhető perfektív, 234 esetben 

pedig latívuszi jelentésárnyalat. Igen szembeötlő ezenkívül, hogy mindössze egyetlen példát 

találtam perfektív el és pejoratív, ’elront’ jelentésű ige kapcsolódására (elrontunk). Egy 

személyes adat (elszúrtam) pedig szintén perfektív el és pejoratív, az ’elront’-tal 

összefüggésbe hozható, ám más stílusú, a pejoratív séma alapján jelentésváltozáson átesett ige 

kapcsolatát mutatja. Szembeötlő volt ezenkívül a terminatív jelentésű el (pl. elmond) túlsúlya 

is; ebből volt a legtöbb példa (mind a példány-, mind a típusgyakoriságot figyelembe véve), 

ami a produktivitás magas fokára utal. Ezután következett a latívuszi jelentés (ide soroltam az 

el azon használatát is, amelyben nem feltétlenül történik helyváltoztatás, a mozgás viszont a 

kiindulóponttól távolodva történik, pl. elfordul). 

A lekérdezett 500 szavas korpuszban rengeteg azonos igét találtam. A legtöbb 

előfordulása az elmond (46 példány), ill. az elfogad (26 példány) különböző alakjainak volt; 

ez természetesen ahhoz vezetett, hogy a terminatív funkciójú, ill. a jelentésspecializáló el 

igekötős igék aránya jelentősen megnőtt. Éppen ezért a példánygyakoriság mellett ugyanazon 

a korpuszon megvizsgáltam a típusgyakoriságot is; az eredményeket a 4. ábrán láthatjuk. 
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4. ábra 

Az igekötős igék megoszlása típusgyakoriság alapján 
 

Láthatjuk, hogy noha az arányok megváltoztak (a terminatív jelentésű el mindössze 

116, a latívuszi pedig 106 előfordulást számlál), még mindig túlsúlyban van a terminatív 

jelentésű el, közvetlenül utána pedig ismét a latívuszi jelentés következik. Az el e két 

funkciójában tehát egyértelműen produktívnak mondható. 

Az 500 szavas korpuszban nem található, pejoratív el igekötős igékre külön 

rákerestem a korpuszban. Ezek az igék az ÉrtSz anyagán kívül google keresés által kiadott 

igéket (pl. elcsinál) is tartalmaznak, amelyekről saját tapasztalatom alapján tudtam, hogy a 

mai nyelvben használatosak. Az eredményeket az 1. táblázatban láthatjuk. 

 

  el- félre- 

csinál 1  0  

ért 8  962  

fest  0 0  

hangol / 

hangolódik  7 0  

hall 0  26  

ír 143  1  

kezel 10  20  

mér 7  0 

nevel 2   3 

néz 4  1  

rajzol
8
 10 1 

szab 13  0  

számít / -ja 

magát 4/107  0  

tanít 0  0  

1. táblázat 

Az el- és a félre- igekötős pejoratív igék aránya az MNSz korpuszában 
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 A 10 igei adat mellett 14 melléknévi igenévi adatot (elrajzolt stb.) is találtam. 
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Már első ránézésre föltűnő az előfordulások alacsony száma (ne felejtsük el, hogy egy 

több mint 187 millió szavas korpuszról van szó), ami igen kis példánygyakoriságot jelent. 

Láthatjuk emellett, hogy nem minden igét adatolhatunk, amely az ÉrtSz-ban szerepel; 

előfordulnak azonban olyan formák, amelyeket a szótár nem tartalmaz. Figyelemreméltó, 

hogy bizonyos igék esetében milyen hatalmas különbség van a két igekötővel való 

előfordulásuk között. Ez egyrészt az egyes igék fogalmi szerkezetére vezethető vissza (ti. a 

félre igekötő leginkább olyan, mozgást kifejező igékhez kapcsolódik, amelyeknél az el az 

esetek döntő többségében a perfektivitást jelöli, pl. elmegy), másfelől pedig a gyakoriságra: 

pl. az elért ~ félreért párok esetében az elért ’megért’ jelentése (amely a korpuszban 

szépirodalmi szövegekben fordult elő) közrejátszott abban, hogy a félreért megtarthassa 

fölényét az újabban kialakuló (személyes stílusrétegben található) elért ’rosszul ért’-tel 

szemben. 

A 2. táblázatban gyűjtöttem össze azokat az adatokat, amelyek az el és a túl igekötők 

viszonyát szemléltetik. 

 

  el- túl- 

érik  6  3 

fűszerez  1  3 

hízik  187  3 

paprikáz  0  0 

sóz  27  3 

 

2. táblázat 

Az el- és a túl- igekötős túlzó pejoratív igék aránya az MNSz korpuszában 
 

Láthatjuk, hogy itt is hasonló jelenséggel számolhatunk, mint az el és a félre 

viszonyában: az előfordulások száma kicsi, illetve az, hogy melyik igekötő melyik igével 

fordul elő, elsősorban az igétől és annak fogalmi szerkezetétől függ. Érdemes megfigyelni, 

hogy a Nádasdy által a produktivitás bizonyítékaként fölhozott elpaprikáz igére egyetlen 

példát sem találtam (ugyanezt az eredményt hozta a Google segítségével történő keresés is). 

Ez önmagában még elégséges indok ahhoz, hogy improduktívnak minősítsük az igét – hiszen 

az, hogy az elpaprikáz-t jólformált igeként ismerjük föl, annak ellenére, hogy nem 

találkoztunk vele korábban, magában hordja a produktivitás lehetőségét. Ez azonban az eddigi 

vizsgálatok alapján csak lehetőség, és a megfelelő alakok hiánya az esetleges produktivitás 

igen alacsony fokára utal. Szintén a Google-on két példát találtam az elfűszerez-re (a 

Wikiszótár találatai kivételével, amely az ige jelentését magyarázza). Ezek az alakok tehát 

valóban nem produktívak. 

A fölsorolt pejoratív jelentésű el igekötős igék mellett számos olyan példát lehet 

fölhozni, amelyek, noha a korpuszban nem bukkantak föl, a mindennapi beszédben ismertek 

és használtak, méghozzá ’elront’ jelentésben: elbaltáz, elpuskáz, eltol, elcsesz stb. (a példák 

közül a legutolsó az ÉrtSz-ból származik, a többire az MNSz-ből vannak adatok). Ezek az 

igék az elront szinonimáinak tekinthetők, amennyiben jelentésük, beleértve az elront igéét is, 

viszonylag pontosan leírható a ’folyamatot eredeti céljától eltérően, ill. eredménytelenül fejez 

be’ parafrázissal; fontos eltérés azonban az asszociatív-konnotatív jelentés, amelyet a 

szokatlan, gyakran a vulgáris stílusrétegbe tartozó szavak fejeznek ki. 
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A listázott pejoratív jelentésű el igekötős igékben az igekötő már jóval szűkebb 

jelentéskörrel rendelkezik, s egyértelműen kapcsolódnak azonban az elront-hoz és 

szinonimáihoz, amennyiben (metaforizáltság nélküli) magukban foglalják azok jelentését. Ez 

a viszony a következőképpen írható le: 

 

elrajzol = ’elrontja a rajzolást’ 

el + V = ’elront [V-zést]N’ 

 

Ebben a szerkezetben tehát a ’V-zést elront’ szerkezetet az el + V összetétel fejezi ki.
9
 

 

7. Következtetések 

 

Hogyan alakulhatott ki azonban ez a jelentés, és hogyan függhet össze az el többi 

funkciójával? A kérdés megválaszolásához ismét az el korai irányjelentéséhez kell 

visszanyúlnunk, figyelembe véve annak jelentésszerkezetét, metaforikus értelmezéseit, 

valamint a fönti megállapításokat is az elronttal kapcsolatban. 

Az el igekötő, ahogyan azt Mátai megállapítja, a duratív akcióminőség-képzés 

elsődleges jelölője volt (ahogy minden valószínűség szerint ma is annak tekinthető): a 

cselekvés tartósságát, folyamatosságát, hosszan való elhúzódását fejezte ki (D. Mátai 2005: 

414, 646, 747). Ez a szerep kétségkívül annak köszönhető, hogy az elé határozószóból 

grammatikalizálódott el előre irányulást fejezett ki, így, az elé-hez hasonlóan, olyan 

mozgásigékhez kapcsolódhatott, amelyek esetében fontos volt az irányultság szerepe. A 

mozgásigék jelentésszerkezetében lévő sematikus irányultságot az el igekötő dolgozta ki, 

amennyiben megadta azt az irányt, amely felé a mozgás történik. 

Mihelyt azonban az el igekötővé válik, már számolnunk kell a metaforizáció és a 

poliszémia hatásával. Ahhoz ugyanis, hogy egy igekötő nagy tömegű igéhez tudjon 

kapcsolódni, elengedhetetlen bizonyos fokú absztrakció, amely a térjelentés metaforikus 

kiterjesztése által valósul meg (Tolcsvai Nagy 2005: 36). A szemantika egyik jelentős 

megállapítása, hogy időfogalmainkat igen gyakran a háromdimenziós tér, illetve az ebben a 

térben való mozgás megjelenítésére használt nyelvi elemekkel és fogalmakkal fejezzük ki, 

komplex strukturális metaforákat alkotva. Az időt rendszerint vagy mozgó (előrehaladó) 

objektumként, vagy megfordítva, olyan ösvényként képzeljük el, amelyen mi mozgunk 

(Evans 2004: 57–58); ennek a jelenségnek talán a legmarkánsabb megnyilvánulása a modern 

fizika téridő fogalma, amely, Vyvyan Evans kifejezésével élve, az idő „teresítésének” 

(spatialization) csúcspontja (Evans 2004: 243). 

Az el is keresztülment ilyen jelentéskiterjesztésen, ezáltal orientációs metaforává vált, 

s temporális viszonyok jelölésére is alkalmas lett. Az időben történő cselekvést a térben 

történő mozgás, helyváltoztatás analógiájára dolgozzuk föl és reprezentáljuk nyelvileg, így az 

erre vonatkozó igék is térben képeződnek le. Az analóg mintára történő leképezés és 

                                                 
9
 Itt fölmerül a kérdés, hogy ez a kapcsolat inkább összetételnek vagy inkább képzésnek tekinthető-e (vö. Kiefer 

2008: 68–69). A problémával e dolgozat keretei között nem tudok érdemben foglalkozni; véleményem szerint 

azonban ez az eset inkább az összetételhez áll közel (habár, különösen az igekötők esetében, talán is nem 

érdemes éles választóvonalat húzni). Az összetételi jelleg mellett szólhatnak azok a példák, amelyekben Mátai 

Mária az igekötő funkcióját a „jelentéssűrítésben” látja. Mátai az elkorbácsol ’korbáccsal elkerget’ példát hozza 

föl (D. Mátai 2005: 646), amely szintén blend. Itt világosan látható, hogy az implikált ige (elkerget) az új el 

igekötős ige jelentésszerkezetébe olvadt bele az el segítségével; az el minősége az új szóban teljesen más, mint a 

kerget ~ elkerget viszonyában. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a pejoratív el + ige kapcsolatokban is 

jelentéssűrítő szerkezettel van dolgunk, kétségtelen, hogy az igekötő e jelentésminősége gazdagabb, mint az 

egyszerű perfektivitás esetében, anélkül azonban, hogy perfektív mozzanatát elvesztette volna. 
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jelentéskiterjesztés folyományaként rendelhetők hozzájuk térbeli irányultságot kifejező 

igekötők (határozószók stb.).
10

 Az el így tehát a térbeli és az időbeli előrehaladás kifejezője is 

lett, noha természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a temporalitást csak az ige 

képes kidolgozni (Tolcsvai Nagy 2005: 33). 

Fontos megjegyezni, hogy ez az egybeesés korántsem véletlen. A térbeli 

tapasztalatokra épülő „kiindulópont–út–cél” képi séma (az emberi percepcióból és motorikus 

cselekvésekből származó, dinamikusan ismétlődő minta, vö. Kövecses–Benczes 2010: 133) 

az egyik leggyakrabban alkalmazott metaforikus séma komplex, elhúzódó időbeli események 

(pl. szerelem, élet) kifejezésére (Kövecses–Benczes 2010: 136). Az el metaforizációja során 

tehát elsősorban azok az igék szolgálhattak mintaként, amelyek folyamatos, időben kiterjedt 

térbeli mozgást fejeztek ki (pl. elmegy, elúszik, ellentétben pl. a szemelfaktív elsüt-tel). Az 

igék jelentésszerkezetében jelenlévő temporalitás éppen azáltal profilálódhatott, hogy a 

folyamatos mozgás természetszerűleg hosszabb, érzékelhető és mérhető mennyiségű időt vesz 

igénybe, így nem csupán az ige térbeli irányultsága, de időbeli vonatkozásai is előtérbe 

kerültek. (Ezek a temporális vonatkozások természetesen már az ige ősi jelentésében is 

implicit módon jelen lehettek, amennyiben minden ige szekvenciálisan jeleníti meg az általa 

jelölt eseményt.) 

Az el latívuszi jelentésárnyalata egyben azt is eredményezte, hogy ilyen természetű 

használatában föltételezünk egy végpontot, amely, annak ellenére, hogy nem meghatározott, 

inherens módon jelen van az igében.
11

 Az el tehát mint orientációs metafora térbeli 

viszonyokra alapozott, ámde időviszonyokat kifejező jelentéstartalommal rendelkező igekötő, 

amely a hozzákapcsolt ige temporalitását dolgozza ki. 

A metafora azonban éppen azért metafora, mivel a fogalmi és a céltartomány közötti 

kapcsolat átlátható. Így van ez esetünkben is – és éppen emiatt lesz lehetséges az el túlzó és 

pejoratív használatának értelmezése. Az időben lejátszódó folyamatoknak, akárcsak a fizikai 

térben történő mozgásnak, tulajdoníthatunk a) útvonalat, tehát egy prototipikus 

eseménymenetet; b) végpontot, még abban az esetben is, ha ez nem ismert vagy bizonytalanul 

meghatározott (pl. elcsatangol). Az el igekötős igék ebben az értelmezésben az útvonalon 

való végigmenetelt fejezik ki, amelynek végén a cselekvés célja áll. Ezt a célt a cselekvő nem 

biztos, hogy eléri, az útvonal azonban létezik, így inherens módon az általa kijelölt cél is. 

A célhoz vezető cselekvés vagy folyamat tehát virtuális ösvényként írható le, olyan 

útvonalként, amely a kezdőállapottól valamely, az eredetihez képest eltérő (esetleg 

ismeretlen) végállapot eléréséig tart. Az el mint orientációs metafora számos lehetséges 

irányulásban léphet be ebbe a helyzetbe: jelentheti az úton való folyamatos haladást 

(delimitatív akcióminőség, pl. eljátszik), az út végén lévő cél elérését, azaz a cselekvés 

befejezettségét (rezultatív akcióminőség, pl. elolvas), illetve az útvonalhoz és a célhoz 

kapcsolódó devianciákat, rendellenességeket. Vizsgálatunk szempontjából a két legfontosabb 

metaforikus jelentés a következő: 
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 Figyelembe veendő, hogy az itt következő elemzésben nem foglalkozom részletesen az el valamennyi 

lehetséges akcióminőségképző jelentésével. Ahhoz, hogy az el pejoratív jelentését érdemben vizsgálhassuk, 

véleményem szerint elégséges a térjelölő (határozószói), illetve a duratív alapjelentéseket közelebbről szemügyre 

venni. 
11

 Noha szintén ehhez a jelentéshez kapcsolódik, nem keverendő össze ezzel az el duratív jelentése, amely pl. az 

elvan igében reprezentálódik. Itt is időbeli folyamatról van szó, de ebben az esetben az ige jelentés-összetevői 

közül nem vagy nem elsősorban az irányultság, hanem a folyamatosság, állandóság, tartósság profilálódik. 
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a) az eredeti ösvény végpontján, azaz az ideális, megfelelő vagy elfogadható mértéken 

túlmenő esemény, túlzás (túlzó, ill. túlzó pejoratív akcióminőség); 

b) az eredeti kognitív ösvényről elvivő, a kijelölt célt el nem érő, tehát az ideális, 

megfelelő vagy elfogadható módtól eltérő (pejoratív akcióminőség). 

 

E két jelentés eltérő minőségét az 5. ábra mutatja be. A vastag, folyamatos nyíllal 

jelölt szándékolt (az igében foglalt eredeti jelentésű) útvonal végén található a szándékolt cél, 

amelyet az ágens a cselekvés megfelelő mértékben, ill. módon való végrehajtása esetén ér el. 

A szaggatott nyíl mindkét esetben az el igekötő által jelzett eltérést, devianciát jelöli: az a) 

esetben a célon való túlhaladást, a b) esetben a cél el nem érését. A b) ábra félrevezető lehet 

annyiban, hogy az ösvénytől való eltérés az eredeti útvonal bármely pontján megtörténhet 

még a cél előtt, tehát akár rögtön az ige által jelölt cselekvés megindulásakor. (Tehát a 

szaggatott nyíl a folyamatos nyíl bármely pontjáról elindulhatna.) 

 

 

a)                                                                      b) 

 
           el ’túlzott mértékben’, ’túl-’                                 el ’rosszul’, ’félre-’ 

                            (elérik)                                                          (elnevel) 

 

5. ábra 

Az el igekötő túlzó pejoratív (a) és pejoratív (b) jelentései 
 

 

Láthatjuk, hogy a föntebb tárgyalt pejoratív tartalmú igekötői jelentések jelennek meg 

ebben a két esetben. Egyben az is világossá válik, hogy pejoratív minőségük abból fakad, 

hogy a részben az ige, részben az el igekötő fogalmi szerkezete által megjelenített útvonal–cél 

szerkezettel kapcsolatos devianciát, rendellenességet fejezik ki. Ez arra utal, hogy ebben a 

folyamatban egyfajta figura–alap viszony érvényesül, mivel az eltérést, amely a figyelem 

előterében áll, a szándékolt célhoz, illetve útvonalhoz képest dolgozzuk fel. 

Lássunk néhány példát mindkét típusra. Az a) esetben, ahogyan azt Mátai is leírta, 

túlzó pejorativitással van dolgunk: egy cselekvés vagy folyamat ideális mértékén túlmenő 

eseményről. Ezt könnyen beláthatjuk, ha az igekötőket fölcseréljük: pl. az elérik – túlérik 

igepár esetében a jelentés igen hasonló; mindkettő az ’érés’ túlzásba vitelét írja le. A 6. ábrán 

az elhízik ige szemlélteti a folyamatot: 
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6. ábra 

Túlzó pejoratív el 
 

Nagyon hasonló folyamat játszódhatott le a b) esetben is. Még mindig nem tisztáztuk, 

hogyan is jelenik meg ebben a szerkezetben az ’elront’ jelentés-összetevő. Ha az elront igénél 

is alkalmazzuk az útvonal-metaforát, perfektív igeként értelmezhetjük: a rontási folyamat 

teljességgel végbement, amit a perfektív el jelöl. Az ige, jelentéséből fakadóan, természetesen 

implikálja, hogy az a dolog, entitás, amire az elrontás vonatkozik, valamiféleképpen 

létezésében korlátozva lett (használhatatlanná vált, működésképtelen, csökkent értékű stb.). 

Ezek a dolgok azonban nem csupán fizikai tárgyak lehetnek, hanem dologszerűként fölfogott, 

tárgyiasított cselekvések, amelyeket igékből képzett főnevekkel jelölhetünk. 

A megfelelő, célravezető módtól való eltérés (rontás) befejezettsége egyben azt is 

jelenti, hogy egy másik, célként kitűzött folyamat viszont nem történt meg: az, amire az 

elrontás vonatkozik. Itt tehát nem egy, hanem két útvonallal kell számolnunk: az egyik a 

szándékolt cselekvés útvonala, a másik az elrontásé, ezek közül pedig az utóbbi az, amelyikre 

a befejezettséget jelölő el érvényesül. 

Ha most visszaidézzük, amit föntebb az el igekötős pejoratív minőségű igéknek az 

elronthoz való fölérendeltségi viszonyáról olvashattunk, megérthetjük, hogyan is 

helyezkedhet bele az el pejoratív alkalmazása az igekötő jelentéshálózatába. A szándékolt 

cselekvés útvonala és a végbemenő cselekvés útvonala ugyanolyan jelentéstömörítéses 

el 

 

(entitás) 

belső határponton 

(túlhalad) 

 

 

 

 

hízik 

 

ágens 

kiterjedése 

növekszik 

 

 

 

 
elhízik 

 

entitás 

kiterjedése 

határon túl 

növekszik 

 

 

entitás intranzitív 

művelettel 



 Az el igekötő pejoratív jelentése(i) 18 

 

szerkezetben találkozik, mint amelyet a listázott tizenegy ige esetében láthattunk: az el 

igekötős ige magában foglalja egyrészt a szándékolt útvonalat, másrészt pedig az arról való 

letérést (sőt eltérést) jelentő másik útvonalat, amely nem vezet célhoz (tehát az elrontás 

útvonalát). Itt tehát arról van szó, hogy az igekötős ige már eleve két lehetőséget jelenít meg: 

a célravezető, ill. a nem célravezető útvonalat. Az el ebben az esetben tehát a következőket 

jelenti: ’a cél irányában kezdve, azonban az esemény egy későbbi szakaszának egy pontján 

attól eltérülve, a célt el nem érve’. Az útvonalról való eltérés lényegében orientációs metafora, 

amely jól illeszkedik a föntebb leírt tér- és időképzetekhez. 

 

 
 

7. ábra 

Rezultatív el rontást kifejező igével 
 

A 7. ábrán jól látható, hogy a ront ige jelentésszerkezetéből mely elemek kerülhetnek 

át nagy valószínűséggel az el jelentésszerkezetébe. Ne feledjük, hogy az el ebben az esetben 

már módosult, rezultatív jelentésében van jelen, és e minőségében éri hatás a ront 

jelentésszerkezete felől. Ez a magyarázata annak, hogy a kialakuló pejoratív jelentés is 

megőrzi a rezultativitás mozzanatát, amint azt a 8. ábrán láthatjuk: 

el 

 

(entitás) 

belső határpontig 

(halad) 

ront 

 

ágens 

nem megfelelően 

változtat 

pacienst 

elront 

entitás 

nem megfelelő 

változtatást visz 

végbe (belső 

határpontig) 

paciensen 

 

 

entitás tranzitív 

művelettel 
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8. ábra 

Pejoratív el tranzitív igével 
 

8. Összefoglalás 

 

A dolgozat az el igekötő egy különleges jelentését vizsgálta, amely nem illeszkedik 

maradéktalanul sem a J. Soltész Katalin által felállított irányjelentés–perfektiválás skálába, 

sem pedig a Mátai Mária által feltételezett „túlzó pejorativitás” fogalmába. Noha az elemzés 

igyekezett fönntartani a kapcsolatot ezekkel a kategóriákkal, kiinduló tétele szerint az el 

pejoratív jelentése nem képezheti ezeknek a halmazoknak prototipikus tagját, mivel sem a 

túlzás, sem pedig a rezultativitás nem jelenik meg explicit módon az igekötő 

jelentésszerkezetében. Jelen van viszont abban a két jelentésben, amelyek a pejoratív minőség 

kiindulópontját képezhetik: egyrészt a rezultatív funkciójú igekötővel ellátott, pejoratív 

jelentésű igéknél (elront), másrészt pedig a szintén el igekötős, túlzást kifejező igék (eltúloz) 

jelentésében is. Ha az igekötős igék jelentésszerkezetében feltételezünk egy folyamatot 

virtuálisan leképező útvonalat, akkor az el igekötő különféle szerepeit az ehhez az útvonalhoz, 

illetve annak céljához való viszonyként tudjuk értelmezni 

Az MNSz 500 adatot tartalmazó korpuszában nem találtam példát az el pejoratív, ill. 

túlzó pejoratív jelentéseire, ami arra utal, hogy jelenlegi állapotában nem tartozik a 

leggyakoribb jelentések közé; kis típusgyakorisága pedig arra utal, hogy produktivitása sem 

el 

 
(entitás) 

útvonaltól eltérve 

(halad) 

 

 

nevel 

 
ágens 

változtat 

pacienst 

 

elnevel 

 
entitás 

végbeviszi a nem 

megfelelő 

változtatást 

paciensen 

 

 

 

entitás tranzitív 

művelettel 
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magas. Ha összegezni kívánjuk az el eddig leírt jelentéseinek kapcsolatát, illetve a pejoratív 

jelentéshez való viszonyukat, a következőket állapíthatjuk meg: 

a) az el pejoratív jelentése több, korábban kialakult jelentés, elsősorban a perfektív, ill. 

túlzó jelentések összejátszásának, ill. kiterjesztésének eredménye; 

b) ezen jelentések mindegyike az ige fogalmi szerkezetében megjelenő temporális 

folyamatot kiindulóponttal, tartammal és céllal rendelkező útvonalként kezeli; 

c) az el különböző jelentései az ehhez a kiindulóponthoz (latívuszi), útvonalhoz 

(delimitatív), illetve célhoz (terminatív) való metaforikus viszony kifejezői; 

d) a blendként emergáló igekötős igék olyan sémákat hoztak létre, amelyek lehetővé 

teszik (ill. tették), hogy bizonyos fogalmi elemek az el igekötő szerkezetébe kerüljenek át, 

amely ezáltal új jelentésminőségre tett szert; 

e) hogy ez a folyamat a mai magyar nyelvben mennyire produktív, a jelen korpusz 

alapján nem dönthető el. 

A 9. ábrán összefoglalva, egymáshoz való viszonyukban láthatjuk az el igekötő eltérő 

jelentéseit. A folyamatos vonalak a jelentések közti fejlődési útvonalat, a különféle jelentések 

potenciális egymásra hatását jelölik: az eredeti latívuszi jelentés metaforikus leképezésének 

eredményeképp kialakuló delimitatív, ill. az ehhez kapcsolódó terminatív minőséget, és az 

ehhez kapcsolódó különféle igéknek a pejoratív, valamint a túlzó pejoratív el 

jelentésszerkezetére gyakorolt hatását. A kétféle pejoratív jelentés közötti szaggatott vonalak 

arra utalnak, hogy közöttük jelentésbeli kapcsolat van, amennyiben mindkét esetben 

megjelenik valamiféle pejoratív mozzanat a megelőző, perfektív jelentéshez képest, 

függetlenül attól, hogy ez a mozzanat milyen viszonyban van az igekötő kiindulópont–út–cél 

szerkezetével. 

 

 
 

9. ábra 

Az el pejoratív jelentésének egy lehetséges kapcsolathálója 

’előrehaladva’ 

(latívuszi) 

pl. elballag 

’(előre)haladva’ 

(delimitatív) 

pl. elpiszmog 

’a céltól eltérve’ 

(pejoratív) 

pl. elír 

’a célon 

túlmenően’ 

(túlzó pejoratív) 

pl. elhízik 

’a célig’ 

(terminatív) 

pl. elmesél 

’a célig’ 

(rezultatív) 

(pejoratív igével) 

pl. elront 

’a célig’ 

(rezultatív) 

(túlzást kifejező 

igével) 

pl. eltúloz 
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Noha a dolgozat keretei között nem vállalkozhattam rá, hogy történeti levezetést 

adjak, ez nem is volt célom: elsősorban azt a kapcsolatrendszert kívántam bemutatni, amelybe 

az el pejoratív funkciója belehelyezkedhet, kiegészítve a különböző jelentések 

gyakoriságával. A történeti adatokon történő keresés ennek ellenére igen sokat adhat majd 

hozzá a kutatáshoz. A nagyobb korpuszon történő elemzés, elsősorban a beszélt nyelvi adatok 

minél szélesebb körű figyelembevétele, valamint összevetése a történeti adatokkal, a kutatás 

további elmélyítését szolgálhatja. 
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