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BEVEZETÉS 
 

 

Disszertációm témája: a magyar segédszók, ezen belül a segédigék körülhatárolása és 

jellemzése leíró grammatikai, szűkebben szófajtani téma, s bizony elég „fajsúlyos". 

 Nemigen tudtam, milyen nehéz feladatra vállalkozom, amikor ezzel a témával – először egy 

rövidebb szemináriumi dolgozat, azután pedig a szakdolgozat műfaji keretei között – évekkel 

ezelőtt, Keszler Borbála szófajtani-alaktani-mondattani szemináriumain foglalkozni kezdtem. 

Hamarosan kiderült azonban, hogy ez a kérdés nemcsak hogy rendkívül bonyolult és 

szerteágazó, de bizony elég fajsúlyos is a mai magyar leíró grammatika szófajtani fejezetében. 

Régi hiányosságot kellett ugyanis pótolni a segédigék pontos és igényes, részleteiben 

kidolgozott szófaji körülhatárolásával, jellemzésével. A segédigék egészen a legújabb leíró 

grammatikai szakirodalom idevágó eredményeinek (vö. Keszler 1998, Lengyel 1999) 

megjelenéséig az egyik leginkább tisztázatlan kategóriáját jelentették a magyar szófajtani 

rendszerezésnek, s ez minden bizonnyal a dolgozatból is ki fog tetszeni. Így hát – 

természetesen felhasználva az e területen tett nagy számú próbálkozásokat is –, a kutatás során 

nem kevés úttörőmunkát is kellett végezni, ami bizony nem kis felelősséggel terheli az erre 

vállalkozót. 

 Ahhoz, hogy megközelítőleg megnyugtatóan végezhessük el a kérdéses szófaji csoport 

jellemzését, a következő tennivalókat kell végrehajtani (ez disszertációm rövid vázlata is 

egyben): szófajtani kérdésről lévén szó, először is röviden bemutatom a szófajtani rendszerezés 

alapelveit és problémáit, amelynek eredményeként kirajzolódott a szófaj fogalma. A dolgozat 

nyomon követi majd, hogyan jutott el a magyar leíró nyelvtan a jelenleg érvényes és elfogadott 
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szófajfogalmához, hogyan alakult ki az a ma is használatos hármas kritériumrendszer, 

amelynek alapján az egyes szófajokat egymástól elkülöníthetjük. 

 Mielőtt a dolgozat rátérne igazi tárgyára, a mai magyar nyelv segédigéinek konkrét 

számbavételére, vizsgálatára, mindenképpen szükségesnek tartottam néhány idegen nyelv 

hasonló szófaji csoportját, illetve ezen nyelvek grammatikáinak a segédigékről szóló fejezeteit 

sorra venni.  

 Hogy megismerhessük a magyar segédigékről alkotott mai elképzeléseink előzményeit, a 

dolgozat bemutatja magának a terminusnak a történetét, azután történeti grammatikáink, 

valamint régebbi leíró jellegű nyelvtanaink segédigékről tett megállapításait. 

 A disszertáció gerincét képező fejezetben – feldolgozva az idevonatkozó, mára egyre 

terjedelmesebb szakirodalmat – bemutatom az újabb leíró grammatikák segédigékkel 

kapcsolatos állásfoglalását, valamint egyes szerzők e területen végzett kutatásainak 

eredményeit, a legjobb áttekinthetőség kedvéért időbeli sorrendben. Részben ezekből az 

eredményekből kiindulva és módszereket kölcsönözve végeztem el 1991–92-ben magam is egy 

akkor részletesnek mondható vizsgálatot. Ennek nyomán született 1992-ben szakdolgozatom, 

A segédigék problémája a magyarban címmel (Molnár K. 1992), majd pedig annak rövidített 

változataként egy tanulmány (Molnár K. 1993). Az akkori eredményeket, valamint az azóta 

mások tollából születő gondolatokat is felhasználva ezúttal sorra elő fognak számláltatni a 

magyar nyelv ún. segédigegyanús szavai – azok, amelyekről valaha valaki azt állította, hogy 

esetlegesen segédigék –, s amelyek közül végül kikerültek a ma segédigének tartott szavak. Be 

fogom mutatni azokat a próbálkozásokat, megközelítési módokat, vizsgálati 

szempontrendszereket, amelyek mentén az egyes kutatók dolgoztak. Végül 

összefoglalásképpen igyekszem nem adós maradni a segédszók, köztük a ma segédigéknek 
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tartott szófaji csoport mindenre kiterjedő (azaz szintaktikai, morfológiai és szemantikai) 

jellemzésével sem. Külön fejezetet szentelek a segédigeszerű szavak egyik különös csoportját 

képező funkcióigéknek, amelyek körülhatárolása és jellemzése egyelőre még kialakulatlan.  

 A dolgozathoz tartozik egy elemzési útmutató is, amely a magyar segédszók, segédigék, 

segédigenevek és segédigeszerű szavak mondattani elemzését segítő szándékkal készült.  

 A műben hivatkozott szakirodalmat a szöveg közben a szerző, az évszám és az oldalszám 

megadásával tüntettem fel, a feloldások a dolgozat végén az Irodalomjegyzék-ben találhatók. 

 Disszertációm elsősorban összefoglaló jellegű munka, ha tetszik, a magyar segédigék 

„monográfiája". Ha munkám során nem mindenben sikerülhet is maradéktalanul teljesítenem 

vállalt célkitűzéseimet, mindenképpen bízom abban, hogy legalább egyes részleteivel, néhány 

eredményével, esetleg másoknak ötletet adó gondolataival hozzájárulhat a mai magyar nyelv 

leírásának kiteljesítéséhez. 

 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak: kedves tanáraimnak, kollegáimnak, 

akik az irántam mindig megnyilvánuló segítőkészségükkel, türelmükkel, biztatásukkal és 

konkrét ötleteikkel, tanácsaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy e gondolatok ezt a végleges formát 

ölthessék. 
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1. A SZÓFAJTANI RENDSZEREZÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEI ÉS PROBLÉMÁI 
 
 
 
Amióta modern értelemben véve nyelvtudományról beszélhetünk, a szófaji osztályozás mindig 

is a legnehezebb feladatok közé tartozott. Nem is csoda, hiszen a nyelv szavait 

belegyömöszölni rendszerint szűknek bizonyuló „zsákokba” – azaz bizonyos szófaji 

kategóriákba – valóban nem  könnyű. Valahányszor találunk ugyanis valamilyen közös 

osztályozási alapelvet, s mihelyt sikerül ez alapján csoportokba sorolni a szavakat, azonnal 

előkerül az első kivétel is, amely sehogy sem fér bele az általunk oly jól kitalált „rendszerbe". 

Ilyenkor szükségszerűen fogalmazódik meg a kérdés: van-e akkor értelme mindannak, amit 

teszünk? Kell-e és egyáltalán lehet-e kívülről rendszert kényszeríteni egy önmaga belső 

törvényei által remekül működő mechanizmusra, a nyelvre? Természetesen nem lehet. Ám 

talán szerencsésebb, ha éppen az ellenkező oldalról közelítjük meg a kérdést. Törekedhetünk 

ugyanis arra, hogy az emberi nyelv működését minél pontosabban feltárjuk, s a lassanként 

kirajzolódó főbb „erővonalak” mentén elrendeződő valamennyi nyelvi elemnek e bonyolult 

rendszerben elfoglalt – ám korántsem biztos, hogy állandó – helyét meghatározzuk és 

jellemezzük. Vagyis: igyekezzünk megérteni, hogy a szavak miért éppen úgy néznek ki, 

ahogyan, a rendszernek miért azon a helyén telepedtek meg, ahol látjuk őket, merre 

mozdulhatnak és mozdulnak el, illetve hogyan viszonyulnak egymáshoz és az egészhez, hogyan 

változnak sokszor a szemünk láttára, mi a funkciójuk, illetve mik a feltételei annak, hogy 

szerepüket hiánytalanul betölthessék. Úgy gondolom, ez a legtöbb, amit leíró nyelvészként 

tehetünk és tennünk érdemes. 

 Az erővonalakat – immár nyelvészeti terminusokkal – hívhatjuk például 

törvényszerűségeknek, szabályoknak vagy kritériumoknak, de nevezhetjük őket szemléletes 

kifejezéssel élve fogódzóknak, vezérfonalaknak is, amelyeket feltétlenül meg kell találnunk 

ahhoz, hogy egyáltalán valamerre el merjünk indulni ebbe a rejtelmekkel – ám nem ritkán 

útvesztőkkel és csapdákkal is – teli birodalomba, a nyelvbe, amelyet egyébként ösztönösen oly 

magabiztosan használunk mindannyian. Ha már találtunk néhány kritériumot, akkor 

elkezdhetjük a nyelv elemeit: esetünkben a szavakat csoportokba rendezgetni, mégpedig attól 

függően, hogy az általunk választott kritériumoknak milyen mértékben felelnek meg. Egyes 
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vezérfonalakról – vagy legalábbis amelyeket kezdetben annak vélünk – azonban néha 

kiderülhet, hogy gyengék, könnyen elszakadnak, még jó, ha pár lépést meg tudunk tenni a 

segítségükkel; más fogódzókba bátran kapaszkodva viszont akár egészen nagyokat is 

léphetünk. Így képzelem a szófaji osztályozás folyamatát, sőt, az egész nyelvvizsgálatét is: e 

kép a nyelvtudomány egész történetének metaforája is lehetne egyben. 

 Hogy részleteiben is láthassuk a szófajtani rendszerezés alapelveit és problémáit, a 

tudománytörténet segítségével először járjuk végig azt az utat, amely a szófajtani felosztási 

kísérletezések első szempontjaitól a modern leíró nyelvészet által ma is használt kritériumokig 

vezetett, s amely kritériumokat vizsgálódásaimban magam is figyelembe vettem. 

 

1.1. A szófajtani rendszerezés mai kritériumainak kialakulása 

 

A magyar szakirodalomban sokan adták már rövidebb-hosszabb összefoglalását a szófajtani 

rendszerezés mai szempontrendszere kialakulásának. Voltak, akik ezt elsősorban elméleti 

igénnyel tették, vagyis a szófaj, a szófaji érték fogalmának definiálása céljából (vö. például 

Papp 1953, 1961; Telegdi 1961; Temesi 1961, 1980; Mártonfi 1973; Fabó 1984; Kenesei 

1984; Balogh 1986; G. Varga 1987 stb.); s voltak olyanok, akik abból a célból, hogy saját 

szófaji rendszerezésük választott alapelveinek „létjogosultságát", helyességét bizonyítsák, 

illetve hogy az általuk kiválasztott szófaji csoport(ok) körülhatárolását és jellemzését 

elvégezzék (vö. például Antal 1961; Papp 1962; Berrár 1982; Rácz 1985; Simon 1987; Mátai 

1990; A. Jászó 1991; Keszler 1995; Lengyel 1995a;; stb.). 

 Az egyik legutóbbi és legalaposabb összefoglaló Laczkó Krisztina, aki saját áttekintéséhez 

és valamennyi elődje ilyen jellegű munkájához a következő rövid indoklást fogalmazza meg: 

„Ahhoz azonban, hogy akár e g y  a d o t t  s z ó f a j i  c s o p o r t  s z ó f a j i  é r t é k é t  

m e g v i z s g á l j u k ,  a k á r  e g y  a d o t t  n y e l v  s z ó f a j i  k a t e g ó r i á i t  

r e n d s z e r e z z ü k , célszerűnek látszik a szófajisággal kapcsolatos ismereteket és alapvető 

problémákat, amennyire lehetséges, röviden összegezni és felvázolni.” (Laczkó 1995: 258 – a 

kiemelés tőlem.) Vagyis íme az a  kettős célkitűzés, amelynek képviselőit a fentiekben 

felsoroltam, s az alábbiakban idézni fogom, mégpedig a magam részéről azért, hogy a belőlük 



 10

leszűrt tanulságok alapján majd egy adott szófaji csoport – nevezetesen a segédigék – szófaji 

értékét megvizsgáljam. 

1.1.1. A szemantikai alapú szófajtani rendszerezés 

 

A szófaj fogalma általánosan elfogadott, alapvető és minden nyelvre érvényes nyelvészeti 

fogalom. Létjogosultsága nem szorul különösebb bizonyításra, hiszen minden nyelv 

valamiképpen a valóságot próbálja ábrázolni, pontosabban a valóságnak az emberi tudaton 

keresztül megszűrt képét igyekszik adni. Valamennyi nyelvhasználót ugyanazon valóság veszi 

körül, s hogy mégis sok nyelv létezik, az annak köszönhető, hogy ezt a valóságot más és más 

módon dolgozzuk fel és öntjük formába. Ugyanez Humboldttal: „A nyelv kialakulásába és 

használatába (...) szükségszerűen átkerül a tárgyak szubjektív észlelésének egész mikéntje. 

Mert  a szó éppen ebből az észlelésből áll elő, nem az önmagában vett tárgynak a lenyomata, 

hanem a tárgy által a lélekben létrehozott képnek.” (Humboldt 1977). 

 A nyelvek azonban valamennyien hasonlítanak egymásra abban, hogy a jelenségeket, 

amelyeket meg kívánnak nevezni, valamilyen módon csoportosítják aszerint, hogy azok a 

valóságnak mely részét, tehát személyt, tárgyat, ezeknek valamilyen tulajdonságát, a köztük 

lévő kapcsolatot, cselekvést stb. jelölnek-e. Ez a legkézenfekvőbb alapja annak, hogy a 

szavakat egymástól elkülöníthető csoportokba, fajokba: szófajokba lehet sorolni. A szófaji 

osztályozás ily módon egyszerűnek tűnik. Ám hogy a szavak a minket körülvevő valóságnak 

mely részét, részletét jelölik és nevezik meg, csak egyik jellemzőjük, s ennek meghatározása 

csupán egyik szempontja a nyelvi elemek megközelítésének és jellemzésének. Mégpedig egy 

j e l e n t é s k ö z p o n t ú ,  s z e m a n t i k a i  m e g f i g y e l é s .  

 Hogy konkrét példát is lássunk: voltak, akik kizárólag ilyen, szemantikai szempontból 

vizsgálták a nyelv szavait, és a jelentés alapján hoztak létre szófaji csoportokat. Így határozza 

meg például az igéket a Benkő–Kálmán-féle Magyar nyelvtan (idézi: Berrár 1982: 25): „A 

szókat jelentésük szerint csoportokra lehet felosztani, ezeket a csoportokat szófajoknak 

nevezzük. A cselekvést, létezést, történést kifejező szókat együttesen igéknek nevezzük." 

 Telegdi Zsigmond is azt állítja Elméletek a szófajok természetéről c. tanulmányában 

(Telegdi 1961), hogy a szavak szófaji osztályozásában az alaktani jegyeknek és a mondatbeli 

szerepnek nincs döntő jelentősége, vagyis a szófaji érték ismérvének ő is a jelentést tartja. 
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 Temesi Mihály a következőkkel cáfolja Telegdi fenti nézetének helyességét: „Ez a felfogás 

azonban láthatólag ellentmond annak a tapasztalatnak, hogy a szavak mondatbeli szerepüket 

változtatva szófaji jellegüket felcserélhetik, és ez visszahat a szavak mondatalaktani 

változásaira, – ezért a magyar nyelvtudományban újabban is általában abból indulnak ki, hogy 

az összefüggő beszédben és a beszédösszefüggésből kiemelve szavaink szóalakváltozatokban 

élnek, és e szavaknak a bennük kifejezett objektív gondolati tartalom és a velük kifejezhető 

nyelvtani viszonyoknak megfelelően alkotott kategóriái a szófajok. A szavak szófaji jellege 

ugyanis nemcsak jelentésvonatkoztatást tükröz, hanem egyben meghatározza a szónak az 

összefüggő beszédben és a beszédösszefüggéstől függetlenül megállapítható alaki 

módosulásait, illetve a szókészlet egészében létesített sajátos kapcsolatait. Az ötvenes években 

ezt a felfogást képviselte a magyar nyelvtudományban Pais Dezső is, kifejtve, hogy a 

«...szófajok mivolta kétféle természetű, de egymással összefüggően fellépő, jelentéstani és 

alaktani tényezők összehatásának függvénye»(...)” (Temesi 1980: 126; idézi Paisot, lásd Pais 

1953; 1950). 

 Mártonfi Ferenc a Vannak-e szófajok a kínai nyelvben? c. tanulmányában (Mártonfi 1973) 

szintén a szemantikai alapú osztályozás ellen érvel. Szerinte önmagának mond ellent az, aki a 

szófaji osztályokat alapjelentés szerint akarja megállapítani. A szófaj ugyanis nem szemantikai, 

hanem grammatikai kategória. Ha a szavakat valóban jelentésük alapján  osztályozzuk, akkor 

csak jelentéstani csoportokat kaphatunk, ezek azonban messze nem felelhetnek meg a szófaji 

kategóriáknak. Mártonfi nem vonja kétségbe, hogy a szófaji kategóriák kialakulását a szavak 

jelentése és valóságtartalma is befolyásolta. De ha különböző nyelveket összehasonlítunk, 

akkor abból jól látható, hogy “a jelentés nem szükségszerűen determinálja a szófajt: ugyanaz a 

szó az egyik nyelvben lehet k szófajú, másik nyelvi megfelelője l szófajú.” (Mártonfi 1973: 

186.) Nagyon szemléletes példákat sorakoztat fel ennek az egyszerűen belátható ténynek a 

bizonyítására. A magyar nagy, nagyság, nagyít, nagyon stb. szavak szemantikailag egymáshoz 

közel állnak, más szavakkal együtt egy ún. szemantikai alcsoportot képeznek, bár szófajilag 

jelentősen különböznek. Mondhatni, ezeket a szavakat csakis közeli jelentésük alapján 

(morfológiájuk ezt tükrözi) érezzük egymáshoz közelieknek, hiszen jól tudjuk, hogy 

szintaktikailag és morfológiailag is nagyon eltérő tulajdonságaik vannak. Vagy ugyanez más 

szemszögből: “a nagy, megoldhatatlan szavak jelentésükben nagyon erősen különböznek 
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egymástól, annak ellenére, hogy a mondatban rendkívül hasonló szerepet tölthetnek be, s 

azonos szófajúaknak is tekintjük őket.” (Mártonfi 1973: 186.) 

 A kizárólag szemantikai alapú szófaji osztályozás egyik legtömörebb kritikáját Antal László 

fogalmazta meg (Antal 1961). „Hagyományos szellemű  nyelvtanaink – a nemzetközi 

grammatikai tradíciónak megfelelően – nyelvünknek azokat a szavait nevezik igéknek, amelyek 

«cselekvést, létezést, történést fejeznek ki». Nyilvánvaló, hogy ha e definíció helytálló lenne, 

akkor a magyar nyelv legideálisabb, legteljesebb igéjének a cselekvés szót kellene tartanunk. 

De olyan főneveink is, mint ugrás, futás, sőt hullám, villám, tűz, apály, dagály stb. mind igék 

lennének, mivel ezek jelentése is tartalmazza a cselekvés, illetőleg történés mozzanatait. 

Igéinket tehát – csakúgy, mint nyelvünk egyéb szó-osztályait – jelentésük alapján nem tudjuk 

egyértelműen és kimerítően meghatározni. Suba alatt, be nem vallottan a régi felfogás sem a 

jelentése alapján különítette el az igét az egyéb típusú szóktól, amit jól mutat az a körülmény, 

hogy a cselekvést jelentő futás-féléket nem sorolta az igék közé, hanem a főnevekhez osztotta 

be. Pedig a főnév hagyományos, ugyancsak szemantikai  definíciója alapján máshol lenne a 

helyük. Mivel a jelentés alapján való elhatárolás útja nem kielégítő, másképpen kell eljárnunk. 

Igének nevezzük – a továbbiak folyamán – a magyar nyelv mindazon szavait, amelyek bizonyos 

tipikus szintaktikai helyzetekben és meghatározott járulékok kíséretében léphetnek fel. (...) e 

szintaktikai helyzetek és járulékok (...) együttese teszi ki a magyar ige paradigmáját.” (Antal 

1961: 273.) 

 Berrár Jolán a maga szófaji felosztásának magyarázatakor szintén igen tömören és 

határozottan szállt szembe a szavak szemantikai alapú osztályozásával: „A szófajok 

tulajdonságainak felsorolásában harmadik helyre tettem a szemantikai tartalmat. Szófaji 

meghatározásaink egybehangzóan szemantikai kiindulásúak, amivel én a leghatározottabban 

szeretnék szembeszállni.” (Berrár 1982: 29.) 

 Hogy mennyire igaza van Berrárnak, amikor „szófaji meghatározásaink"-at szemantika-

központúsággal vádolja, azt az alábbi összevetésekkel is igazolhatjuk. 

 Akadémiai nyelvtanunk, a Mai magyar nyelv rendszere (a továbbiakban MMNyR.) a szófaj 

fogalmát így határozza meg: „A szófajok a szavak legáltalánosabb kategóriái, melyekben a 

szavak szótári jelentésének, továbbá nyelvtani viselkedésének (alakjának és mondatbeli 

használatának) hasonlóságai és különbségei tükröződnek. (...) A szófaji érték megállapításában 

tehát a nyelvi tényeknek megfelelően a magyarban is több szempontot kell figyelembe vennünk: 
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a  l e g f o n t o s a b b ,  h o g y  a  s z a v a k  m i l y e n  á l t a l á n o s  

j e l e n t é s k a t e g ó r i á b a  t a r t o z n a k , de számolnunk kell emellett a szónak szoros 

értelemben vett grammatikai jellegével is: egyrészt alaktani viselkedésével (főként a különféle 

szóelem-kapcsolódásokra való képességével), másrészt mondattani alkalmazhatóságának 

szabályosságaival is. Ezek a jelentés-, alak- és mondattani mozzanatok pedig azt is érthetővé 

teszik, hogy a szófaj egyúttal szókészleti (lexikológiai) kategória is.” (Temesi 1961a: 194, 196; 

A kiemelés tőlem.) 

 Egyetemi tankönyvünk, a Mai magyar nyelv (a továbbiakban MMNy.) a szófaj fogalmának 

meghatározásakor lényegében a MMNyR. elveit veszi át: „S z a v a i n k a t  t e h á t  

e l s ő s o r b a n  f o g a l m i  t a r t a l m u k , de ezenkívül tipikus mondatbeli szerepük és 

ennek megfelelő szerkezeti hasonlóságuk s z e r i n t  j ó l  e l k ü l ö n ü l ő  n a g y o b b  

o s z t á l y b a :  s z ó f a j b a  s o r o l h a t j u k . A szófajok a szavaknak – a nyelv története 

során kialakult – legáltalánosabb kategóriái.” (Velcsovné 1968: 12.) A szemantika tehát még 

itt is az első és legfontosabb szempontként szerepel, de abban a megállapításban, amely szerint 

„egy-egy nyelv szófaji kategóriáiban a  s z a v a k  s z ó t á r i  j e l e n t é s é n e k ,  

e b b ő l  k ö v e t k e z ő  t i p i k u s  m o n d a t b e l i  s z e r e p é n e k  s  

m i n d k e t t ő t ő l  f ü g g ő  a l a k i  s a j á t s á g a i n a k  azonossága vagy hasonlósága, 

illetőleg különbsége tükröződik” (a kiemelés szintén tőlem), a szempontrendszer már mintha 

kicsit kimozdulna a szemantika egyeduralma alól, s inkább a jelentésforma fogalmának 

(magyarázatát lásd alább!) csíráit vélhetjük felfedezni az „ebből következő” és a „mindkettőtől 

függő” kifejezések használatának jóvoltából. 

 

1.1.2. A morfológiai (és szintaktikai) alapú szófajtani rendszerezés 

 
Ahogyan az a fentiekből is kiderült, a szemantikai alapú rendszerezések sem kizárólagos 

kritériumként alkalmazták a szavak jelentés felőli megközelítését, hanem azt elsődleges, 

meghatározó szempontnak tartották. De mint láthattuk, ez a vizsgálat önmagában nem 

vezethet megnyugtató eredményre. Ezért lesz aztán a szavak alapvetően jelentésre épülő 

elkülönítési elvének természetesen jelentkező ellenpontja az, amikor a jelentés fizikai 

realizációjaként megjelenő szóalakok azonos vagy eltérő viselkedését tekintjük 

meghatározónak, s ezek alapján, vagyis morfológiai alapon hozzuk létre a szavak kategóriáit. 
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A morfológiai szempont kizárólagossága azonban még a szemantikaiénál is 

elképzelhetetlenebb. Bár éppen a segédigék ügyében a morfológiai alapúság szépen 

elkülöníthető a szintaktikai alapúságtól – amennyiben a morfologisták a segédigét mindig 

létigének nevezik, s nem beszélnek segédigei szófajról, csak szerepről –, disszertációmban nem 

különítem el e két szempont fejlődésének bemutatását. Nézzük, mik a morfológiai módszer 

tanulságai! 

 Mártonfi imént idézett tanulmányában ezt a kizárólagos megközelítést sem helyesli: 

„Lényegében az európai nyelvek kutatása során sem érhetünk el komoly eredményeket, ha 

ezzel a módszerrel [ti. a morfológiaival] dolgozunk: alig tudhatnánk több megkülönböztetést 

tenni, mint ige, névszó, ragozhatatlan szó; alkategóriák felállítására szinte teljesen 

hasznavehetetlen.” (Mártonfi 1973: 185.) 

 Ezt az ellenpólust, e másik végletet (azaz a morfológiai szempont egyeduralmát) illeti 

helytálló kritikával Papp István is (Papp 1962). Mindenekelőtt az amerikai Bloomfield-iskola 

szófaji vizsgálatokban uralkodó szigorú formalista módszerére utal, amely teljesen elveti az 

addig alapvetőként alkalmazott jelentéstani szempontot, s a szófaji hovatartozás kérdésében 

kizárólag a szó alakját tartja döntő tényezőnek. Ez Papp szerint két dolgot jelent: egyrészt a 

szó szintaktikai értékét, másrészt pedig a szó alakszerkezeti sajátosságait, vagyis ahogy Antal 

fogalmazta: azt, hogy a szavak «bizonyos tipikus helyzetekben és meghatározott járulékok 

kíséretében léphetnek fel.» (Vö. Antal 1962: 273.) Papp teljesen jogosnak tartja azt a kritikát, 

amellyel Antal az ige hagyományos, csupán jelentéstani alapon történő meghatározását illeti 

(vö. Antal 1962: 273), de Antal és az általa képviselt formalista álláspontnak azon túlzásával 

sem ért egyet, amely a jelentéstani szempontot teljesen elveti. “Először is: van mód és 

lehetőség arra, hogy például az ige és a cselekvést jelentő szók körét jelentéstani alapon 

elhatároljuk egymástól. Az ige – tudniillik a verbum finitum-alak – konkrét, a valósághoz 

kötött cselekvést fejez ki, ezzel szemben a futás-féle főnevek elvont, dologi mivoltában, 

önállósítva ábrázolják a cselekvést. H a  a z  i g e i  c s e l e k v é s  k o n k r é t  

v a l ó s á g s z e r ű  v o l t á t  k i e m e l e m ,  e z  m é g  n e m  a l a k s z e r k e z e t i  

é s  m o n d a t t a n i  s a j á t s á g  ö n m a g á b a n ,  h a n e m  a  

j e l e n t é s t a r t a l o m n a k  e g y  o l y a n  m o z z a n a t a ,  a m e l y  a  

s z i n t a k t i k a i  h e l y z e t e k b e n  é s  a  j e l e z é s i ,  r a g o z á s i  

s a j á t s á g o k b a n  i s  m e g n y i l v á n u l . [Ez szintén nem más, mint a jelentésforma 
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fogalmának előképe!] Másodszor: ha nem veszünk tudomást az ige cselekvésjelentéséről, 

akkor az alakszerkezet meg a szintaktikai szerep elemzése alkalmával sem beszélhetünk 

logikusan a cselekvő személyről, a cselekvés módjáról vagy a cselekvés idejéről. Nyilvánvaló, 

hogy az ige fő kritériumai – a mód, az idő, a személy és a szám – feltételezik, implicite 

magukban foglalják azt, hogy a cselekvés módjáról, idejéről és a cselekvést végző személyről s 

annak számáról van szó. Mert ha – tegyük fel – nem a cselekvő, azaz a cselekvést végző 

személyt értenénk igei személyen, akkor hogyan különítenénk el az igei személyragokat a 

névszói személyragozástól? Ahogy a könyvem névszóalak -m személyragja azt fejezi ki, hogy a 

'könyv' tárgy az egyes 1. személyű 'én' birtokoshoz úgy tartozik, mint annak birtoka, ugyanúgy 

a kérek igealak -k személyragja azt jelzi, hogy a 'kérés' cselekvést az egyes 1. személyű 'én' 

mint cselekvő végzi. A végső eredmény: az ige jelentéstartalmát a mondattani és a morfológiai 

szófajvizsgálat sem tudja megkerülni.” (Papp 1962: 1667–8.) 

 Papp itt idézett fejtegetésében a morfológiai és a szintaktikai szempont keveredik, de ez – 

mint mondtuk --, egyáltalán nem okoz problémát Hogy miért nem, annak megértéséhez meg 

kell ismerkednünk végre a jelentésforma fogalmával, amely az egész szófaji rendszerezés 

sarkköve. 

 Telegdi Zsigmond a következőket mondja erről: „(...) a szintaktikai szerkezetek a maguk 

alkotóelemeinél, a bennük összekapcsolódó jelentéseknél bizonyos általános minőségeket 

tételeznek fel; ezek viszont kimutatkoznak, megjelennek azokban a szerkezetekben, amelyek 

rájuk épülnek. A mondottakból kitűnik, hogy a szó szintaktikai alkalmazásai jelentésének 

általános jellegén, formáján alapulnak, hogy a szó szintaktikai viselkedése jelentésformájának 

megjelenése. A szó jelentése tehát bizonyos szintaktikai alkalmazások lehetőségét rejti 

magában, ebben az értelemben nyelvtanilag van meghatározva.” (Telegdi 1961: 26.) 

 Berrár Jolán szófaji felosztásában átveszi a fentieket: „Változatlanul elfogadom Telegdi 

Zsigmond felfogását, hogy a szófaj jelentésforma ugyan, de ez morfológiai és szintaktikai 

viselkedésében van adva számunkra.” (Berrár 1982: 29.) Ennek alapján a szófajokat Berrár így 

határozza meg: „A szófajok a nyelvhasználatban (a beszéd- vagy mondatösszefüggésben) 

egyformán viselkedő, azonos szerepet betöltő, azonos célra szolgáló szavak osztályai. A  

s z ó f a j i  j e l e n t é s  n e m  t a r t a l m i ,  h a n e m  f o r m á l i s  j e l l e g ű .  E g y  

s z ó f a j i  o s z t á l y  –  k ü l ö n b e n  s p e c i á l i s  j e l e n t é s ű ,  m á s - m á s  

l e x i k a i  t a r t a l m ú  v a g y  é p p e n  t a r t a l m a t l a n  –  e g y e d e i  
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e g y m á s s a l  b i z o n y o s  h a t á r o k  k ö z ö t t  b e h e l y e t t e s í t h e t ő k  a  

m o n d a t s z e r k e z e t b e n . (...) A  s z ó f a j  (...) a  s z ó  j e l e n t é s é n e k  e g y  

f o r m á l i s  m o z z a n a t a ,  r ö v i d e n  j e l e n t é s f o r m a .  A  s z ó  

m i n d e g y i k  s p e c i á l i s  j e l e n t é s t a r t a l m á h o z  e l v b e n  k ü l ö n  

j e l e n t é s f o r m a  t a r t o z i k . Ezek közül persze sok egybeesik. Mindenesetre egy 

szótári szóhoz több lexikális (szótározott) szófaj tartozhat. Így a szó lehet kettős, hármas stb. 

szófajú. Egy adott mondatban ezek közül a lehetséges szófajok közül egy jelenik meg. Eszerint 

mutatkozik a szó a megfelelő szóalakban, lép szintaktikai viszonyba a mondat többi szavával, 

tölti be a szófajra jellemző mondattani szerepet. (Aktuális szófaj.)” (Berrár 1982: 17–8 – a 

kiemelések tőlem.) 

 A Berrár által is említett behelyettesítés módszerét – s vele a jelentésforma fogalmát, vagyis 

azt, hogy a jelentés tartalma és formája egymással szorosan összefüggnek – igen szemléletesen 

magyarázza A. Jászó Anna A magyar nyelv könyvében az alábbi példákkal:  

Az ügyes fiú a kapu előtt rúgja a labdát. 

A szorgalmas leány a ház mögött nyírja a füvet. 

A fáradhatatlan gőz a völgy fölött hajtja a mozdonyt. (A. Jászó 1991:187 ) 

 Az eredeti és új mondatokat összehasonlítva két dolog azonnal szembetűnik. 1. Ami a 

mondatokban megváltozott, az a behelyettesített szavak jelentéstartalma. 2. Ami a 

mondatokban nem változott meg,  az a behelyettesített szavak jelentésformája. “Az eredmény 

ezúttal önmagáért beszél: az azonos jelentésformájú, de más-más jelentéstartalmú szótári szók 

(pl. fiú, leány, gőz; előtt, fölött; nyír, hajt stb.), amelyek hasonló körülmények között 

helyettesíthetők egymással, egyazon szókategóriába tartoznak.” (A. Jászó: 1991: 187–8.) 

 Egy másik szemléletes példasorral a szerző ennek ellenkezőjét is bebizonyítja, vagyis amikor 

a különböző jelentésformával rendelkező, tehát a jelentéstartalmukban is eltérő szótári szók 

nem cserélhetők fel egymással még hasonló körülmények között sem. Ilyenkor azt mondjuk 

rájuk, hogy különböző szófajúak. A szófajok tehát tulajdonképpen a szavaknak azon osztályai, 

amelyekbe elsősorban azon kritérium alapján soroljuk a szavakat, hogy azok a mondatban 

azonos vagy eltérő szerepet töltenek be, illetve hogy toldalékfelvevő képességük egyforma 

vagy éppenséggel különböző. “Természetes, hogy ily módon azok a szótári szók (és csak 

azok) kerülnek egyazon szófajba, amelyeknek egybeeshet mondatbeli funkciója és 

megegyezhet alaktani szerkezete. A szófaj ezért tipikusan a nyelvtan kategóriája. Olyan 
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kategória, amelyet a s z ó t á r i  s z ó  jelentésformája, azaz s z ó e l ő f o r d u l á s a i n a k  

lehetséges mondatbeli szerepe és s z ó a l a k j a i n a k  szokásos vagy alkalmi viselkedése 

határoz meg.” (A. Jászó 1991: 188 – a kiemelések tőlem.) 

 Az előző idézet általam kiemelt szavai – s a szófajfogalom definíciójának még árnyaltabbá 

és pontosabbá, talán teljessé tételének szándéka – szükségessé teszik, hogy röviden 

bemutassuk azokat a próbálkozásokat is, amelyek a szófaj fogalmának újraértékelésére 

vállalkoztak. Ennek részletes ismertetését szintén Laczkó Krisztina tette meg, idézzük fel tehát 

az ő szavai segítségével: „Berrár a finn Penttilä nyomán többek között leíró nyelvtani 

vázlatában újraértékelte a szó hagyományos fogalmát, s megkülönböztet 

s z ó e l ő f o r d u l á s t , s z ó a l a k o t  és  s z ó t á r i  s z ó t  (vö. Berrár 1982).  

a) S z ó e l ő f o r d u l á s : minden egyes különírt egység, ahogy és ahányszor a mondatban 

előfordul. (...) A szóelőfordulás tipikusan m o n d a t t a n i  fogalom, azaz jellemző jegye a 

mondatrészszerep. 

b) S z ó a l a k : már természetesen egyfajta absztrakció – az azonos szóelőfordulások osztálya, 

vagyis ugyanaz a szóalak többször is előfordulhat egy szövegben, de akár ugyanabban a 

mondatban is. A szóalakok a toldalékok közül a jelek és a ragok használatában térnek el 

egymástól, így a szóalakok paradigmát alkotnak, azaz a szóalak elsősorban m o r f o l ó g i a i  

fogalom, jellemző jegyei morfológiai jegyek. (...) 

c) S z ó t á r i  s z ó : újabb absztrakció – az összetartozónak érzett szóalakok osztálya, azaz 

az egy paradigmába tartozó szóalakokból vonható el a grammatikai formájától és szintaktikai 

szerepétől megfosztott szótári szó. Ezeket alapvetően a s z ó f a j t a n  vizsgálja. (...)  

 Az előbbi definíciók értelmében s z ó f a j o k n a k  a szótári szók szóosztályait nevezzük 

(vö. Berrár 1982) – ez az ún. l e x i k á l i s  s z ó f a j , ezeket sorolja fel a szótár (...)” 

(Laczkó 1995: 260–1). 

 A szófajnak azonban nemcsak ilyen – lexikális – meghatározása van, hanem egy másik is, 

amelyet  g r a m m a t i k a i  s z ó f a j n a k  nevezünk. 

 Már 1953-ban Papp István A szó nyelvtani jellege c. tanulmányában ún. kétarcú jelenségnek 

nevezi a szót, amelyiknek, ha a nyelv szókészletében játszott szerepét nézzük, lexikális jellegét 

emeljük ki, ha viszont azt az oldalát nézzük, hogy részt vesz a nyelv grammatikai felépítésében 

is, akkor nyelvtani jellegét hangsúlyozzuk. Vagy másképpen: „Az összefüggő beszédben, a 

mondatban a szavak valóban mindig grammatikai értékűek, grammatikailag formáltak, de már 
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a beszélők – s nem csupán a szótárírók – elvonják a grammatikai természetű szavakból a 

szótári jelentéssel bíró szavakat.” (Papp 1953: 361.) 

 A két szófajfogalom pontos leírásához hívjuk segítségül ismét Laczkó Krisztina 

összefoglalását. „Szilágyi N. Sándor szerint a jelentés mellett «minden szó magán viseli a 

grammatikai minősítettséget, amely a mondatban válik nyilvánvalóvá. (...) A szófajiság tehát a 

szó grammatikai minősítettsége: a mondatszerkezetben a szó nem jelentése, hanem 

grammatikai minősítettsége (grammatikai tartalma) szerint foglalja el ezt vagy azt a helyet.» 

(Szilágyi 1978: 175.) Ugyanezt vallja Kenesei István is: «Egy bizonyos szóosztály a 

környezetek egy bizonyos típusában, más szófajok a környezetek más típusában fordulhatnak 

elő.» (Kenesei 1984: 110.)” (Idézi Laczkó 1995: 262.)  

 Érdemes még egy további gondolatot átvennünk Keneseitől, akinek alábbi szellemes példái 

azt bizonygatják igen meggyőzően, hogy akkor is biztonsággal meg tudjuk határozni egy szó 

szófaját, ha az a bizonyos szó számunkra ismeretlen. A példák:  

Péter a legnagyobb TRONKban győzött (főnév).  

Angliában régebben többet SULtak, mint manapság (ige).  

A feleséged tegnap rendkívül ZSÁR volt hozzám (melléknév). 

 Laczkó szerint ez a bizonyítási eljárás főleg “a ragozható, szintaktikailag önálló és ún. 

nyitott kategóriájú, azaz a szótári szók tekintetében megszámlálhatatlan egyeddel bővíthető 

szófajok esetében működik, (...) a segéd- vagy viszonyszók, de akár a névmások esetén 

azonban már kevésbé.” (Laczkó 1995: 262.)  

 Laczkó ezek után fontosnak tartja megemlíteni még Fabó Kingának (1984), Balázs 

Jánosnak (1972) és G. Varga Györgyinek (1987), valamint Berrár Jolánnak (1982), Rácz 

Endrének (1985) és Keszler Borbálának (1994) a nevét, akik a szavak nyelvtani viselkedéséről 

hasonló összefüggésben szintén értékes megállapításokat tettek, majd összefoglalásképpen 

elmondja: „Úgy tűnik tehát, hogy a szófaj elsősorban grammatikai kategória: a konkrét 

mondatban a szintaktikai és morfológiai viselkedés alapján (vagyis tulajdonképpen a 

mondatban megjelenő szóalakok alapján) megállapítható az ún. g r a m m a t i k a i  s z ó f a j , 

azaz az igeiség, főnéviség, melléknéviség stb.” (Laczkó 1995: 263.) Ezután már csak az van 

hátra, hogy a lexikális és a grammatikai szófajiság közötti – ahogyan Laczkó mondja: 

dialektikus – összefüggést feltárja: „a szófajt a mondaton keresztül ismerjük meg, hiszen a 

grammatikai minősítettség a mondatban válik nyilvánvalóvá, tehát tulajdonképpen az adott 
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aktuális szófajon keresztül, amit a mondatban megjelenő szóalak képvisel, másrészt a szófaj 

objektíve létezik, s így határozódik meg a grammatikai minősítettség.” (Laczkó 1995: 264.)  

 Mártonfi Ferenc szerint az európai nyelvek többségében létezik a szófajiságnak ez a kettős 

megjelenése: a grammatikai és a lexikai szófajiság. A kínai nyelv példája alapján azonban – 

amelyben a lexikális szófaj hiányzik –, az is elképzelhető (vagy ahogy Mártonfi fogalmaz: 

„megfelelő elmélet nélkül inkább csak sejthetjük"), hogy egyes nyelvekben a lexikális szófaj 

hiányzik, ám a grammatikai szófajról azt állítja, hogy az nyelvi univerzálé (vö. Mártonfi 1973: 

191). 

 A magyarban – amint az a fentiek alapján egészen bizonyos – mindkét szófajfogalom 

használható. Ezt a véleményt erősíti Lengyel Klára alábbi megállapítása is: “Ki kell mondanunk 

tehát, hogy a magyar nyelvben kétféle szófajiság van. A lexikai szófajiság a lexémák 

tulajdonsága, elvont szójelentés, a szavak megszokott és elvárható grammatikai-funkcionális 

viselkedését tartalmazza. A grammatikai szófajiság pedig a szóelőfordulások tulajdonsága, 

aktuális szójelentés, a szavak konkrét, aktuális viselkedését tartalmazza, mely csak az adott 

mondat szerkezetének és jelentésének ismeretében értékelhető. (...) Amikor a szófajok 

rendszerét állítjuk össze, akkor az elvont, lexikai szófajisággal dolgozunk. Ha pedig a szöveg 

mondatainak szavait elemezzük szófajilag, akkor a grammatikai szófajiságot vizsgáljuk.” 

(Lengyel 1994a: 4.)  

 A lexikális szófaj a szótári (azaz a szintaktikai és morfológiai szerepétől megfosztott) szó 

szófaja, s ily módon a jelentésben keresendő. “Mivel a szó jelentése sajátos tartalom és forma 

oszthatatlan egysége, s tudjuk, hogy ugyanaz a tartalmi jelentés, jóllehet nem szükségszerűen, 

de megjelenhet több szófajban is (pl. fut, futás, futni, futva – cselekvésfogalom), a lexikális 

szófaj csakis a j e l e n t é s f o r m á h o z  tartozhat. (...) A jelentésformát pedig úgy lehet 

megragadni, hogy leírjuk a szó morfológiai és szintaktikai viselkedését, vagyis a grammatikai 

minősítettséget (vö. Telegdi 1961: 25, 40 és Berrár 1982: 126–7).” (Laczkó 1995: 263–4.) 

Íme tehát a kétféle szófajfogalom egymást kölcsönösen feltételező, kiegészítő, vagyis 

dialektikus kapcsolata, amely a szófaj fogalmának mindmáig legteljesebb képét adja. 

 A fentiekben láthattuk tehát, hogy az ismertetett szófaj-meghatározások nem választják szét 

élesen egymástól a morfológiai és a szintaktikai szempontot, ami most már a jelentésforma 

fogalmának ismeretében teljesen magától értetődő. Ugyancsak a jelentésforma ad 

magyarázatot arra is, hogy e két összekapcsolódó kritérium közül többen mégis a mondattani 



 20

viselkedést helyezik az első helyre, s a morfológia és szemantikai szempontot csak másod-, ill. 

harmadlagosnak tekintik. Vö. pl. Berrár: „(...) a fő csoportok elválasztására a szintaktikai-

mondattani viselkedést tartom első helyre teendőnek.” (Berrár 1982: 26.) 
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1.1.3. Az ún. hármas szempontú (komplex) szófajtani rendszerezés 

megvalósítása a gyakorlatban 

 

 

A fent vázolt egy szempontú (pontosabban egy elsődleges szempontot kiválasztó) besorolási 

próbálkozások – amint ezt az idézett „kritizálók” is kifejtették – szükségszerűen vezettek tehát 

zsákutcába. Ezért a modern nyelvészeti vizsgálatokban a három szempont együttes 

alkalmazása vált általánossá, csakhogy az ide vezető út – s az eddigi áttekintésből ez is látható 

– egyáltalán nem volt “egyenes”. A nehézséget az okozta, hogy ezt a három szempontot 

miként lehet a lehető leggördülékenyebben, „súrlódásmentesen” összeegyeztetni egymással, 

megtalálva közöttük az egészséges egyensúlyt. 

 A teljes magyar leíró jellegű szófajtani rendszerezésekben a három szempont szándékos 

együttes alkalmazásának első kezdeményeit Szabó Dénes 1955-ben keletkezett A mai magyar 

nyelv I. c. munkájában vélhetjük felfedezni. Szabó a szavaknak elsősorban alaki és jelentésbeli 

különbségeik szerinti kategóriáit nevezi szófajoknak, de már hozzáteszi a szintaktikai 

szempontot, vagy legalábbis annak egyik részét, amikor ezt mondja: „tekintetbe véve 

természetesen bizonyos fokig gyakori mondatbeli szerepüket is ti. a szavaknak.” Ezek alapján 

beszél például a) önálló, b) nem önálló, c) nem szerves mondatrészértékű szavakról (Szabó 

1955: 129). 

 Akadémiai nyelvtanunk, a MMNyR. (Temesi 1961a) és egyetemi leíró nyelvtani 

tankönyvünk, a MMNy. (Velcsovné 1968) szintén törekedett a hármas szempontrendszer 

összehangolására, de mint fentebb bemutattuk, a gyakorlatban nem sikerült ezt maradéktalanul 

megvalósítaniuk, így elsősorban szemantikai központúak maradtak. 

 A Szabó Dénes által készített felosztás (a) önálló, b) nem önálló, c) nem szerves 

mondatrészértékű szavak) Berrár Jolán szófajtani kategorizálásában nyeri el teljesen 

kidolgozott és alapjaiban máig is érvényes formáját (Berrár 1982: 7–32). 

 Berrár szófajtani rendszere – mint fentebb elmondtuk – világosan mutatja a három alapelv 

következetes alkalmazását. Ebben a felfogásban az egyes szófajok felett még nagyobb 

egységek jelölhetők meg, amelyek elkülönítő elve a jól ismert hármas: a) szintaktikai, b) 
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morfológiai, c) szemantikai. Vegyük sorra ezeket, mégpedig úgy, ahogyan Berrár értelmezi 

őket. 

 a) „A fő csoportok elválasztására a szintaktikai-mondattani viselkedést tartom első helyre 

teendőnek.” – kezdi Berrár a magyarázatát (Berrár 1982: 26). E viselkedésük alapján két 

csoportját különíti el a szófajoknak: azokat, amelyek lehetnek önálló mondatrészek és azokat, 

amelyek nem lehetnek. Az előbbieket nevezi alapszófajoknak (illetve a köztük elhelyezkedő 

átmeneti, valamint az alapszófajokat helyettesítő szófajoknak), az utóbbiak közé pedig a 

viszonyszókat és az indulatszókat sorolja. 

 b) A szófajok vizsgálatának második számú alapkérdése a ragozhatóságuk. Érdekes módon 

ennek a kritériumnak az alapján a szófajcsoportoknak ugyanazt a kétfelé osztását kapjuk, mint 

az a) pontban, vagyis: az alapszófajok általában valamennyien ragozhatóak, a viszonyszók és 

az indulatszók pedig általában valamennyien ragozhatatlanok. (Az „általában valamennyien” 

kifejezés természetesen a néhány kivételre utal. Számunkra különösen érdekes, hogy éppen a 

segédigék és a segédigenevek, valamint a volta kopula lesznek a kivételek, sőt bizonyos 

értelemben a névutó is, hiszen azt is lehet toldalékolni, pl. alatti.) 

 c) A szemantikai szempontot a szófajok tulajdonságainak felsorolásában Berrár – mint 

fentebb láttuk, külön hangsúlyozva ezt a határozott szándékát – csak a harmadik helyre teszi. 

Berrár az egyes szófajok jelentését igyekszik általánosan megfogalmazni, így csak annyit állapít 

meg róluk, hogy azok lexikailag tartalmas vagy tartalmatlan jelentésűek. Ily módon már 

egyáltalán nem meglepő, hogy megint kettős osztást kapunk, vagyis: Berrárnál az alapszófajok 

lexikailag valamennyien tartalmas jelentésűek, a viszonyszók és az indulatszók pedig lexikailag 

tartalmatlan jelentésűek, csak grammatikai viszonyjelentéssel bírnak. 

 Így – csupán nagyvonalakban felvázolva – is láthatjuk ennek a szófaji besorolásnak a 

teljességre való törekvését. Az 1982 óta eltelt időszak mai magyar nyelvi szófajtani kutatásai 

ezt a berrári sémát használják kiindulási alapként. Bár a legutóbbi szófajtani rendszerezés 

(MGr. 1999) bemutatását csak a disszertáció 3., illetve 4. fejezete  fogja tartalmazni, már e 

helyütt is feltétlenül előre kell bocsátani, hogy az itt ismertetett berrári felosztás csak az 

alapszófajokat tekintve (majdnem) változatlan. Éppen a viszonyszók azok, amelyek 

szempontjából óriásit változott, s az indulatszók helyét is a mondatszók kategóriája vette át. 

Korántsem igaz, hogy a viszonyszók és az indulatszók csak grammatikai viszonyjelentéssel 

bírnak. A viszonyszókat a MGr. grammatikai és nem grammatikai szerepűekre bontja. A nem 
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grammatikai viszonyszóknak logikai, modális és pragmatikai jelentésük van. Az indulatszók 

pedig nem főcsoport, hanem a főcsoportként szereplő mondatszók egy alcsoportja. Az 

indulatszók sem lexikális, sem grammatikai jelentéssel nem rendelkeznek, hanem 

kommunikációs-pragmatikai jelentésűek. 

 A berrári szófajtani felosztás két továbbfejlesztője Rácz Endre (1985) és Keszler Borbála 

(1992, 1994, 1995, 1998), akiknek szintén komplex, azaz hármas szempontú rendszerére itt 

csak utalni szeretnék, mert ezeknek a témám szempontjából fontos részeinek ismertetését a 

dolgozat 3. fejezetében fogom megadni. Feltétlenül meg kell említeni még a megjelenés alatt 

álló új leíró nyelvtani egyetemi tankönyvet, a Magyar Grammatikát, melynek szerzői az ELTE 

Bölcsészettudományi Kara Mai Magyar Nyelvi Tanszékének kutatói és oktatói. E munka 

szófajtani fejezete valószínűleg minden eddiginél pontosabban, a teljességre törekedve 

igyekszik majd megrajzolni a mai magyar nyelv szófaji rendszerét. E készülő grammatika 

idevágó legfrissebb eredményeit a disszertáció megfelelő helyein szintén bemutatom majd.1 

 A legnagyobb pozitívuma ezeknek az új szófaji felosztásoknak egyrészt az, hogy a 

szavaknak ezt a természetükből adódó és szorosan összefonódó hármas tulajdonságát 

(szintaktikai, morfológiai, szemantikai) nem akarják mindenáron szétválasztani, sőt, felismerik 

és hangsúlyozzák elválaszthatatlanságukat (lásd fentebb a jelentésformáról mondottakat); 

másrészt – s ez az előző felismerésből következik – igyekeznek minél rugalmasabbak, azaz 

„nyelvbarátok” maradni, megengedik a kivételeket, nem akarnak mindenáron „skatulyázni", 

amiről pedig a nyelvtudomány igen nehezen tud lemondani. Szépen és követendően 

fogalmazza meg ezt a fajta megközelítést a készülő új magyar leíró grammatika szófaji 

rendszerezését “felvezető” szöveg befejező gondolata: „A szófajok vázlatos összefoglalása 

természetesen nem nyújt teljesen szabályos, tökéletes képet a mai magyar nyelv szófaji 

rendszeréről, felhívja azonban a figyelmet azokra a problémákra, melyek megoldásra, 

kidolgozásra várnak, s arra a tényre is, hogy nem lehet minden nyelvi elemet egyértelműen 

besorolni.” (Keszler 1998: 6.)  

                                                
1 A megjelenés alatt áló munka eredményeit a Mai Magyar Nyelvi Tanszék Grammatikai Kutatócsoportjának 
üléseiről, valamint a szerzők által rendelkezésemre bocsátott kéziratokból, vitaanyagokból ismerem. 
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2. A SEGÉDIGÉK EGYES IDEGEN NYELVEKBEN 
 
 
A szófajtani rendszerezés kritériumainak számbavételekor utaltunk arra, hogy a szófaj fogalma 

minden nyelvnek egyik alapvető grammatikai kategóriája, s meg is indokoltuk, miért lehetséges 

ez. A különböző nyelvek szófaji rendszerei azonban természetesen eltérőek. Az alapvető 

szófajok egyezései, hasonlóságai a nyelv valóságábrázoló funkciójából, azaz külső nyelvi 

tényezőkből következnek, vagyis szemantikailag nagyjából hasonlóan különülnek el az egyes 

nyelvek szavai. Szintaktikailag és morfológiailag azonban már sokkal több az eltérés, mert 

ezekre a területekre erősebben hatottak a nyelv belső életének változásai. Ezek az eltérések 

esetenként egyszerűen mennyiséginek tűnhetnek, valójában persze nemcsak erről van szó. 

(Érdekes például, hogy a magyarban – bár csupán három névelő létezik – teljesen helyénvaló 

ennek a szófajnak az elkülönítése, sőt, további felosztása is határozott és határozatlan 

névelőkre. Az orosz nyelvnek nincs ilyen szófaji kategóriája, holott – mondhatnánk – van 

határozatlan névelője. A Я видела одну девочку,которая... (Láttam egy kislányt, 

aki...) mondatban, megfelelő hangsúlyozás esetén az одна (egy) nem számnév, hanem a mi 

fogalmaink szerint határozatlan névelő. (Lásd erről: O. П. Рассудова, 1986: 163.) Hogy az 

orosz grammatika mégsem veszi föl a névelőt külön szófajként, annak persze nemcsak 

mennyiségi oka van, hanem mert az egy számnévnek ilyen fajta határozatlan névelői használata 

nyilvánvalóan nem tipikus, nem olyan markáns megkülönböztető jegy, mint amennyire az 

például a magyarban. (Nem is beszélve a német nyelv névelőiről, amelyeknek a 

névszóragozásban óriási szerepük van.) 

 Nem haszontalan s nem minden tanulság nélkül való tehát, ha áttekintjük, hogy néhány 

idegen nyelvben egyáltalán léteznek-e, s ha igen, hogyan néznek ki a segédigék, illetve a leíró 

nyelvtanok miként vélekednek róluk, hová helyezik őket saját szófaji rendszerükben. Mindezt 

azonban – terjedelmi és időkorlátok miatt – csak érintőlegesen tehetjük meg, hiszen a téma 

idegen nyelvi szakirodalma túlságosan nagy ahhoz, hogy a teljesség igényével valamennyit 

áttekintsük. Ezért valóban csak néhány nyelvről szólunk, s ott is a legismertebb, legjelentősebb 

szakirodalmat idézzük.  

 A vizsgált nyelvek kiválasztásában a fentieket is figyelembe véve tehát a következő 

szempontok vezéreltek. Csak közvetett forrásból és igazán csak utalok arra a nyelvre, amely 
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anyanyelvünk önálló életének alakulására irodalmi írásbeliségünk kialakulásakor és kezdeti 

időszakában sokáig, azután pedig még nyelvtanirodalmunk életének gyermekéveiben is sokáig 

hatott, és grammatikaírásunkra történeti okokból különösen nagy hatást gyakorolt: vagyis a 

latinra. Gavin Betts Latin nyelvkönyvében a Nyelvtani alapfogalmak meghatározásai c. részben 

a következőképpen írja le a „kopula,  kopulat ív igék” címszót: „a kopula (kopulatív ige) a 

névszói-igei (összetett) állítmány igei része, mely az ige nyelvtani jegyeit kapcsolja (copulare = 

összekapcsol) az állításhoz. A magyarban a létige és a marad valamely névszóval összetett 

állítmányt alkothat. Hű volt/maradt barátjához. Jó vagy hozzám. A magyarban a létige van/ 

vannak alakja elmarad a névszói állítmány mellől, a latin azonban mindig kiteszi: A lány szép. 

Puella pulchra est. A latinban ezeken kívül több más ige is betölthet ilyen funkciót, így a 

valamivé válást, a valaminek látszást, a születést, a maradást jelentő igék, továbbá a valaminek 

mondást, nevezést, tartást, választást, valamivé tevést jelentő igék passzívumai.” (Betts 1996: 

22.) 

 Alább – immár közvetlen forrásokból – megvizsgálom az angol, a német, a francia és az 

orosz nyelv segédigéit. Azért ezeket, mert egyrészt e nyelvek grammatikaírási gyakorlata – 

főleg akadémiai nyelvtanuk – példaértékű, másrészt pedig ezekben a nyelvekben – talán az 

oroszban nem annyira, mint a másik háromban – világosnak mondható e szófaji csoport 

elkülönülése, és pontos jellemzésüket is megtaláljuk.2  

 Felmerült még egy szempont, amely esetleg további értékes adalékokkal szolgálhat a 

magyar segédigék leírásához. Ez pedig a magyarnak mint idegen nyelvnek a vizsgálata, vagyis 

utánajárni annak, hogy a magyarnak mint idegen nyelvnek a tanítása-tanulása során miképpen 

merül fel a segédigék kérdése. 

 Az így nyert információk talán közelebb visznek majd a magyar segédigék jobb 

megismeréséhez. 

 

                                                
2 Bizonyára érdekes lenne, s sok tanulsággal szolgálna a magyarral rokon nyelveket is vizsgálni, amely nyelvek 
grammatikai rendszere leginkább hasonlít egymásra. Ilyen irányú nyelvismeretem hiányában, valamint 
ugyancsak terjedelmi és időkorlátok miatt azonban erre az egybevetésre e disszertáció keretében még röviden 
sem vállalkozom. 
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2.1. SEGÉDIGÉK AZ ANGOLBAN 

 

Az angol leíró grammatikában (Quirk–Greenbaum 1973/87) a segédigék önálló szófaji 

csoportot alkotnak. 

 Az angolban megkülönböztetnek ún. elsődleges segédigéket (primary auxiliaries): do, 

have, be, amelyek az eldöntendő kérdésekben, a tagadásban és az igeidők képzésében 

játszanak szerepet. Teljes ragozási paradigmájuk van. (Jelentésük – nyelvszerkezeti okokból – 

nem adható meg egyszerűen magyarul. Vagy azért, mert többféle funkcióval rendelkeznek, 

vagy pedig azért, mert a magyarban nem egyes szavakkal, hanem egész szószerkezettel 

adhatók csak vissza.) 

 Közülük a do feladata a tagadó és a kérdő alakok képzése, amikor az igei kifejezésnek nincs 

segédigei része az állító mondatban. Pl.: Kérdő mondatban: The children play all day. 'A 

gyerekek egész nap játszanak.' Do the children play all day? 'A gyerekek egész nap 

játszanak?' Yes, they do. 'Igen.' Illetve tagadásban: The children do not play all day. 'Nem 

játszanak egész nap a gyerekek.' (Do the children play all day? 'A gyerekek egész nap 

játszanak?') No, they don’t. ‘Nem.' 

 A have és a be a különböző igeidők, igenemek képzésére és az aspektualitás kifejezésére 

szolgálnak. Pl.: aspektualitás: I sing in a choir. ‘Énekelek egy kórusban.’ (rendszeres 

cselekvés); I am singing my favourit melody. ‘A kedvenc dalomat énekelem.’ (éppen most); I 

have sang Beethoven’s Simphony IX. ‘Énekeltem (már) Beethoven IX. Szimfóniáját.’  

Igenem: The postman brings the newspaper. ‘A postás hozza az újságot.’ The newspaper is 

brought to you. ‘Elhozzák neked az újságot.’ Igeidő: I am writing my PhD thesis. ‘Írom a 

disszertációmat.’ I was writing my PhD thesis. ‘Írtam a disszertációmat.’ 

 A másik egy számbelileg nagyobb csoport, az ún. modális segédigéké (modal 

auxiliaries): can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, need, 

dare. (Ezek egy részének jelentése egy az egyben visszaadható magyarul, pl.: can ‘képes, tud, -

hat/-het’; may ‘lehet, -hat/-het’; must ‘kell’; ought to ‘kellene’ stb. Másik részük azonban 

nyelvszerkezeti  okokból, illetve a funkcióik sokrétűsége miatt nem fejezhető ki egyszerűen 

magyarul.) 
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 A modális segédigéken belül a három utóbbit (used to, need, dare) marginális módbeli 

segédigéknek (marginal modal auxiliaries) nevezik a szerzők. Ezek ragozásukban és 

szintaktikai viselkedésükben eltérnek a többitől, amennyiben ragozásuk és használatuk 

meglehetősen korlátozott. (Pl. a used to csak múlt időben, egy adott értelemben használható: I 

used to smoke. ‘Dohányoztam. (szoktam volt)’; a need csak tagadó és kérdő értelemben: You 

must write your report. ‘Meg kell írnod a jelentésedet.’ No, I need not. ‘Nem, nem kell 

(megírnom).’ A dare használata állító alakban csak speciális kifejezésekben fordul elő, 

egyébként kérdő vagy tagadó mondatokban használják. Jelentése leginkább a ‘mer, merészel’ 

magyar megfelelővel adható vissza. Például ilyen idiomatikus kifejezésekben,  mint: How dare 

you, he, she...? ‘Hogyan merészeled, merészeli...?’ I dare say... ‘Merem állítani...’ 

 Beszélnek még ún. félsegédigékről is (semi-auxiliaries), mint pl. a (you) had better 

‘jobban tenné(d)’, tend to ‘hajlamos rá, szokott’ stb., amelyek hasonló szemantikai viszonyban 

állnak az igei kifejezéssel, mint a modális segédigék.   
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2.2. SEGÉDIGÉK A NÉMETBEN 

 

A német leíró nyelvtan (Heidolph–Flamig–Motsch 1981) az igéket szemantikai, szintaktikai és 

morfológiai szempontok alapján osztályozza. A segédigék a szemantikai kategóriák egyikét 

képezik, ezen belül két csoportot különböztetnek meg: az ún. Hilfsverben-t, amit talán 

egyszerűen segédigéknek fordíthatunk, és a Modalverben-t, vagyis a módbeli segédigéket. 

 Egy másik munka (Helbig–Buscha 1972/80) a kérdéses szófajt szintén a már említett három 

szempontból, de komplexebb módon vizsgálja, s az előző munkánál részletesebben foglalkozik 

a segédigékkel. Itt is megtaláljuk a két alaptípus – Hilfsverben, Modalverben – szembeállítását. 

Most tehát nézzük, mely igék is tartoznak az egyik típusba, melyek a másikba: 

Hilfsverben: haben, sein, werden. 

Modalverben: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen.  

A német igék megfelelő magyar jelentését – ahogyan erre már az angol segédigéknél is 

utaltunk – nem mindig könnyű megadni, ezért érdemesebb funkcióik felől megközelíteni őket. 

 A haben, sein és werden segédigék (Hilfsverben) az összetett igeidők és az igenemek 

képzésében játszanak szerepet, teljes ragozási paradigmájuk van. (Itt kell megjegyezni – s ez a 

párhuzam a továbbiakban is megfigyelhető –, hogy a németben ez a három, egyszerűen 

segédigének nevezett ige jó néhány hasonlóságot mutat az angol ún. elsődleges segédigék 

(primary auxiliaries) kis csoportjával (have, be, do)). 

 A dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen módbeli segédigék (Modalverben) 

főnévi igenévvel összekapcsolva az elsődleges, ún. objektív modalitáson kívül alkalmasak 

akarat, lehetőség, képesség és valószínűség kifejezésére, paradigmájuk pedig hiányos: például 

nincs felszólító módjuk, nem veszik föl a jelen idő E/1. és E/3. személyű végződéseket. 

(Láttuk, hogy hasonlóan viselkednek az angol modális segédigék (modal auxiliaries) is, 

amennyiben pl. azok sem veszik föl jelen időben az E/3. személy végződését, illetve korlátozott 

az idővonatkozásuk.)3 

 Az említett német nyelvtan felsorol még további 12 igét, amelyek közel állnak a 

segédigékhez (Helbig–Buscha 1972/80: 107): bleiben ‘marad’, brauchen ‘kell, szükséges’, 

scheinen ‘tűnik’, bekommen ‘van mit, -ható/-hető’, belieben ‘szíveskedik, méltóztatik’, drohen 

                                                
3 Az angol és német tulajdonságok egybevetését vö. M. Korchmáros (1992: 7) megállapításaival. 
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‘fenyeget, félő, hogy’, gedenken ‘szándékozik’, kommen ‘jut, kerül’, pflegen ‘szokott’, suchen 

‘igyekszik, azon van, hogy’, verstehen ‘tud’, wissen ‘tud’. 4 

 Ezek az igék egyben főigék is, de alkalmilag, bizonyos formai megszorításokkal (pl. zu + 

főnévi igenévvel kapcsolódva) jelentésük megváltozhat, segédigeszerűvé válhat. Ezeknek is 

láthattuk az angol “párjait”, s így esetleg itt is használhatnánk az angol szakirodalom 

terminusát, a félsegédige (semi-auxiliaries) kifejezést. A párhuzamra annál is inkább érdemes 

odafigyelnünk, mert néhány ilyen félsegédigének vagy segédigeszerű szónak a magyar 

megfelelője is hasonlóan viselkedhet főnévi igenév mellett. Ha jól megnézzük ezeket az igéket, 

feltűnő, hogy kivétel nélkül valamennyien szerepelnek azon segédigegyanús szavak között, 

amelyeket jó néhány kutató vizsgált az általánosan elfogadott segédigéken kívül (vö. Kálmán 

C. Gy.–Kálmán L.–Nádasdy–Prószéky 1989; Molnár K. 1993; Lengyel 1999). 

 Az angol és a német nyelv fent ismertetett szófaji rendszerezéséből kiderül tehát, hogy az 

angolban összesen (tehát az elsődleges és a modális segédigéket is beleszámítva) 16, a 

németben pedig ugyanilyen szisztémában 9 segédigét tartanak számon. A szűk értelemben vett 

segédigék osztálya mindkét nyelvben zárt szófajt alkot, de ezen kívül felsorolnak még 

félsegédigéket vagy segédigeszerű szavakat, amelyek csak bizonyos szerkezetekben 

viselkednek viszonyszóként. 

 

2.3. SEGÉDIGÉK A FRANCIÁBAN  

 

A Grevisse-féle francia leíró grammatika (Grevisse 1988) meghatározása szerint a segédigék 

(verbes auxiliaires) azok az igék, amelyeknek használatakor eredeti jelentésük elhalványul, és 

csak grammatikai elemként funkcionálnak egyéb igei formulákkal (főként a múlt idejű 

melléknévi igenévvel) kapcsolódva. 

 Az első csoportot az ún. fő segédigék alkotják (avoir 'van neki, birtokol vmit' és etre 'van, 

létezik'). Amellett, ,hogy természetesen létezik főigei jelentésük is, segédigeként saját fogalmi 

jelentésüket teljesen elveszítve grammatikai jelentéssel bírnak, szerepük, hogy kifejezzék az 

összetett igealakokban a főige idejét, módját, számát, személyét és aspektusát. Ez a két fő 

                                                
4 A magyar jelentéseket vö. Halász Előd: Német–magyar szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967/74.). 
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segédige tehát az igeragozás rendszerébe épült be. Mellettük a főige múlt idejű melléknévi 

igenévi alakban szerepel. 

 A másik csoport az ún. félsegédigéké (semi-auxiliaires) (pl.: pouvoir, vouloir, devoir, il 

faut), amelyek elsősorban főnévi igenévhez, ritkábban melléknévi igenévhez vagy határozói 

igenévhez kapcsolódnak, többé-kevésbé elveszítik saját eredeti jelentésüket (az elhomályosul), 

és arra szolgálnak, hogy különféle idő-, mód- vagy aspektusbeli árnyalatokat fejezzenek ki.  

 Pataki Pál Francia nyelvtanában (Pataki 1987) ennek megfelelően például a félsegédigéket 

tovább bontja típus szerint. Ez alapján beszél az időt kifejező félsegédigei szerkezetekről 

(közeli jövő; közelmúlt: aller, venir); az aspektualitás kifejezésére szolgáló szerkezetekről (a 

cselekvés különböző fázisai – pl. előkészület; meghiúsult előkészület; cselekvés kezdete; 

cselekvés közepe; cselekvés vége); módot kifejező félsegédigei szerkezetekről (lehetőség, 

valószínűség; szükségesség; akarat: devoir, pouvoir, savoir, vouloir). Pataki azt is megjegyzi, 

hogy olykor nehéz meghúzni a határt a segédigei és az igei használat között, hiszen rengeteg 

igének lehet főnévi igenévi bővítménye anélkül, hogy eredeti jelentése elhomályosulna. A 

Greviss-féle nyelvtan is megjegyzi, hogy a félsegédigékkel kapcsolatban a szakirodalom még 

nem jutott megegyezésre, ezért az ebbe a körbe sorolt igék listája változatos. 

 E rövid áttekintésből is látható, hogy a francia segédigék hasonlóan viselkednek az angol és 

a német segédigékhez, és besorolásuk, csoportosításuk is emlékeztet azokéra. 
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2.4. "SEGÉDIGÉK” AZ OROSZBAN 

 

Az orosz akadémiai nyelvtan szófaji besorolásában (Шведова 1980–82) 

вспомогательный глагол-t, azaz segédigét mint önálló szófaji kategóriát nem vesz föl, 

ám az igéken belül tárgyalja a jelenséget. Alkalmazza a fenti terminust, de csak szintaktikai 

értelemben, és olyan, főigeként is használatos igék jelölésére, amelyek a névszói állítmány 

részét alkotják. Ilyen igék az oroszban: 

1. sz. táblázat 
 “Segédigék” az oroszban 

 
ige főigei jelentésben szintaktikai értelemben vett 

segédigei jelentésben 
kapcsolóelemek (связка) 

быть  
 

'van', 'létezik', 
Он был дома.  
'Otthon volt.' 
Такая партия была. 
'Létezett ilyen párt.' 
 

'lesz'  
Он будет учителем. 
'Tanár lesz.'  
Он был болен. 
'Beteg volt.' 
Illetve: az összetett jövő idő képzésére: 
Он будет читать. 
'Olvasni fog.' 

казаться 
 

'vminek, vmilyennek látszik, tűnik', 
Казалось, что он болен. 
'Úgy tűnt, hogy beteg.'  

Это кажется интересным. 
'Ez érdekesnek tűnik.' 

остаться 'marad, ottmarad vhol' 
Он осталься дома.  
'Otthon maradt. 

Он осталься больным. 
'Beteg maradt.' 

стать 'válik' 
- 
 

Он стал учителем. 
'Tanár lett.' 

считаться 'számít' 
Это не считается. 
'Ez nem számít.' 

Он считается умным.  
'Ő okosnak számít.' 

являться 'megjelenik', jelentkezik' 
Отец ребëнка должен 
явиться в школе. 
'A gyerek apjának meg kell 
jelennie az iskolában'. 
 

'mutatkozik', 'tűnik', 'van' 
Он врач. 'Ő orvos'. 
Он является врачом. 
'Ő orvos'.  
(Stilisztikai különbség van a két 
kifejezés között, amely a magyarra 
fordítás során igazából nem 
érzékeltethető. A hosszabb kifejezés 
hivatalos stílusú.) 
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Létezik ezen kívül az ún. modális szavak (модальные слова) kategóriája mint önálló 

szófaj, s ezen belül beszél a nyelvtan modális igékről (модальные глаголы). Ebbe a 

csoportba tartoznak például az alábbi igék:  

мочь: 'tud', '-hat', '-het', 'képes vmire', 'szabad' 

уметь: 'ért vmihez', 'képes, tud vmit csinálni' 

хотеть: 'akar, kíván, óhajt, szeretne vmit tenni’ 

Az itt felsorolt szavak szinte teljesen megfelelnek az angolból és németből megismert modális 

segédigéknek: önállóan, azaz főigeként ezek sem használatosak, mindig csak infinitívusszal 

kapcsolódva, pl.: 

Я могу уже читать? 'Olvashatok már?' 

Я тоже умею читать.'Én is tudok olvasni.' 

Я хочу спать. 'Aludni akarok.' 

 

Az alábbi, ún. fázisigék (фазовые глаголы) a cselekvés különböző aspektusait (kezdetét, 

folyamatát vagy befejezését) fejezik ki: 

начать, стать: 'kezd, megkezd' 

продолжать: 'folytat' 

кончать, бросить, перестать, прекратить: 'befejez, végez' 

Példamondatok: 

Я начинаю бояться. 'Kezdek félni.' 

Я продолжаю учиться. 'Folytatom a tanulást.' 

Я кончил работать. 'Befejeztem a munkát.' 

Mind a modális, mind a fázisigék az oroszban az összetett állítmány részei. 

 Egy magyar szerzőtől származó orosz leíró nyelvtan (Pete 1988: 349) külön szófaji 

kategóriaként tünteti fel a segédszavakat (вспомогательные слова). Jellemzésük a 

következő: A segédszavak átmeneti helyet foglalnak el az alapszófajok és a viszonyszók 

között. A viszonyszóktól eltérően toldalékolhatók, önálló hangsúllyal rendelkeznek, és 

rendszerint nemcsak grammatikai, hanem kiegészítő lexikai jelentést is hordoznak. A 

mondatban azonban nem töltenek be önálló mondatrészszerepet. A nem teljes jelentésű 
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segédszavakhoz 1. a segédigék, kopulák (связки); 2. a félsegédigék (полусвязки) és 3. a 

modális igék (модальные глаголи) tartoznak.  

 A kopulák csak grammatikai jelentést fejeznek ki: az idő, a mód, a szám, a személy, az 

igeszemlélet, az igenem és a nyelvtani nem jelentéseit. Segédigék (kopulák) az alábbiak: быть 

(van), являться (van), представлять собой (van). Pl. Он был солдатом. (Katona 

volt.) История является/представляет собой науку о развитии общества. 

(A történelem a társadalom fejlődéséről szóló tudomány.) A félsegédigék a grammatikai 

jelentésen kívül kiegészítő lexikai jelentéssel is bírnak. Pl. Он стал учителем. (Tanár lett.) 

Он мне покозался хорошим учителем. (Jó tanárnak látszott.) Он окозался 

учителем. (Tanárnak bizonyult.) Он остался учителем. (Tanár maradt.) Он 

слывëт хорошим учителем. (Jó tanár hírében állt.) A segédigék és a félsegédigék a fent 

leírt funkciójukon kívül egyaránt használatosak teljes jelentésű főigeként is. 

 A modális segédigék (модальные глаголи) a cselekvőnek a cselekvéshez való 

különböző modális viszonyait fejezik ki. Ide tartoznak: мочь (tud, -hat/-het), хотеть (akar), 

хотеться (akaródzik), следовать (kell, illik), понадобиться (kell, szükséges). 

 Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy ha természetesen nem is azonos arányban és 

tartalommal, de a fent vizsgált nyelvek mindegyikében megfigyelhető a kérdéses szavaknak egy 

hasonló szempontrendszer alapján történő, többnyire hármas felosztása. Az angolban, az 

oroszban és a németben beszélnek segédigékről (vagy kopulákról), modális segédigékről és 

félsegédigékről is, a franciában hiányzik az ún. modális segédigék külön csoportba sorolása. A 

kérdéses szavak funkciója mind a négy említett nyelvben hasonlónak mondható: a segédigék és 

a félsegédigék elsősorban grammatikai viszonyjelentések (idő, mód, személy, szám, egyes 

nyelvekben aspektualitás, igenem, nyelvtani nem) kifejezésére, a modális segédigék pedig a 

modalitás kifejezésére szolgálnak. 

 A későbbiekben látni fogjuk, hogy a magyar nyelv segédigéinek és segédigeszerű szavainak 

szerepe ezeknek a fő funkcióknak szintén megfelel. 
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2.5. A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÍTÁSA SORÁN FELMERÜLŐ ESETLEGES 
SZEMPONTOK 
 

Feltételezésem szerint érdekes tanulságokkal szolgálhat, ha a magyart mint idegen nyelvet 

vizsgáljuk, nevezetesen azt nézzük meg, hogy a magyarnak idegen nyelvként való tanítása és 

tanulása során felmerül-e valamilyen formában a segédigék problémája. Ez természetesen 

elsősorban azoknál a tanulóknál jöhet számításba, akik olyan nyelvek valamelyikének 

anyanyelvi beszélői, amelyekben ha nem is feltétlenül ilyen szófaji kategória, de legalább maga 

a jelenség létezik (pl. angol, német, francia, orosz anyanyelvűek). 

 Amikor az ő számukra a magyar igeragozás megfelelő fejezeteit tanítják, nagy 

valószínűséggel előkerül a segédige fogalma, s nem feltétlenül olyan összefüggésben, hogy az a 

magyar szófajok között hogyan foglal helyet, mi jellemzi stb., hanem annyiban, hogy az 

idegennyelv-tanulás során természetesen felmerülő összehasonlításban az anyanyelvi, illetve a 

célnyelvi kifejezés között milyen tanulást segítő hasonlatosság vagy éppen különbség van. 

 Ebből az egyszerű gyakorlati szempontból átlapozva néhány idegen anyanyelvűek számára 

íródott magyar nyelvtant, a következőket találtam. 

 Aurélien Sauvageot 1951-es, franciák számára készült magyar nyelvtana a minket érdeklő – 

tehát az igeidőkről, igemódokról (vö. Sauvageot 1951: 66), illetve a verbo-nominális 

mondatról szóló (vö. Sauvageot 1951: 116) – fejezetekben egyáltalán nem használja a segédige 

(verbe auxiliaire) kifejezést, a magyar szerkezetben szereplő segédigéket mindvégig a létige 

ragozott alakjaként emlegeti: „Structurelement, la phrase verbo-nominale est caracterisée par 

la présence simultanée de deux éléments: un prédicat verbal, le plus souvent figuré par le verbe 

d'existence, et un attribut nominal.” Azaz: A verbo-nominális mondat felépítését =az összetett, 

igei-névszói állítmányt két elem egyidejű jelenléte jellemzi: egy igei részé, amely 

leggyakrabban a létige egyik alakja és egy névszói kiegészítőé. (Sauvageot 1951: 66.) 

 Egy német nyelvű magyar leíró nyelvtan, Tompa József 1972-es munkája szintén 

foglalkozik a jelenséggel, és több ízben használja is a segédige (Hilfsverb) terminust.  

 Az igeformák használata c. részben ugyan éppen nem ezzel, hanem a kopula terminussal 

illeti a magyar névszói-igei állítmány részét képező van, lesz, marad, múlik igéket: „Im Satz 

wird das finite Verb gewöhnlich als Prädikat gebraucht: Ist es selbständig, so ist es verbales 

Prädikat  (Várjon egy percig, kérem! 'Warten Sie eine Minute, bitte!'; Hol van a kulcs? 'Wo 
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ist der Schlüssel?'; steht es mit einem Prädikatsnomen zusammen, dann ist es lediglich ein Teil 

des nominal-verbalen Prädikats (Légy jó, fiam! 'Sei brav, mein Sohn!'; Két évig sebész 

voltam egy kórházban 'Zwei Jahre lang war ich Chirurg in einem Krankenhaus'). Diese letzte 

Funktion kommt aber nur vier Verben zu, und zwar van 'er/sie/es ist', lesz '...wird', marad 

'...bleibt' und múlik in der Bedeutungsnuance: '...ist (so und so viel Jahre, Monate usw.) 

vorüber'. Das erste Verb hat so nur die Rolle einer Kopula; wird auch in der 3. Pers. Sing. 

(van) und Pl. (vannak) im. Präs. Ind. nur bei besonderer Betonung im Satz verwendet (Van az 

öcsém is olyan jó sebész! 'Auch mein Bruder ist so ein guter Chirurg'; Vannak ilyen jók a te 

gyerekeid is! 'So brav sind doch auch deine Kinder!'). Sonst hat ein solcher Satz nur 

nominales Prädikat (Az öcsém is sebész 'Auch mein Bruder ist Chirurg'; A gyerekek jók 'Die 

Kinder sind brav'). Das bedeutet aber zugleich, daß auch diese und ähnliche Nominalsätze die 

Momente von Präs. und Ind. sowie das der 3. Pers. verdeutlichen: die „Nullstuffe” – d. h. das 

Fehlen – der Kopula drückt all diese typisch verbalen Relationen eindeutig aus.” Azaz: A 

ragozott igealak a mondatban szokásosan használható állítmányként, ilyenkor magától 

értetődően igei állítmánynak nevezzük. (Várjon egy percig, kérem!; Hol van a kulcs?) Ám 

ha egy névszóval együtt szerepel, akkor pusztán a névszói-igei állítmány részét képezi 

(Légy jó, fiam!; Két évig sebész voltam egy kórházban.) Ez utóbbi szerepet csak négy 

magyar ige töltheti be: van, lesz, marad, múlik. Az első ige csak kopula szerepű, kijelentő 

mód, jelen idő, egyes és többes szám 3. személyben (van, vannak) csak különleges nyomatékú 

mondatban jelenhet meg: Van az öcsém is olyan jó sebész!; Vannak ilyen jók a te gyerekeid 

is! Egyébként az ilyen mondatoknak csak névszói állítmányuk van: Az öcsém is sebész; A 

gyerekek jók. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ez és az ehhez hasonló névszói állítmányú 

mondatok a kijelentő módot, a jelen időt, illetve a 3. személyt az ún. nullmorfémával, vagyis a 

kopula tulajdonképpeni hiányával fejezik ki. (Tompa 1972: 76–7.) 

 A könyv 152. lapján a segédigékről (Hilfsverben) szükséges tudnivalókat külön pontba 

szedi a szerző. Szó van itt a feltételes módú múlt idejű igealakokban szereplő volná-ról, a fog 

ige jelen idejének ragozott alakjairól, amelyek a kijelentő mód jövő idejét hozzák létre, 

valamint megemlíti a van létige tövéből származó volta szócskát, és az ugyancsak a van tőből 

eredeztethető való melléknévi igenevet. (Tompa 1972: 152–3.) 

 Egy helyen még említi Tompa a fog segédigét, de csak a mellette álló igekötős főnévi 

igenevek igekötőjének szórendje szempontjából foglalkozik vele, ugyanis a fog megszakítja az 
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egyébként szabályos igekötő+ige sorrendet: pl. el fogok menni. A további példák az el akarok 

menni, el szeretnék menni, el tudok menni szerkezetek, s érdekes lehet, hogy bennük az akar, 

szeretne, tud szavakat a főnévi igenév mellett szereplő állítmánynak veszi, és modális 

tartalmúnak tartja (vö. Tompa 1972: 228). 

 K. E Majtyinszkaja híres, 1955-ben kiadott magyar nyelvtanának igeragozásról szóló 

fejezeteiben a következőket olvashatjuk: „Будущее время (jövő idő): Форма будущего 

времени оброзуется из настоящего времени вспомогательного глагола 

fog-ni + инфинитив основного глагола.” Azaz: A jövő idő formája a fog-ni segédige 

jelen idejéből plusz a főige főnévi igenevéből képződik. (Майтинская 1955: 225.) 

 "Прошедшее время условного наклонения (feltételes mód, múlt idő): 

Прошедшее время условного наклонения образуется от прошедшего 

времени основного глагола + вспомогательный глагол volna.” Azaz: A 

feltételes múlt idő a főige múlt idejéből és a volna segédigéből áll. (Майтинская 1955: 240.) 

 A fenti két megjegyzés azért különösen érdekes a számunkra, mert az orosz szófajok között 

a segédigéket mint külön szófajcsoportot nem tartják számon. Mondattani értelemben ugyan 

használják a segédige (вспомогательный глагол) kifejezést, ám itt a magyarban nem 

mondatrészteremtő segédigével van dolgunk, hanem szóalakteremtő segédszócskával, mégis 

segédigének nevezi a volná-t Majtyinszkaja. (Vö. Шведова 1980–82: II. 122–3., 214–6., 

240., 270.) (Az a terminológiai különbség, hogy Majtyinszkaja miért a segédige, és miért nem 

a segédszócska kifejezést használja, ebben az összefüggésben nem lényeges. Majtyinszkaja  

mentségére szolgál, hogy Keszler Borbála 1995-ös szófaji felosztásáig a magyar szakirodalom 

a volna szót is segédigének tartotta, s nyilvánvaló, hogy szerzőnk e felosztás előtti forrásokból 

dolgozott. Vö. Temesi 1961a, Velcsovné 1968, Berrár 1982, Rácz 1985, Keszler 1995.) 

 A sajátos ragozású igék között tesz említést a nyelvtan a van ige lesz igével történő 

alakkiegészüléses változatairól, valamint a való-ról  és a levő-ről: „Они выступают в 

качестве своего рода причастных связок. В этой роле, например, 

причастие levő ещë в известных случаях осмысливается и может 

переводиться на русский язык как „находящийся", в то время как való 

является совершенно „пустым„ по значению, чисто служебным словом.” 

Azaz: Ezek a melléknévi kopulák egy sajátos típusaként jelennek meg. Ebben a szerepben a 
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levő melléknév oroszra még a leggyakoribb jelentésében is a 'található” szóval fordítható, 

ugyanakkor a való teljesen üres jelentésű, tisztán viszonyszó. (Майтинская 1955: 259.) 

 A hiányos ragozású igékről szóló részben továbbá még arra is felhívja a figyelmet, hogy a 

szokni igének csak a múlt idejű alakját használjuk még a jelen idejű cselekvés megjelölésére is, 

valamint hogy a szabad melléknév időnként igeként ragozódik. (Vö. Майтинская 1955: 

269–70.) 

 (A francia, német és orosz idézetek fordítása tőlem származik.) 
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3. SEGÉDIGÉK A MAGYARBAN  
 
A szófaji rendszerezés általános kérdéseinek bemutatása, valamint a külföldi szakirodalomnak 

a segédigékről tett megállapításainak tanulságai után immár lássuk, hogyan is fest e különleges 

szófaji csoportnak a története és mai helyzete a magyar nyelvben. 

 

3.1. A MAGYAR „SEGÉDIGE” TERMINUS TÖRTÉNETE 

 

A magyar segédigék vizsgálata során aprócska fehér folt ötlik szemünkbe leíró grammatikánk 

szinte végtelenül színes palettáján. Jó néhányan, különböző összefüggésekben, de 

mindannyiszor csak érintőlegesen írtak ugyan régi nyelvünk segédigéiről, a legújabb történeti 

grammatika több helyen is említi a segédigéket (vö.: pl. Szarvas 1872, Klemm 1928, Berrár 

1957, Lengyel 1995a: 267–71., A magyar nyelv történeti nyelvtana I. 636–7., II/1. 167–8., 

II/2. 232–3), de magának a terminusnak a „portréját", vagyis hogy azt magyar nyelven ki, 

mikor és milyen értelemben használta először, s milyen változásokon ment keresztül e ma már 

elterjedt nyelvtani szakszavunk, még senki nem festette meg. Ezt a  hiányt igyekszik pótolni ez 

a rövid fejezet. Természetesen nem sorolhatom fel a terminus összes eddigi előfordulását a 

nyelvészeti szakirodalomban, hiszen az óriási szövegkutatási munkát igényelne, s ez 

dolgozatomnak nem feladata. Ez a „terminustörténeti fejezet” csupán adalék kíván lenni. Ezért 

csak mintegy ízelítőül jelölöm meg azokat a forrásokat, amelyek a terminus mai alakjának 

kifejlődésében egy-egy állomást képviselnek. A célkitűzésem számára legkézenfekvőbb 

módszert választva, az időbeliségben visszafelé haladva kutattam a magyar segédige szó első 

felbukkanását, s az sem szorul különösebb magyarázatra, hogy a válogatás során miért csak a 

magyar nyelvű nyelvtanok jöhettek számításba. 

 De hadd kezdjem mindjárt egy kivétellel e legutóbbi megjegyzésem alól. Ahhoz ugyanis, 

hogy nyugodtan állíthassam, hogy a segédigének mint önálló és vizsgálatra, de legalább 

említésre méltó szófajnak a jelenléte a magyar grammatikaírás történetében régi keletű, szinte a 

kezdetektől kimutatható; hogy a jelenségre már nagyon korán, nyelvtanírásunk történetének 

hajnalán felfigyeltek, meg kellett néznem az első magyar – igaz, még latin nyelven íródott –, a 

szó igazi értelmében vett grammatikát, Szenci Molnár Albert Novae Grammaticae Ungaricae c. 
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munkáját. Ez a mű sorol fel ugyanis először magyar „verba auxiliaria"-kat: vala, volna, volt, 

legyen, fog, kezd, persze Szenci magyar elnevezést még nem ad nekik. (Szenci 1606: 179.) (Az 

ennél korábbi Dévai-féle tulajdonképpeni első magyar nyelvű grammatika – tegyük hozzá: 

jellegéből adódóan ez tőle nem is volna elvárható – nem tesz említést ilyesmiről, s a Szenciét 

követő Geleji-féle Magyar Gramatikatska sem.) (Dévai 1549; Geleji 1645.) 

 A következő magyar nyelvű nyelvtan viszonylag hosszú kihagyás után Gyarmathi Sámuel 

Okoskodva tanító magyar nyelvmestere 1794-ből. Ennek „Elsö darab"-jában [azaz részében] 

„Az Idö-Szókról” [azaz igékről] szóló fejezetben az ún. „Határtalan Mód” [azaz infinitivus] 

kétféle típusát [A' Meg-határozatlan és A' Meg-határozott idö-szókat] megkülönböztetve a 

szerző mindkettőnél megjegyzi a következőt: „Ha pedig az idöt akarja meg-határozni: (mikor?) 

azt segitö idö szóval (auxiliare) fejezi ki. p. o. ... vétkes dolog lesz hazudni.” A könyv 

„Második darab"-jában A' jelentö Jövendöje öszverakása c. részben még egyszer említi a 

kifejezést: „A' Jelentö jövendöjében, a' segitö idö-szó, elöl tétetik a' kérdésben, hátúl pedig az 

állatásban.” (Gyarmathi 1794: I. 155; II. 75.) Ez tehát  első felbukkanása a magyar 

segédige szakkifejezésnek, bár némileg más formában, mint ma. 

 Egy évvel később, 1795-ben a Debreczeni Grammatikában – amely tudvalevőleg Gyarmathi 

Nyelvmesterét is felhasználta –, már „Segítő Igék"-ként találjuk a jelenség leírását: „Majd 

alább ki fog tetszeni, hogy a lételt jelentő Igék: vagyok, lészek, belé vagynak szőve-fonva, a 

több Igékbe; azok segítik ezeknek Hajtogatását; és erre nézve, nevezhetjük azokat Segítő 

Igéknek. Segítő némelly Időkre nézve ez is: fogok, úgy néha ezek is: akar, talál ...” A mű 

végén A Mesterségek Lajstromában még inkább egyértelműsíti a szakszó jelentését annak latin 

megfelelője is: Verbum Auxiliare (DerbrGr. 1795: 76; 232). 

 Ugyancsak segítő igének nevezi a jövő idő kifejezésére használt formát Verseghy Ferenc is. 

„A' jövendő üdő a' fő igének határtalan módgyábúl támad, és a' fog segítő igébűl ...” 

(Verseghy 1818, 18212: 247). Verseghy egy másik, 1816–17-ből származó latin nyelven írt 

nyelvtanának segédigéiről részletesen Lengyel Klára írt (Lengyel 1995: 267–71). Verseghy 

igerendszerét – s köztük az általa valódi segédigének, szinte-segédigének, illetve kisegítő 

igének tartott igéket – Lengyel egy kisebb táblázatban foglalja össze. A táblázatból most csak a 

segédigéket tartalmazó kis részletet idézem fel, és a még jobb szemléltetés kedvéért magának 

Verseghynek a példáival egészítem ki. Verseghy szerint tehát valódi “segítő ige” a magyarban 
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egyetlen van, ez pedig a fog; “szinte-segítő igék” a vala, volt, volna, légyen szavak; “kisegítő 

igék” pedig a szokott, kezd, kell, szűnik, lehet igék (Vö. Verseghy 1816–17). 

 A maival majdnem teljesen megegyező formában először Fogarasi János használja a 

terminust: „Az összetett jövő a hajlitandó igének határtalan módjábul tétetik össze, és ezen 

segéd igébül: fogok még pedig mind a három hajtogatásban, úgy hogy csak a segéd ige 

hajlítatik, amaz változatlanul marad, ...” (Fogarasi 1843: 221). 

 1872-ben, az akkor útjára indított Magyar Nyelvőrben Szarvas Gábor, a lap szerkesztője is 

említi a segéd-igét, ő már így, kötőjellel írja: „A magyarban a jövő cselekvés jelölésére a régi 

nyelv tudva-levőleg nem rendelkezett saját igealakkal, hanem a jelennel s jövőjelölő határozók 

segitségével pótolta; pl. majd írok, jövőre jobban vigyázok. A XV. században feltünő fog 

segéd-igés jövő csak a XVII. században kezdett nagyobb és nagyobb tért foglalni az irodalom 

nyelvében; a nép embere azonban manap is jól megvan nélküle, s csak olykor-olykor, mintegy 

elvétve veszi ajkára. (...) Mire-való hát a fog, kérdhetné valaki. Csak arra, hogy a jövőre 

figyelmeztessen oly esetekben, midőn ama két jellemvonás [ti. a jövő cselekvésnek már az 

előzményekben való megnyilvánulása, illetve a jövőre mutató szók társasága] közől valamelyik 

nincs meg; pl. Írni fogok levelet. Íróink persze, a kik ezt az elméletet nem is gyanítják, azt 

gondolják, az a fog csak stilus-tarkázatra való.” (Szarvas 1872: 352.) 

 Ugyanebben az évben adja ki szintén Szarvas Gábor A magyar igeidők című művét, 

amelyben ugyancsak említi a segédige terminust, mégpedig úgy, hogy négy – általa „segédigés 

(egybeírva!) kisérleteknek” nevezett – szót is megad példaként: kezd, fog, akar, kell. (Szarvas 

1872a: 279.) 

 Íme tehát a szakszó mai formájáig vezető út állomásai: 

1. verba auxiliaria (Szenci 1606), 

2. segítö idö szó (Gyarmathi 1794) 

3. segítő ige (DebrGr. 1795) 

4. segéd ige (Fogarasi 1843) 

5. segéd-ige (Szarvas 1872) 

6. segédige (Szarvas 1872a). 

 Ezután – bár a szó egybe- és különírása egyelőre még ingadozik –, a szakszó használata 

nagyon elterjedt, egyre többen foglalkoznak a kérdéssel, egyre részletesebben szólnak róla, s 
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lassacskán bővül a segédigének tartott szavak köre is (az ide vonatkozó szakirodalom részletes 

felsorolását lásd Keszler 1995: 306–8; Molnár K. 1993: 224–5). 

 Erről azonban már a következő fejezetben lesz szó. 

3.2. A SEGÉDIGÉK A HAGYOMÁNYOS MAGYAR SZÓFAJTANI RENDSZEREZÉSBEN 

 

A 3.1. pontban részletesen megismerkedtünk magának a segédige terminusnak a magyar leíró 

nyelvtani szakirodalomban való első felbukkanásával és történetével. Ahhoz, hogy valamelyest 

biztonsággal mozogjunk a mai magyar nyelv segédigéi között, s minél pontosabb 

körülhatárolását és jellemzését tudjuk adni e szavaknak, mindenképpen tanulságos és hasznos 

lehet, ha végignézzük a segédigék szófajtani besorolására tett próbálkozásokat, egyáltalán azt, 

hogy ki mit mondott, illetve mond erről az érdekes és korántsem problémamentes szófaji 

csoportról. 

 Mivel az előző fejezet terminustörténete egyúttal és magától értetődően azt is tartalmazta, 

hogy az ott említett szerzők mit értettek az általuk használt segédige kifejezésen, nem 

ismételem a 3.1. pontban foglaltakat. Folytassuk tehát ott, ahol az imént elhagytuk a 

„nyomozás” fonalát: vagyis a mai segédige szakszavunkkal megegyező formában használt 

terminus következetes használatának idejétől, mégpedig mindjárt elsőként a Magyar Nyelvőr 

megjelenésének kezdetétől. Azért kezdem ezzel a bemutatást, mert ez az orgánum nem 

sorolható a címben jelzett, már rendszeresnek szánt leíró grammatikák közé, ám az egyes 

szerzők által benne közölt megállapítások érdekesek, mindenképpen említésre méltóak. 

 Az 1872-ben útjára indított nyelvészeti folyóirat hasábjain tömegével találhatók a 

segédigékkel foglalkozó kisebb-nagyobb írások. Néhány példa: „Kis leány szoknyája térdig föl 

van hajtva.” E Petőfi-idézetben a van-t nevezi segéd-igének Barkász Károly (Barkász 1874: 

486). A Nyelvőr 22. évfolyamában négyen: Kulcsár Endre, Zolnai Gyula, Kanyaró Ferenc és 

Csapodi István is közölnek egy-egy rövid gondolatot a lesz mint segédige szerepéről (Kulcsár 

1893: 136; Zolnai 1893: 136; Kanyaró 1893: 227; Csapodi 1893: 471). 1905-ben Szegleti 

István pedig már több mint egy tucat ilyen gyanús igét vesz számba: kezd, akar, kíván, óhajt, 

vágy, szeret, szokott, talál, próbál, elfeled, mer, merészel, bír, tud, ad. A következőképpen 

jellemzi őket: „Ezek az igék nem is annyira a személyre vagy tárgyra való áthatást, mint inkább 

neki irányulást jelentenek.” S lábjegyzetben fűzi hozzá, hogy: „Sok nyelvtan nem tekinti ezeket 
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az igéket teljes értelmű igéknek, hanem a német  módjelző segédigékhez hasonlóknak, 

melyek csak a főnévi igenévvel együtt adnak teljes értelmű cselekvést.” (Szegleti 1905: 244.) 

Ez utóbbi megállapítás már egészen közel áll a segédigékről alkotott mai elképzelésünkhöz. 

 Ezek után lássuk a valóban rendszerező igényű leíró nyelvtanokat. 

 

3.2.1. Régebbi magyar „leíró jellegű” grammatikáink a segédigékről 

 

Nem célja munkámnak, és terjedelmi korlátok miatt nem is várható el, hogy a teljesség 

igényével közölje valamennyi 1872 után megjelent magyar leíró nyelvtani munka segédigékről 

vallott nézeteit. (Azért csak 1872 után, mert a 3.1. pont alatt eddig az időpontig jutottunk az 

áttekintéssel.) Ezért csupán a mai tudománytörténet által is kiemelkedőnek tartott szerzőket 

idézem ide. 

 

3.2.1.1.  

Igen jelentős és elsőként említendő ebben a sorban Simonyi Zsigmondnak a Kis magyar 

nyelvtan mondattani alapon I. c. 1882-es műve, amely tárgyalja ugyan az igeidőket és 

igemódokat, ám ott csak példák szintjén kerülnek elő a volt, vala, volna, fog szavak. 

 A névszó. I. A névszó mint állítmány c. fejezetben már ezt találjuk: „96. Névszó maga nem 

lehet állítmány. Ha az állítmányban névszó van, mindig igének is kell mellette lenni: mert csak 

az igében lehet kifejezve a személy, az állítás módja s a cselekvés módja. 97. Isten kegyelme 

nagy gazdagság. (...) Rosszak ezek az ágyak. Csak egy esetben nincs a személy, mód és 

cselekvés megjelölve, és nem szoktuk névszói állítmányhoz az igét kitenni: mikor van és 

vannak volna az ige, a jelentő módban, a folyó cselekvés harmadik személyében. A van és 

vannak igét ilyenkor azért hagyjuk el, mert a jelentő mód és a folyó cselekvés úgy sincs bennük 

megjelölve, a 3. személyt pedig nem szükséges külön kifejezni. – Más nyelvekben a folyó 

cselekvés 3. személyében is ki van téve az ige: Gott ist gut. Deus bonus est.” (Simonyi 1882: 

29.) 

 

3.2.1.2.  
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Szintén kiemelkedő jelentőségű Budenz Józsefnek Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana 

c. 1884-es, Pesten megjelent grammatikája, amely azonban még csak említés szintjén sem szól 

a segédigékről. 

 

3.2.1.3.  

Következik a sorban Szinyei József Magyar nyelvtana, amelyben az alábbi, Szinyei által az 

adott főigék egyik alakjának vélt igéknek csupán felsorolása található: várni fogok, vártam 

volna, várt vala, ő tehát nem nevezi ezeket segédigének. (Szinyei 1901: 16–45.) 

3.2.1.4.  

Az eddigiekhez képest már sokkal több leírást tartalmaz Kis-Erős Ferencnek A magyar nyelv 

rendszeresen vizsgálva című, 1915-ös nyelvtana. A II. rész III. A szóragozás c. fejezetének 

Az időjelek c. részében a jövő idő kifejezéséről ezt írja: „Már a kódexek korában kezdetét 

veszi a jövő időnek szerkesztett alakja is a főnévi igenévből s a kezd, máskor a fog ige 

jelentőmódbeli jelenjéből, pl. látotok kezditek (=látni fogjátok) az ember fiát. (...) [A további 

példáit nem sorolom.] A jövő időnek így szerkesztett alakjai közül a kezd igével való 

szerkesztés már a XVII. század második felében megszűnt, s csak a fog igével való szerkesztés 

maradt meg, de még ebben az esetben is a van igének jövőjéül a lesz ige jelenjét használjuk.” 

(Kis-Erős 1915: 382.) 

 A múlt idő bemutatása során végzett múltként említi és egyszerűen igének nevezi a vala, 

volt szavakat (Kis-Erős 1915: 384), és sorra veszi az eredeti alakokat és a maiakat: 

1. írt valék, írt valál, írtak valátok  

2. írtam valék, írtál valál, írtatok valátok 

3. írtam vala, írtál vala, írtatok vala 

 A mai alak létrejöttét így magyarázza: „A mai alak úgy származott, hogy az egyes harmadik 

személy valá-ja, mert leggyakrabban használták, átszármazott a többi személybe is.” (Kis-Erős 

1915: 384.) Majd egy rokon nyelvi párhuzamot mutat be: „Egészen erre az utolsó mintára 

képezi a finn nyelv még most is a végzett multját: mult idejű melléknévi igenév + valék stb.” 

(Kis-Erős 1915: 384.)  

 A feltételes múlt időt Kis-Erős szintén összetett igealaknak tartja, amely a jelentőmódbeli 

múltból és a volna igéből áll (Kis-Erős 1915: 384). Magyarázatként hozzáfűzi: „A mai forma 

(...) úgy származott, hogy a leggyakrabban használt volna ige átszármazott a többi 
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személyekbe is.” (Kis-Erős 1915: 385.) S ismét egy értékes, rokon nyelvekre vonatkozó 

megjegyzés: „Egészen ez történt az osztjákban is.” (Kis-Erős 1915: 385.) 

 A III. rész IV. fejezetében Az állítmány tárgyalásakor ezt találjuk: „1. Az állítmányról 

általában. A puszta állítmány mindig ige és csak ige, (...). Megtörténik ugyan némely más 

nyelvben, mint a magyarban is, hogy a van és a vannak ige rendesen elmarad, de azért 

alattomban mindig oda kell érteni, pl. Isten igazságos, bátyám katona, ezek állandó kihagyásos 

mondatok; de már: katona vagyok, katona vagy, katonák vagyunk, katonák vagytok.” (Kis-

Erős 1915: 468.) 

 Az állítmány kihagyásának vizsgálatára külön kis részt is szentel, amelyben a kihagyásnak 

alkalmi és állandó eseteit sorolja fel 6 pontban. Értékes megfigyelést tesz a van/vannak 

hangsúlyos használatáról: „A van és a vannak igét rendesen kihagyjuk a kiegészítő mellől, pl. 

Szomorú (t. i. van) az állapotom. A harag rossz tanácsadó (t. i. van); de ha két személyt vagy 

dolgot összehasonlítunk, vagy ha valakinek vagy valaminek a koráról, a nagyságáról, a 

súlyáról, a mennyiségéről beszélünk, s erre vonatkozó állításunkat vagy tagadásunkat 

nyomatékosan akarjuk kifejezni, akkor ki kell tennünk a van és vannak (tagadásban a nincs, 

nincsenek) igét, pl. Testvérem van olyan erős, mint te. Nincs ő még negyven éves. (...) Sokszor 

elmarad a van ige helyhatározók mellett, pl. Közel már a határ. Sírban a féllába. Hol az én 

kardom?, hol az én nyergem (t. i. van)?” (Kis-Erős 1915: 472.) 

 

3.2.1.5.  

A Pais Dezső által közzétett Gombocz Zoltán-féle Syntaxisban (Gombocz 1949) is találhatunk 

néhány jól használható megjegyzést, vegyük tehát sorra ezeket is. 

 A VII. A nominális mondat c. fejezetben: „A jelentő mód jelen idejének egyes és többes 3. 

személyében nem használjuk a kapcsoló igét: én jó vagyok, te jó vagy, ő jó, ők jók. Ha az 

állítás nyomatékos, ilyenkor is kitesszük: Ez a gyermek van (megvan) már tíz esztendős. Más 

személyben és időben a van hiánya ritka: Ihol én, ihol én pőrölye világnak... (...) Az ilyen 

mondatokat régebben állandó hiányos mondatoknak tekintették; bennük a névszó nem 

állítmány, csak állítmányi kiegészítő, amely mellől a van és vannak igealak elmarad. Ezzel 

szemben a rokon nyelvek azt bizonyítják, hogy a nominális mondat a magyar és finnugor 

nyelvek ősi sajátságai közé tartozik.” (Gombocz 1949: 56–7.) 
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 (A VI. Az állítmány alakjai c. fejezetben Gombocz pontosan elkülöníti a háromféle 

állítmánytípust. „A nomen vagy verbum elsőbbségének, prioritásának kérdését illető nézetek: 

1. Herder, Bernhardi (1764-1820), Jespersen: a verbum prioritása; 2. Humboldt, Csűry: NyF. 

LXIII.: primitív fokon a szónak egyidejűleg nominalis és verbalis értéke is lehet… 3. Paul, 

Wundt: a nomen prioritása: A gondolkodás kifejlődésében a tárgyfogalmak játsszák a 

legfontosabb szerepet. A tulajdonságot csak azzal a tárggyal kapcsolatban tudjuk elgondolni, 

amelyhez tapad; még inkább áll ez az állapotokról és folyamatokról, történésekről, amelyek a 

tárgyképzetek változását vagy egymáshoz való viszonyát fejezik ki. A tulajdonság és 

állapotfogalmak a tárgyak megkülönböztetését és megnevezését feltételezik. A névszó minden 

nép nyelvében a gondolat tulajdonképpeni hordozója; az a szófaj, amely mindenütt teljesen ki 

van fejlődve, míg az ige gyakran kifejletlen marad. Ha a névszó elsőbbségére vonatkozó 

elméletet fogadjuk el, azt kell mondanunk, hogy az ősi mondatforma a nominalis 

mondatforma.” (Gombocz 1949: 54–5.) 

 

 

3.2.2. Történeti grammatikáink a segédigékről 

 

Mindenképpen említést érdemel néhány történeti nyelvtan is, amelyek szintén tanulságos 

megjegyzéseket tesznek, illetve jellemzéseket adnak a segédigékről. Nézzük ezeket is az 

időbeli megjelenés sorrendjében. 

 

3.2.2.1.  

Az egyik első és kiemelkedő közülük az 1895-ből való, Balassa József és Simonyi Zsigmond 

által írt Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. (Első kötet. Magyar hangtan és alaktan.) 

Az igeragozásról szóló fejezetben az összetett igealakok közül a legfontosabbakként ezeket 

emelik ki: irt vala, irt volna, irt legyen; ir vala, irni fog. A többit viszonylag ritkán 

előfordulónak tartják. 

 Számunkra nagyon is értékes adalék a következő megállapítás: „Itt épp az a feltünő, hogy a 

vala segédige – mely a múlt idő képzője – mind a három személyben változatlanul vala.” 

(Balassa–Simonyi 1895: 636.) Majd röviden kifejtik, hogy ez a mai forma hogyan alakult ki 
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(ugyanazt az átszármaztatási logikát találjuk, mint amit Gombocznál!). Bizonyítékul itt is 

láthatunk néhány rokon nyelvi (finn) párhuzamot. Ugyanezt a levezetést követik a volna 

paradigmájának elvesztése esetében is, amelyet szintén egyértelműen segédigének neveznek 

(Balassa–Simonyi 1895: 637), s ennek analógiáit is megmutatják az osztják nyelvben. Az ir 

vala alak vala tagját is segédigének nevezik, azzal bizonyítván állításukat, hogy ez a régi 

nyelvemlékekben is így van. Ha eltérést találunk, az is csak annyi, hogy a segédige néha ebben 

a formában is ragozódik. Majd megerősítik az állítást rokon nyelvi (itt votják) példákkal is. 

 

3.2.2.2.  

Klemm Antal 1928-as Magyar történeti mondattana több helyen a segédige terminust is 

említi (Klemm 1928: 93, 95–6, 101, 107). 

 Magát a jelenséget az V. A névszói állítmányú mondat c. fejezetben írja le, pontosan 

meghatározván a névszói állítmányt: „A magyarban a jelentő mód jelen idejére vonatkozólag, 

ha az alany egyes vagy többes 3. személyű, a névszó egymagában is szerepelhet állítmányul, 

azaz ilyenkor nem használjuk a van, vannak igét...” (Klemm 1928: 44.) A van, vannak – ma 

már tudjuk: zéró fokon lévő – segédigéket Klemm egyszerűen csak igéknek nevezi. 

 Egy későbbi fejezetben, a XII. Az igei-névszói (verbo-nominális) állítmányú mondat 

címűben jó érzékkel, majdnem hiánytalanul írja körül az igei-névszói állítmányt: „Kiegészítőnek 

vagy határozónak azért nem vesszük a nyomatéktalan vagyok, vagy, vagyunk, vagytok 

mellett használt névszói tőalakot ,  mert  ily szerkezetekben mindíg a névszói 

fogalom a fontosabb, inkább ezek a lét tartalmukat  vesztet t  igealakok egészít ik 

ki ezt  az alany képzetével (én, te, mi, ti), úgyhogy ezek csak formaszerint i 

állítmányok, csak mintegy igevégzet  szerepét  tölt ik be.  Az ezekkel szerkesztett 

névszói állítmányt igei-névszói állítmánynak kell vennünk.” (Klemm 1928: 134.) 

 Az általam ritkítással kiemelt részek bizonyítják, hogy Klemm tulajdonképpen pontosan 

megfogalmazza a segédigeiség lényegét, s már éppen csak az a lépés hiányzik, hogy ezt a 

jelenséget meg is nevezze. Vajon miért nem teszi ezt következetesen, minden általa ekként leírt 

szerkezet igei tagjával kapcsolatban? Nem minden efféle szerkezetben szereplő igealakot 

tartott volna segédigének? Ez nem derül ki. Így bizton csak azt állíthatjuk, hogy ő segédigének 

tulajdonképpen csak a következőket tartja: volt, vala, van, lesz. A IX. Az igealakok használata 

a történés minőségének (állapotának) és idejének szempontjából c. fejezetben a különféle 
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összetett múlt idejű igealakok hosszas felsorolásakor a volt és vala szavakat (vö.: írék volt, 

elfelejtettem vala)  következetesen, mindannyiszor segédigeként emlegeti (Klemm 1928: 93, 

95–6, 101), és az -ó/-ő, -andó/-endő képzős igenév + vagyok, leszek jövő idejű szerkezetek 

(vö.: látandó vagyok, kérendő vagyok, lészen szenvedő, lészen eljövendő) igei tagját szintén 

segédigének mondja (Klemm 1928: 107). 

 Az összetett jövő idő egy másik – egyébként sokat vitatott – típusát, a fog és a kezd + 

főnévi igeneves szerkezetet Klemm is jellemzi, de ezt a két igét sem nevezi sehol segédigének 

(Klemm 1928: 106–7). 

 

3.2.2.3.  

Berrár Jolán 1957-es Történeti mondattanában a segédige terminusnak gyakori használatával 

s annak már igencsak a mai értelmével találkozunk. A viszonyító eszközök nyelvtani jellege c. 

fejezet viszonyító szerepű önálló szókként tárgyalja a névutókat, a kötőszókat, a 

módosítószókat és a segédigéket. Az utóbbiakról a következőket mondja: A segédigék „részint 

az időjelek, részint a módjelek egyenértékesei: vala, volt, fog (múlt és jövő idő kifejező 

eszközei), volna és legyen (feltételes és felszólító mód jelének megfelelő önálló szók)” (Berrár 

1957: 13). 

 A példák tehát nagyrészt ugyanazok, mint Klemmnél (a van elhagyásával, a fog felvételével, 

ill. a lesz helyett a legyen felvételével), de Berrár valamennyit – ha nem is mindig egyértelműen, 

de – segédigének nevezi, s szófajtanilag is besorolja őket, amit Klemm meg sem kísérel. 

 A segédigékről Berrár kissé részletesebben, külön nekik szentelt fejezetben is szól: „Az 

igeidőt és az igemódot nemcsak jellel, hanem az ige (igenév) mellé állított külön szóval is meg 

lehet jelölni. Erre a célra elsősorban a létige különböző idejű és módú alakjai szolgáltak, a jövő 

idő kifejezésére meg a fog segédige állandósult.” (Berrár 1957: 67.) Röviden bemutatja a 

segédigés szerkezeteknek a régi nyelvhez képest mára igencsak visszaszorulóban lévő 

köznyelvi használatát, keletkezésük okát (latin fordítások), alakulásuk folyamatát. A 

mondattanban még egyszer visszatér a segédigékre, mégpedig értelemszerűen a névszói-igei 

állítmány tárgyalásakor, amely szerkezetben „ma nemcsak a létige lehet kiegészítő rész, hanem 

a lesz, marad, múlik ige is (jelentő mód, jelen idejű harmadik személyben is, és minden más 

igealakban)” (Berrár 1957: 76). 
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 Érdekes, hogy a névszói-igei állítmány igei részét Berrár is létigének mondja néhol (Klemm 

is csupán igének nevezte őket). Ugyanaz a terminológiai „óvatosság” figyelhető meg mindkét 

szerzőnél, s igazából érthetetlen, hogy miért nem nevezik ezt a bizonyos „létigét” 

következetesen segédigének, holott segédigeségüket más helyeken nyilvánvalóan felismerik, 

körülírják (vö. Klemm 1928: 134, Berrár 1957: 76). 

 Így tehát – összefoglalva Berrár nézeteit a segédigékről – azt látjuk, hogy ebben az 1957-es 

munkában ő is csak a volt, vala, fog, illetve a volna és a legyen igéket tartja segédigének. 

 Berrárnál sor kerül még a lesz, marad és a múlik – ahogyan ő nevezi: a névszói-igei 

állítmány kiegészítő részeként megjelenő igék – vizsgálatára is (Berrár 1957: 76–7). Addig 

azonban még nem megy el, hogy ezeket segédigéknek mondja. 
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3.2.2.4.  

Régi egyetemi nyelvtörténeti tankönyvünk, A magyar nyelv története II. Szótörténet c. 

fejezetében a szófajok történetének tárgyalása során csupán ennyit jegyez meg a minket 

érdeklő jelenségről: „Kialakult sokféle összetett igealak a mód- és időviszonyok különféle 

árnyalataira (lát vala, lát volt, látott vala (volt, volna), látni fog stb.) (...) Analitikus, több 

szóra kiterjedő kifejezésmódot találunk a segédigével összetett vagy a személyes névmással 

kötelezően összekapcsolt igei formákban. A mai magyarban általában szintetikus igealakok 

vannak. Egy analitikusabb típus pl. láttam volna: itt a feltételes mód jelét a létige mint segédige 

hordozza.” (Berrár 1967: 201.) Az igeragozási rendszer kialakulásának bemutatásakor beszél a 

könyv az összetett múlt és jövő idejű igealakokról: „A feltételes mód múlt idejének kifejezésére 

szolgál a ma élő egyetlen létigével összetett alak, az írtam volna típus. (...) Az írni fogok-féle 

jövő idejű alak a kódexekben igen ritka, de már megvan (...) Molnár Albert említi először 

nyelvtanában, mint külön igealakot: „A jövőt, ahol a szükség úgy kívánja, a fog vagy a kezd 

igével alkotják meg, infinitivus hozzátételével: fog kérni, elkezd menni.” Verseghy szerint 

„nagy a divattya", de a „német szerint formált". Semmi szükség azonban arra, hogy idegen 

hatással magyarázzuk. Az írni fog eredetileg csak a cselekvéshez való hozzáfogást fejezte ki, 

bármely időben; de éppen kezdő értelménél fogva a beálló cselekvés: a jövő idő jelölője lett.” 

(Berrár 1967: 421.) Mindebből nem túl sok újat tudhatunk meg a mai nyelv segédigéiről. 

 

3.2.2.5.  

A magyar történeti grammatikák sorában a legutóbbi, legfrissebb, legteljesebb igényű az 

Akadémiai Kiadó gondozásában egymás után megjelenő A magyar nyelv történeti nyelvtana 

c. munka eddig megjelent három kötete (TörtGr. 1991–95). 

 E munkának kifejezetten szófajtörténeti fejezete nem lévén, a segédigének mint önálló 

szófajnak a tárgyalását is hiába keressük, több helyen találunk viszont utalásokat: 

értelemszerűen vagy az igemódok és igeidők történetének tárgyalásakor (ahogyan ez az I. és 

II/1. kötetben van), vagy pedig a mondattan névszói-igei állítmánytípust bemutató részében (I. 

és II/2. kötet). 

 Az I. kötetnek Az igemód- és igeidőrendszer c. fejezetében találjuk az első utalást a 

segédigékre, bár itt még nem ezzel az elnevezéssel él a szerző, E. Abaffy Erzsébet. Az 

ősmagyar korszak nyelvi eseményeit bemutató részben a múlt idők tárgyalásakor azt a 
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feltételezését írja le E. Abaffy, hogy a -t + vala típusú múlt talán a kései ómagyar korban 

alakult ki, “ahogyan egyébként névszói állítmányok esetén, itt is a lét ige megfelelő alakja, 

a vala szolgál a múlt idő (...) jeléül.” (E. Abaffy 1991: 109–11 – a kiemelések tőlem.) 

 A II/1. kötetben az analitikusan szerkesztett, összetett jövő időt kifejező igeragozási 

rendszerünk utolsóként kialakult paradigmájának taglalásakor találhatunk értékes 

megjegyzéseket a segédigékről, nevezetesen a jó ideig uralkodó kezd-ről, majd a fokozatosan 

őt felváltó, majd kiszorító fog-ról. Azt tudhatjuk meg, hogy a fog eredetileg konkrét jelentésű 

volt, ám mára jelentéstanilag teljesen kiüresedett, és grammatikai elemmé vált. Fejlődési 

folyamata a következő: 'megfog''hozzáfog''jövő időt jelző segédige'. “Ennek 

következtében a fog és a főnévi igenév közötti szintaktikai viszony elhomályosult, 

elemezhetetlenné vált, még erőltetetten sem elemezhető tárgyas szintagmának, így a fog 

segédigés jövő beépült az igeragozási rendszerbe.” (E. Abaffy 1992: 135.) Ugyanezen kötet 

végéről még egy rövid idézet: “Megemlítjük, hogy az összetett jövő idő – a fog ‘kezd’ (vagy a 

kezd) igékkel mint segédigékkel és a főnévi igenévvel kifejezve – a kései ómagyar korban 

alakul ki, de még igen ritka.” (A. Molnár 1992: 915.)  

 A II/2. kötet tárgyalja a kései ómagyar korszak mondattanát, s így ebben található a 

névszói-igei állítmány bemutatása is. Mivel ennek is az igei része érdekel bennünket, ezért 

nézzük, mit olvashatunk itt a s segédigékről: „Más [ti. nem 3.] személyű alany esetén (a 

kijelentő mód jelen idejében is), ill. más idő, más mód kifejezésére a névszóihoz igei rész is 

kapcsolódik – leggyakrabban a létige megfelelő alakja (nomino-verbális mondat). A kiegészítő 

segédige a módjeleknek, az időjeleknek meg a személyragoknak az egyenértékese.” (Farkas V. 

1995: 232.) 

 Ugyanebben a részben mondja Farkas Vilmos, hogy a van és a lesz változatain kívül más 

igealakok is fellépnek segédigei szerepben. Ilyenek: a lehet, amely a lesz ható alakja, illetve a 

marad, amely a létigétől eltérően, kiegészítő részként kijelentő mód, jelen idő, 3. személyben is 

megjelenik. Funkciójáról pedig azt mondja, hogy az inkább az igenemképzőkére emlékeztet, s 

értéke valami ilyesmi: 'állapotában nem változik' (vö. Farkas V. 1995: 233). 
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3.2.3. Az újabb magyar leíró grammatikák eredményei a segédigékről 
 
 

A régi magyar nyelvtanok és a történeti grammatikák sok tanulsággal szolgálnak ugyan, de 

mint láttuk, a segédigék szófajtani hovatartozásáról – tegyük hozzá: ez nem is mindegyiküktől 

elvárható – nem sokat mondanak. A disszertáció 1. fejezetében már általánosságban szóltunk a 

mai magyar nyelv utóbbi évtizedekben született leíró nyelvtanainak szófaji osztályozási 

szempontrendszeréről. Most nézzük meg konkrétan, hogy az egyes felosztások hol jelölik ki a 

segédigék helyét a többi szófaj között, illetve hogy jellemzik-e, s ha igen, pontosan hol és 

milyen mélyen e kérdéses szófaji csoportot, s milyen ellentmondásokat, illetve hiányosságokat 

fedezhetünk fel megállapításaikban. Az alább következő – már egyértelműen rendszerező és a 

teljességre törekvő – leíró nyelvtanok szófaji fejezeteit (érthető okokból kivéve az elsőt, Szabó 

Dénesét, mégpedig azért – s ez a bemutatásból ki fog derülni –, mert Szabó Dénes munkája a 

segédigéket még csak nem is említi) az eddigieknél sokkal részletesebben ismertetem, azaz 

teljes szófaji rendszerezésüket ideidézem. Viszonylag könnyen megtehető mindez, mert 

valamennyien szemléletes rendszerbe foglalva adják meg a mai magyar nyelv szófaji 

felosztását. A részletes bemutatás oka, hogy így együtt, egymás mellett jól áttekinthető az a 

sokféle rendszerezés, amelyek alapján végül is kialakult a mai állapotot leghívebben tükrözni 

szándékozó legutolsó felosztás, Keszler Borbála 1998-as rendszerezése. 

 A szemléletes ismertetés céljára sok helyütt a táblázatformátumot ítéltem 

legalkalmasabbnak, amelyben a jobb áttekinthetőség céljából szürke háttérrel emeltem ki a 

segédigéket. Továbbá a rendszerezésekhez fűzött rövidebb-hosszabb Megjegyzés-ek is a 

segédigék rendszerbeli helyére kívánják felhívni a figyelmet, illetve e helyeken foglalom össze 

azt is, hogy az adott mű hol és hogyan tartalmazza a szófaji csoport jellemzését. 

 A végtelenül színes és igen bonyolult kép bemutatására az időrendiség tűnt a legjobb 

rendezőelvnek. Ebből azonban önkéntelenül is adódik, hogy a fent említett rendszerező célú 

leíró nyelvtani munkák helyenként összekeverednek azokkal az egyéni próbálkozásokkal is, 

amelyek szűkebben a magyar segédigék vagy azok egy részének vizsgálatát tűzték ki célul, s 

valósították meg több-kevesebb sikerrel. Mindezen próbálkozások bemutatása azonban 

feltétlenül szükséges és hasznos, belőlük legalább két dolgot nyerhetünk. Az egyik, ami 

azonnal adódik, az azoknak a szavaknak a köre, amelyek szinte mindenkinél vizsgálat tárgyát 
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képezték, vagyis a segédigegyanús szavak listája. A másik az a kritériumrendszer, amelynek 

alapján a szóba jöhető szavak közül biztonsággal kiválogatható az a néhány ige, amelyik 

valóban segédigeként könyvelhető el. (Az utóbbival – mármint a kritériumrendszerrel – 

igencsak óvatosan kell bánnunk, ami a későbbiekben egyértelműen be fog bizonyosodni. Vö. 

Lengyel 1997: 7.)  

 A most következő kis tudománytörténet segítségével megtudhatjuk, hogy a felsorolt 

szerzőktől mit tanult, munkáikból mit hasznosított a legfrissebb rendszerezés és leírás. A 

jelenleg legkimerítőbb, legrészletesebb, a mai napig véglegesnek tekinthető besorolásnak 

(Keszler 1998) és jellemzésnek (Lengyel 1999) is el kellett ugyanis jutnia álláspontjához, amit 

természetesen csak a meglévő kísérletek és eredmények birtokában tehetett. Lássuk tehát, 

hogy mik voltak ezek a felhasznált eredmények.  

 

3.2.3.1.  

Kezdjük a sort Szabó Dénes nyelvtanával, akinek rendszerezése – mint említettük – elsőként 

igyekszik megvalósítani a szófajiság hármas kritériumának együttes alkalmazását. Szabó Dénes 

1955-ből való, A mai  magyar nyelv I. című munkájának szófajtani fejezetében a nem szerves 

mondatrészértékű szavakról azt mondja, hogy ezek a mondatba szervesen beilleszkednek 

ugyan, mégsem önálló részei annak. „Ezek valamely más szóhoz vagy egy egész mondathoz 

kapcsolódnak, s részben egyes szavak, részben mondatok közötti viszonyokat, illetőleg a 

beszélőnek a mondottakhoz való viszonyát fejezik ki, esetleg valamely szónak más 

jelentésárnyalatot adnak. Ezeket a szavakat segédszóknak mondjuk. Pl. a /ház/ mellett, nem 

/látott/ meg, és, hogy, vajon, /hívtál/-e, /irtam/ volna stb. – Segédszók a névutók, igekötők, 

módosítószók, névelők, kötőszók.” (Szabó 1955: 129. A vastagítások Szabó eredeti 

kiemeléseit mutatják.) 

 Segédszónak nevezi a névelőket is, de erre nem ír példát. Ír viszont egy ilyen 

szókapcsolatot: írtam volna, de erről meg nem mondja meg, hogy minek tartja. A jelenséggel, 

tehát magával a segédigével csak példa szinten találkozunk, ám az elnevezés – nem is beszélve 

a jellemzésről – hiányzik. 
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3.2.3.2.  

Szabó Dénes nyelvtanához képest csak időrendben második, jelentőségét tekintve azonban 

mindenképpen első helyre kívánkozik a magyar szófajtani szakirodalomban egyik alapvető 

kiindulópontként kezelendő ún. akadémiai nyelvtan, A mai magyar nyelv rendszere 

(MMNyR.). Szófajtani fejezete Temesi Mihály munkája (Temesi 1961a). E mű szófaji 

felosztása legyen tehát számunkra is viszonyítási alap, mint ahogy az volt mindenkinek, aki 

1961 után csoportosítani próbálta a magyar nyelv szófajait. 

2. sz. táblázat 
A MMNyR. 1961-as szófaji felosztása 

 
I.  Az igék: ás, ásat, születik, mosakodik; áshat; megy, csillan, szabdal, meglát; áll, álldogál, csörren, perdül. 
II. A névszók: 
 
A) A tulajdonképpeni névszók: 
1.  a)  A főnevek:  apa, nép, vas; Péter, Petőfi, Bodri, Európa, Nemzeti Színház, Köznevelés; írás, betegség, 

képzet. 
    b)  A főnévi  igenevek:  tanulni, érni, létezni. 
2.  a) A mel léknevek:  kerek, piros, kicsike, hős, gyáva. 

b)  A mel léknévi  igenek:  álldogáló (ember), megírt (levél), kijavítandó (hiba). 
3.  A számnevek: egy, milliárd; kéthatod; tizedik; sok. 
B) A névszókat helyettesítő szók: 
4.  A névmások: a) főnéviek: én, magam, enyém, egymás; az, ki?, aki, akárki; b) melléknéviek: olyan, 

milyen?, amilyen, akármilyen; c) számnéviek: annyi, mennyi?, amennyi, akármennyi. 
III. A határozószók: 
 
1.  A valóságos határozószók: a) határozott fogalmi tartalmúak: oldalt, délután, bizton, örömest; b) 

névmási tartalmúak: itt, hol?, ahol, akárhol. 
2.  A határozói  igenevek: tárva, nyitva; értesülvén. 
3.  A módosí tó szók: csak, esetleg, alig, eléggé, talán, nem. 
4.  Az igekötők (önálló szói értékük nem teljes!): föl (fog repülni), ki(fut), (jön) be. 
IV. A viszonyszók: 
 
1.  A névelők: a, az; egy. 
2.  A névutók:  (a vonal) előtti, alatti, utáni, nélküli; (a vonalon) aluli, fölüli. Ezek azonban egyúttal 

melléknévi jellegű szók is. 
3.  A kötőszók:  mind–mind, és, meg, de, hiszen; hogy, ha, jóllehet. (Névmási kötőszók: aki, ami, ahány; 

határozószói kötőszók: így, (a)mikor, (a)mint, (a)mióta.) 
V. Az indulatszók 
 
1.  Érzelemkifejező indulatszók:  jaj, ej, haj, csitt, hm. 
 (Réják: csiribiri, dongó; tillárom haj.) 
2.  Akaratki fejező indulatszók:  nesze, tente, kuss, tessék! 
 (Állathívogató és -terelő szók: cicic, sicc, co, hess.) 
3.  Hangutánzó indulatszók:  durr, bimm-bamm, bee! 
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Megjegyzések: 

 

Láthatjuk, hogy a MMNyR. öt nagy szófaji csoportja közül a negyedik a viszonyszóké. Ezen 

belül névelőket, névutókat és kötőszókat különböztet meg. Tehát segédigéket külön 

szóosztályként nem vesz föl! A műben egy helyen találkozunk a jelenséggel, egy apró betűs 

bekezdésben, mégpedig Az ige c. fejezet 3. pontjában a szófaji határkérdéseknél (Temesi 

1961a: 210–1): “Az igeragozás rendszerében az úgynevezett ‘segédigéknek’ voltaképpen csak 

a toldalékokéhoz hasonló nyelvtani, viszonyszói szerepük van: fogalmi jelentést kifejező főige 

mellett csupán a mód- vagy az időjeleknek megfelelő nyelvtani jelentést hordozzák: (mentél) 

volna, (jöttem) volna, (jöttem) volt. Csak a jövő idő segédigéje önállóbb természetű valamivel, 

amennyiben ez személyragjait is változtatja: (menni) fogok, fogsz stb.” 

 Érdemes felhívni a figyelmet az “úgynevezett segédigék” kifejezésre, itt ugyanis a szerző a 

segédigét nem szófajtani, hanem mondattani fogalomként használja, vagyis egész 

rendszerszemlélete más, mint a mai grammatikáké. 

 Mindebből következik tehát, hogy aki ezután elsőként külön szófaji csoportként jelöli meg a 

segédigéket, azt máris „újítóként” kell elkönyvelnünk a nyelvtanírók között. 
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3.2.3.3.  

Nos, ez a nyelvtaníró nem más, mint Velcsov Mártonné, aki a Mai magyar nyelv c. leíró 

nyelvtani egyetemi tankönyv (MMNy.) szófajtani fejezetének szerzője (Velcsovné 1968).  

 
3. sz. táblázat 

A MMNy. 1968-as szófaji felosztása 
 
I. Igék: megy, esik, tör, kapkod, építtet, fésülködik, nézhet. 
 
II. Névszók: 

A) Tulajdonképpeni névszók: 
1. a) főnevek: láb, virág, Kossuth Lajos, szén, egészség, haladás; 
 b) főnévi igenevek: járni, hallgatni, nyaralni, élni; 
2. a) melléknevek:  nagy, kicsi, szorgalmas, jó, beteg, anyányi;  
  több sajátságuk alapján is ide tartoznak a névutó-melléknevek: (az asztal) alatti; 
 b) melléknévi igenevek:  járó, csináltatott, megőrzendő; 
3. számnevek: egy, milliárd, öthatod, harmadik, sok. 

B) A tulajdonképpeni névszókat helyettesítő szók: 
4. névmások (egy részük egyúttal kötőszó): 
 a) főnéviek:  én, magad, tied, egymás, az, ki?, ami, bárki; 
 b) melléknéviek: olyan, milyen?, amilyen, bármilyen; 
 c) számnéviek: annyi, mennyi?, ahány, akármennyi. 

 
III. Határozószók: 

1. valóságos határozószók (egy részük egyúttal kötőszó): 
 a) határozott fogalmi tartalmúak: oldalt, délelőtt, bizton, örömest; 
 b) névmási tartalmúak: itt, hol? ahol, bárhol; 
2. határozói igenevek: támaszkodva, festve, érezvén, megírván; 
3. módosítószók: csupán, esetleg, talán, alig, eléggé, nem; 
4. igekötők (önálló szói értékük nem teljes): ki(megy), el (fog repülni), (néz) be. 

 
IV. Viszonyszók (formaszók): 

1. névelők: a (ház), az (ajtó), egy (diák); 
2. névutók: (a pad) alatt, elé, mögül, nélkül; 
 több fontos szempontból is ide sorolhatók az úgynevezett névutó-melléknevek is: (a vonal) 

előtti, alatti, (a vonalon) aluli; 
3. Kötőszók: 
 a) valóságosak: mind–mind, és, meg, hiszen, ha, hogy, jóllehet; 
 b) névmásiak: aki, ami, ahány; 
 c) határozószóiak: így, (amikor); 
4. segédigék: fog, volna. 

 
V. Indulatszók: 

1. érzelemkifejező indulatszók: jaj, ej, haj, csitt, huj; 
2. akaratkifejező indulatszók: nesze, tente; állathívogató és -terelő szók: cicic, sicc, hess; 
3.  hangutánzó indulatszók: bimm-bamm, puff. 
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Megjegyzések: 
 

A 2. és 3. sz. táblázatot összevetve jól látszik, hogy a MMNy. szinte teljesen átveszi a 

MMNyR. szófaji felosztását. Az egyetlen – ám számunkra annál érdekesebb eltérés – abban áll, 

hogy a viszonyszóknál a névelők, névutók és a kötőszók mellé negyedikként a segédigéket 

nevezi meg önálló szófajként. 

 A viszonyszók első három alcsoportjáról – a névelőkről, a névutókról és a kötőszókról – a 

szófajok egyenkénti jellemzése során van szó, a segédigékről azonban itt mintha 

megfeledkezne a könyv, és csak az igeragozási fejezetben találunk róluk egyetlen bekezdésnyi 

megjegyzést: „Az összetett (körülírt) igealakok mai nyelvünkben vagy a főige egyszerű múlt 

idejű igealakjából és a volna segédigéből állnak (az utóbbi nem más, mint a van ige feltételes 

módú, egyes számú, harmadik személyű alakja), pl.: vártad volna; vagy a főige főnévi 

igenevéből és a fog segédige valamely meghatározott, egyszerű igealakjából, pl.: kérni fogják. 

Az előbbiekben a segédige funkciója a módjelekéhez, az utóbbiban az időjelekéhez és a 

személyragokéhoz hasonlít.” (Velcsovné 1968: 171.) 

 Mondatrészalkotó – nevezetesen névszói-igei állítmányt létrehozó – funkciójukról 

olvashatunk még a tankönyv mondattani fejezetében, a mondat fő részeit taglaló részben az 

állítmány fajtáinak ismertetésekor. A névszói-igei állítmány igei részét azonban itt is csak 

létigének és nem segédigének mondja a szerző, s szerepét ugyanabban látja, mint az igei 

állítmányon a személy-, idő-, illetőleg módjelölő elemekét, vagyis az igei tag megfelel az igei 

állítmány személyragjának, időjelének, módjelének. A továbbiakban még arról is szó van, hogy 

a névszói-igei állítmány igei részeként a létigén kívül még más igék is megjelenhetnek, 

amelyeknek tartalmasabb a jelentésük, s amelyek a létigétől eltérően kijelentő mód, jelen idő 3. 

személyben is testesek. Ilyennek mondja a ‘válik’ jelentésű lesz (lehet), a marad és az (el)múlik 

szavakat (vö. Rácz 1968: 240–1). 

 Annak oka, hogy egyrészt a segédigék között a névszói-igei állítmányt létrehozó kopulaként 

szereplő létige, illetve a marad és az (el)múlik nem szerepel, másrészt hogy a segédigékről 

mint önálló szófajról alig kapunk jellemzést, szintén a már említett, maitól eltérő 

rendszerszemléletben keresendő. A MMNy. után következő rendszerezések ennél jóval 

részletesebben szólnak a segédigék csoportjáról, nem is beszélve aztán azokról az egyéni 

vizsgálatokról, amelyek már szinte kizárólag ezzel a szófajjal foglalkoznak. 



 57

 Itt van mindjárt két szintén sokat idézett szerző, akiknek szófaji osztályozása alapvetően, 

már szemléletmódjában is eltér az eddigiektől, s jelentőségük legalább akkora, ha nem 

nagyobb, mint a MMNyR. és a MMNy. c. munkáké. Két alapvető rendszeres leíró nyelvtanunk 

szófaji felosztása után született ugyanis Berrár Joláné (1982) és Rácz Endréé (1985). 

Mindketten elismert úttörőként, a magyar leíró grammatikusok körében szinte fogalommá vált 

ún. “megújított hagyományos leíró nyelvtan” megteremtőiként vonultak be a magyar 

grammatikaírás történetébe. 

 
3.2.3.4. 

4. sz. táblázat 
Berrár Jolán 1982-es szófaji felosztása 

 
Alapszófajok 
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Az alapszófajokat helyettesítő 
szófajok: NÉVMÁSOK 

 
A) önálló mondatrészek 
B) ragozhatók 
C) lexikailag tartalmatlan 
jelentésűek 
 
/"igemás": úgy csinál, mit 
csinál?/ 
 
 
főnévi névmások: én, enyém, 
magát, egymást, ez, ki?, ami, 
bárki, valami 
 
melléknévi névmások: olyan, 
melyik?, amekkora, mindenféle, 
némely 
 
 
 
számnévi névmások: ennyi, 
hány?, ahány, semennyi, néhány 
 
B) korlátozottan ragozhatók 
 
határozószói névmások:  nekem, 
itt, mikor?, ahol, akárhogy, néha 
 

 
 
 
A) önálló mondatrészek 
B) ragozhatók 
C) lexikailag tartalmas 
jelentésűek 
 
ige:  van, megy, vág, esik, 
ütöget, fésül, rosszall, 
ügyvédkedik 
 
főnév:  fiú, ház, terv, futás, 
szépség, betegség 
 
 
melléknév: kék, házi, harapós 
 
 
 
 
 
számnév:  öt, sok, negyedik, 
hatod 
 
B)  korlátozottan ragozhatók 
 
határozószók: kint, most, egyedül 
 
  

Az alapszófajok közötti 
ÁTMENETI szófajok 

 
A) önálló mondatrészek 
B) ragozhatók 
C) lexikailag tartalmas 
jelentésűek 
 
 
 
 
 
főnévi igenév: menni, vágnom 
 
 
 
melléknévi igenév: menő, vágott, 
leendő 
 
igenévige: (a tanár) idézte (példa) 
névutómelléknév: (a ház) mögötti 
 
 
 
 
B) nem ragozhatók 
 
határozói igenevek: futva, látván 
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Viszonyszók 

 
A) nem önálló mondatrészek 
B) nem ragozhatók (kivétel: a segédigék) 
C) lexikailag tartalmatlan jelentésűek 

 
a) szemantikai természetűek (képzőértékűek) 
igekötő: el, meg 
névelő: az, egy 
b) szintaktikai természetűek (jel-ragértékűek) 
névutó: alatt, mögé, át 
segédige: volna, fog; vagyok stb. (ragozhatók) 
 

a) a mondatfajta jelölője vagy módosítója 
módosítószó:  nem, vajon, bizony, talán, 
aligha 
b) tagmondat- vagy szintagmakapcsoló: 
kötőszó:  és, de, vagy, tehát, azaz,; hogy, ha, 
bár 

 
 

Indulatszók 
 

 
A) tagmondatértékűek (mondatrészek nem lehetnek) 
B) nem ragozhatók 
C) lexikailag tartalmatlan jelentésűek, de érzelem, akarat kifejezői 
jaj! hopp! sicc! bumm! 

 
 

 
 
3.2.3.5.  

5. sz. táblázat 
Rácz Endre 1985-ös szófaji felosztása 

 
I. Alapszófajok 

 
ige 

főnév 
melléknév 
számnév 

határozószó 
névmás 
igenév 

 

II. Segédszók 
 
1. kötőszók 
2. álszók 
    névutó 
    névelő 
    segédige 
    tagadószó 
    igekötő 
3. módosítószók 

III. Mondatszók 
 

indulatszók 
felelőszók 

stb. 
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Megjegyzések: 
 
Nézzük meg, hogy mennyiben térnek el ezek a felosztások a MMNyR. és a MMNy. 

rendszerezéseitől. A két alapmunka első három nagy szófaji csoportjához (lásd: 1. igék, 2. 

névszók, 3. határozószók) képest Berrárnál (Berrár 1982: 7–32) ezt a felosztást találjuk: 

alapszófajok, alapszófajokat helyettesítő szófajok, alapszófajok közötti átmenetek. Rácz 

Endrénél (Rácz 1985: 258–66) ez az alapszófajoknak felel meg. Ami a dolgozat témája 

szempontjából igazán fontos lesz, az a berrári viszonyszói csoport és a Rácz-féle segédszói 

kategória. (Úgy gondolom, hogy az eltérő elnevezés ebben az esetben nem fontos, hiszen 

mindkét kifejezés ugyanazt hangsúlyozza, vagyis a kérdéses szófaji csoport viszony-, illetve 

segédjelentését, -szerepét. A lényeg, hogy milyen szavakat és milyen szempontok alapján 

sorolnak ide a szerzők.) Berrárnál önálló csoportként szerepelnek még az indulatszók, Rácznál 

pedig a mondatszók. 

 Berrár a viszonyszókat is a már ismert hármas kritériumrendszer alapján vizsgálja: 

Elsődleges szempontja szintakt ikai: a viszonyszók „önmagukban sohasem állnak, nem önálló 

mondatrészek, csak 

 1. mondatrészkísérők, (ezen belül is a/ szemantikai természetűek, képzőértékűek, mint 

például az igekötő és a névelő, b/ szintakt ikai természetűek, jel-  és ragértékűek, mint 

például a névutó és a segédige);  

 2. jelölő- és kapcsolóelemek, (ezen belül is a/ a mondatfajta jelölői vagy módosítói, mint 

például a módosítószó, b/ tagmondat- vagy szintagmakapcsolók, mint például a kötőszó.”  

 Morfológiailag: a „viszonyszók nem ragozhatók. Kivétel ez alól némely  segédige: 

a fog és a kopula. Nem ragozható viszont a volna a láttam volna-féle összetett igealakokban. 

A ragozhatóság a kopulánál magától értetődő, hiszen a névszói állítmány mellett ez hordozza a 

mód-idő-személy vonatkozást.” (Berrár 1982: 28–9.) 

 Szemant ikailag: a viszonyszók „lexikailag tartalmatlanok, de grammatikai jelentésük 

van.” (Berrár 1982: 15 – a kiemelések tőlem.) 

 Rácz Endre osztályozása Berráréra támaszkodik, és saját bevallása szerint is leginkább 

mondattani alapú. A segédszókról ezt írja: „A segédszóknak a mondatbeli szerepe eltér az 

alapszófajokétól: nem szerepelnek önálló mondatrészként, de azért jelentős mondatbeli 

hivatásuk van.” (Rácz 1985: 263–4.) A segédszókat Rácz Berrártól némileg eltérően három 

nagyobb csoportba sorolja: 1. kötőszók, 2. módosítószók, 3. álszók. Az álszókon belül 
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különböztet meg igekötőket, névelőket, névutókat, tagadószókat és segédigéket. Az álszót 

csak alakilag tartja szónak, funkcióját pedig a toldalékmorfémákéhoz hasonlónak: “a 

névutónak például határozóragszerű szerepe van (vö.: a ház mellett – a háznál), a névelő a 

jelmorféma funkcióját tölti be (határozatlanná vagy határozottá teszi a főnevet), a segédigék 

egyik csoport ja (a fog és a volna) az igeragozási paradigmán belül az idő-,  

illetőleg a módjel szerepét  vállalja magára,  a másik csoport juk a névszói-igei 

állítmány segédigéi – mint  már lát tuk – képző, módjel,  időjel és személyrag 

funkciójúak.” (Rácz 1985: 263–4.) 

 

3.2.3.6.  

Kiefer Ferencnek 1984-ben a Magyar Nyelvben megjelent egy tanulmánya a modális tud igéről. 

A szó szemantikai tulajdonságainak kimerítő vizsgálatával Kiefer azt a feltételezését igazolja, 

hogy „a modális tud grammatikailag a segédigékhez tartozik, szemben a nem modális tud-dal, 

amely főige. A tud igét nem modális értelemben és főigeként használjuk az 1.a) – b) 

mondatban, a 2. a) – c)-ben viszont a tud segédige, és modális jelentést hordoz. 1.a) Anna 

tudja a leckét. b) Péter tudja, hogy Anna megérkezett. 2.a) Anna tud zongorázni. b) Péter meg 

tudja látogatni Évát. c) Falun többet tud pihenni.” (Kiefer 1984: 144.)  

 A tud különböző jelentéseinek valóban alapos és kimerítő vizsgálatát a szerző kitűnő 

példamondatok segítségével végzi el. Először bemutatja a képességet kifejező tud ige 

szemantikáját. A részletes ismertetéstől itt eltekintek, s csak a végeredményt idézem ide, 

amelyet egy szemléletes ábrában foglal össze:  

 
6. sz. táblázat 

A ‘tud’ ige szemantikája (Kiefer 1984) 
+1  képesség 

 
 

  

 természetes  
 
 

 nem természetes 

fizikai  nem fizikai 
 
 

  

velünk született nem velünk született velünk született 
 
 

nem velünk született  

emészt jár gondolkodik öltözködik főz,    alkalmazkodik 
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Kiefer megállapítja, hogy: „... amit mi a tud-dal fejezünk ki, azt más nyelvek két vagy három 

igével fejezik ki. Így pl. a franciában a tud néha pouvoir-ral, néha pedig savoir-ral, a lengyelben 

pedig hol móc-cal, hol umit’-tyel, hol pedig potrafit’-tyal fordítható. A germán nyelvek viszont 

nem tesznek különbséget a tud és a -hat/-het között. Így a német können egyaránt jelent 

képességet és lehetőséget, ugyanígy az angol can is.” (Kiefer 1984: 150–1.)  

 Ezután a modalitás fogalmának alapvető értelmezéséből kiindulva – mely szerint a modalitás 

első megközelítésben a lehetőség és szükségszerűség nyelvi megjelenítési formája – 

megállapítja, hogy a modális jelentésű tud elsősorban kétféle lehetőség kifejezésére alkalmas: 

“a) kifejezhet diszpozicionális lehetőséget, azaz, azt a körülményt, hogy valami valakinek a 

pillanatnyi diszpozíciója szerint lehetséges; b) circumstanciális lehetőséget, amikor valaminek 

lehetséges voltát külső körülmények biztosítják.” (Kiefer 1984: 145.) Egy-egy példa mindkét 

jelentésre: a) diszpozicionális: A művésznő most tud énekelni. (Azaz: az természetes, hogy a 

művésznő általában tud énekelni, előfordulhat azonban, hogy rosszul van, vagy nincs 

diszponálva az éneklésre, ezért történetesen nem tudhatna, de most éppen nem beteg, jól érzi 

magát, ezért tud.) b) circumstanciális: Holnap tudok telefonálni. (Azaz: szó sincs arról, hogy 

azért tudok telefonálni, mert tudom, hogy hogyan kell azt csinálni, hanem azért, mert a 

körülmények lehetővé fogják tenni, hogy telefonáljak, pl. lesz időm, lesz a közelben telefon, 

lesz pénzem, nem fognak zavarni stb.) 

 Az utóbbi két példamondatban tehát a tud-nak modális jelentése van, s ilyenkor 

segédigeként tartjuk számon. (Érdekes, hogy a tud segédigeségével kapcsolatban hasonló 

megállapításra fognak majd jutni Kálmán C. György, Kálmán László, Nádasdy Ádám és 

Prószéky Gábor (vö. idézett szerzők 1989); a Strukturális magyar nyelvtan – természetes 

módon, hiszen két társszerzője azonos az előző szerzőnégyes két tagjával (vö. Kálmán L.–

Nádasdy 1984); valamint Lengyel Klára is, ő azzal a különbséggel, hogy a tud-ot csak 

segédigeszerű szónak tartja (vö. Lengyel 1997, ill. 1998). 

 

3.2.3.7.  

Ha nem időrendben haladnánk a segédigék vizsgálatának áttekintésében, akkor jelentőségét és 

hatását tekintve mindenképpen az elsők között illene hivatkozni egy szerzőnégyes által írt, A 

magyar segédigék rendszere című tanulmányra (Kálmán C.–Kálmán L.–Nádasdy–Prószéky 
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1989). A hosszú és nagyon körültekintő elemzés mintegy 83 ún. segédigegyanús szót vizsgál, a 

következő alapszempontokat tartván a segédigeiség kritériumának:  

1. csüggés: amikor a hangsúlytalan szó közvetlenül a mondat fókusza után áll, pl.: 'Bea 

'készülődni akar. Vö.: *'Bea 'készülődni imád.  

 Hipotézis: A feltételezett segédigék semleges körülmények között hangsúlytalanok, a nem 

segédigéknek ugyanehhez különleges körülményekre van szükségük. 

2. a lapos és az irtó prozódia: lapos a prozódia, amikor semleges mondatban a hangsúlyok 

egyenletesen, „laposan” oszlanak el, illetve irtó, amikor a mondat fókuszában álló szó 

hangsúlya mintegy „kiirtja” maga után a többi hangsúlyokat, pl.: 'Bea 'készülődni akar a 

'vendégségre. Vö.: 'Bea ''készülődni imád a vendégségre. 

 Hipotézis: A feltételezett segédigék képesek a lapos prozódiájú mondatokban is 

hangsúlytalanok lenni, míg a nem segédigék nem, azok csak irtó prozódiájúak lehetnek. 

3. beférkőzés: az ige beférkőzik a igekötő és a ni-alak töve közé, pl.: Pajor szét akarta szedni 

a biciklijét. Vö.: *Pajor szét imádta szedni a biciklijét. 

 Hipotézis: A feltételezett segédigék képesek a beférkőzésre, a nem segédigék nem képesek 

erre. 

4. Az „ismert” és „új": A mondat aktuális tagolása.  

 Hipotézis: A feltételezett segédigék a mondatban „új"ként is lehetnek hangsúlytalanok, míg 

a nem segédigék csak akkor lehetnek hangsúlytalanok, ha az előző mondatból már 

„ismertek".  

5. A végességre törekvés: Az igéknek az a törekvése, hogy az igei csoportban végesalakként 

szerepeljenek.  

 Hipotézis: A feltételezett segédigék jobban törekednek erre, mint a nem segédigék. Pl.: Ha 

kihűlt, majd szét tetszik/fogja tudni szedni. Vö.: *Ha kihűlt, majd szét tudja tetszeni/fogni 

szedni. 

 A fenti kritériumok alapján válogatva a szerzők három igeosztályt alkottak a vizsgált 

szavakból: I. Segédigék, II. Hangsúlykívánó igék, III. Hangsúlykerülő igék. Minket 

természetesen az I. osztály érdekel, amelyet további két alosztályra bontottak: 

I/A: Központi segédigék: akar, fog, kell/kéne, szokott, tetszik, tud1. 

I/B: Másodlagos segédigék: bír, kezd, kíván, lehet, mer, óhajt, próbál, szabad, szándékozik, 

szeretne, szokás, a nyomatéktalan talál, tud2. Az ún. központi segédigék és a másodlagos 
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segédigék között az a különbség, hogy lapos és irtó prozódiánál az előbbiek valamennyien 

teljesen egyformán viselkednek, míg az utóbbiak eltérően.  

(Megjegyzés: A tud1 jelentése: 'képes; 'van ereje/ideje/alkalma' (= francia pouvoir), a tud2 

jelentése: 'ismeri a módját; birtokában van a tudásnak' (= francia savoir). 

 

3.2.3.8.  

Feltétlenül említést érdemel Szántó Mariann is, aki nyelvtipológiai témájú szakdolgozata 

keretében végzett kutatást a segédigék körében (Szántó 1989). Ő 12 igét vetett alá 

szemantikai, szintaktikai és morfológiai vizsgálatnak, mégpedig az alábbi kritériumok alapján: 

a) szófaji viselkedés (kettős szófajú vagy csak segédige) 

b) a paradigma teljes vagy hiányos volta 

c) főigeként milyen vonzatokkal bővíthető? 

d) segédigeként milyen kötött bővítménye (sic!) van? 

e) mi a segédige funkciója? 

f) kifejthető-e mellékmondattal a segédigés szerkezet (bővítmény)? 

g) a segédige és bővítményének (sic!) szórendje (Szántó 1989: 28). 

 Az általa vizsgált 12 ige: fog, gyerünk, kezd, lesz, marad, múlik, nem árt, nem szűnik meg, 

szokott, talál, tetszik/tessék, van/volna. 

 A segédigék Szántó szerint tehát önállótlan jelentésűek, s ebből a fő tulajdonságukból 

következik a többi: a) a klitizálódás (vagyis a hangsúlytalanság, ill. hogy a mondatban 

szükségszerűen követnek vagy megelőznek egy másik elemet); b) a legtöbbször hiányos 

paradigma; c) a kötelező bővítmény (sic!) a segédige mellett. A bővíthetőség (sic!) 

szempontjából kétféle segédigét különít el: a szintaktikai szerepűeket, amelyek a névszói 

állítmányt verbalizálják és a főnévi igenév kiegészítőit, amelyeknek háromféle funkciójuk lehet: 

a) morfológiai (pl. a fog az igeidő kifejezésére); b) modális: pl.: nem árt, talál); c) aspektuális 

(nem szűnik meg). Az ilyen igék mellől a főnévi igenév sohasem hagyható el. 

 A segédigék funkciója Szántó szerint affixumszerű, ezen belül is leggyakrabban 

képzőértékűek, pl. gyakorítást (szokott), hangsúlyos perfektivizálást (talál, marad), 

igeaspektust (kezd, nem szűnik meg), udvariassági formulát (tetszik/tessék) fejeznek ki. 

Ritkábban jelszerűek, pl.: fog, volna.  
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 A dolgozat megállapításaihoz a következő kritikai megjegyzést fűzhetjük: A segédigék 

bővíthetőségét vizsgálni és mellettük bármiféle bővítmény kötelező megjelenését előírni 

alapvető hiba. Ehelyett ugyanis arról van szó, hogy maga a segédige milyen alakú fogalomszót 

„segít", azaz egészít ki: névszó alakút vagy ige (igenév) alakút, nem pedig arról, hogy a 

segédige bővülne ezekkel, ahogyan Szántó fogalmazza. 

 

3.2.3.9.  

Egy másik – általam csak kéziratban ismert, s az előzőeknél jóval szerényebb mértékű – 

próbálkozás M. Korchmáros Valériáé (M. Korchmáros 19905), akinek dolgozata az alábbiakra 

terjed ki: több szerző idézésével rövidke történeti áttekintést ad a magyar segédigék korábbi 

megítéléséről, s néhány értékes megállapítást tesz a német és az angol nyelv segédigéiről 

(ezekre magam is utaltam disszertációm 2.3. fejezetében). A szerző a dolgozat további 

részében a következőt ígéri: „...először szókincsünk egyértelműen segédigének minősített 

elemei alapján kívánom elvégezni a magyar segédige jellemzését, majd a kapott kritériumokkal 

szembesítem a gyanúba vehető többi kifejezést.” (M. Korchmáros 1990: 8.) Terveitől eltérően 

azonban csupán az addig hagyományosan számon tartott magyar segédigékkel, a foggal és a 

volnával (illetve még a volttal és a valával) foglalkozik részletesen, a „gyanúba vehető 

kifejezések” vizsgálata teljesen elmarad. 

 Megállapításait így foglalhatjuk össze: A hagyományosan és az általa segédigének tartott 

fog, volna, vala és volt szavak alakilag önállóak, grammatikai viszonyt jelölő lexémák, mint 

minden viszonyszó (ellentétben az igékkel, amelyeknek fogalmi jelentésük és grammatikai 

viszonyjelentésük is van); a mondatban morfológiai értékű kapcsolódással csatlakoznak a 

közvetlen környezetükhöz, mint a névelők, a névutók és bizonyos esetekben a mint kötőszó 

(ellentétben az igékkel, amelyek viszont mindig állítmányok, közvetlen környezetükkel 

szintagmatikus viszonyt alkotva); önálló megnyilatkozásként csak kivételesen állhatnak, mint a 

kötőszók vagy az igekötők (ellentétben az igékkel, amelyek igen gyakran szerepelnek 

szómondatként); nem szolgálhatnak szóképzés alapjául saját értékükben, mint ahogy a 

névelők, az igekötők és egy-két kivételtől eltekintve a kötőszók sem (ellentétben az igékkel, 

amit a deverbális szóképzés gazdag lehetőségei igazolnak). Morfológiai tekintetben a 

                                                
5 A szerzőnek itt ismertetett tanulmányán kívül született egy másik segédigékkel foglalkozó munkája is, 
amelyet az időbeli sorrendiség alapján a maga helyén szintén ismertetni fogok. Az irodalomjegyzékben 
mindkettő az évszámok alapján kereshető vissza. 
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segédigék csoportja nem homogén. (Vö. M. Korchmáros 1990: 22.) „A volna (s a volt és a 

vala is) nemcsak szóalkotási szempontból számít kövületnek, de a mai nyelvállapotban már 

semmiféle szintagmatikus egyeztetéssel sem változtatja formáját, akárcsak a névelők, a  

kötőszók vagy az igekötők; a fog viszont személyragozható, bár a mai köznyelvben erősen 

korlátozott a paradigmarendszere: csakis jelen idejű alanyi és tárgyas személyragokkal 

társulhat, ebben eltér a viszonyszóktól, s részleges igei sajátosságokat mutat.” (M. Korchmáros 

1990: 22.)  

 Összegzésként a következőket mondja: „Úgy vélem, hogy a fentiekkel sikerült bizonyítani, 

hogy a tárgyalt segédigék szinte minden lényeges vonatkozásban egyezést mutatnak a 

viszonyszók nagy részével, bizonyos lényeges vonásokban pedig valamennyivel; ugyanezek a 

sajátságok éles ellentétben vannak az igeiekkel. Morfológiai szempontból azonban ez a kicsiny 

csoport is megoszlik, mert míg a volna (volt, vala) minden tekintetben szemben áll az igék 

osztályával, a fog, ha korlátozott formában is, de őrzi az igei személyragozhatóságot, s így a 

viszonyszók egy szélső, átmenetei jellegű típusát képviseli, amely azonban már semmiképpen 

sem tekinthető igének.” (M. Korchmáros 1990: 22–3.) 

 
3.2.3.10.  
 

7. sz. táblázat 
Keszler Borbála I.6 (1992-es) szófaji felosztása  

 
I. Alapszófajok 

 
ige 

főnév 
melléknév 

számnév (?) 
határozószó 

névmás 
igenév 

II. Segédszók 
 

1. kötőszók 
2. álszók 
névutó 
névelő 

segédige 
segédigenév 

partikula 

III. Mondatszók 
 

indulatszók 
felelőszók 

stb. 

                                                
6 A már bemutatott Berrár- és Rácz-féle rendszerezések alapján, azokat kiegészítve dolgozta ki a maga szófaji 
felosztásait Keszler Borbála. Azért felosztásait, mert az 1992-es első változaton maga a szerző többször 
módosított. E módosítások, kiegészítések miatt jelölöm ezt az 1992-es eredeti változatot I-es számmal, s a 
továbbiakat II-essel, illetve III-assal. A felosztások bemutatása szintén az időbeli megjelenés sorrendjében 
történik, az irodalomjegyzékben való azonosításuk pedig évszám alapján lehetséges. Keszler Borbálának ez az 
osztályozása születése pillanatától – természetesen a MMNyR., a MMNy., A Berrár- és Rácz-féle szófaji 
felosztások mellett – az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén tananyagként szolgál. Ezért a 
magyarázatokkal együtt bekerült a Magyar leíró nyelvtani segédkönyv c. kari jegyzetbe is (Keszler 1994), 
amelyet ezért külön nem ismertetek. 
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a határozóvá tevő mint 
igekötő (?) 

3. módosítószók 
 
 

Megjegyzések: 

 

Ha összehasonlítjuk ezt a felosztást a Rácz-félével, akkor megállapíthatjuk, hogy nem sok 

eltérés van a kettő között. A számnév kategóriájának önállóságát megkérdőjelező megjegyzést 

nem számítva, csak a segédszók között látunk jelentősebb módosításokat. A tagadószó, az 

igekötő, a határozóvá tevő mint, illetve a partikula kérdése e disszertáció keretein kívül esik, 

ezért csak arra összpontosítsunk, mi a helyzet a segédigékkel. 

 Természetes, hogy a segédige Keszler 1992-es felosztásában – amely, mint láttuk, 

elsősorban Rácz felosztása nyomán formálódott – már önálló szófaji csoport. Keszler 

hivatkozik a Rácz Endre szófaji felosztásában elmondottakra. E helyütt nem vállalkozik arra, 

hogy ennek az általa bonyolultnak nevezett problémának a részletes elemzését adja. Arra is 

csak utal, hogy már többen és többször felvetették azt a kérdést, hogy vajon nem gazdagabb-e 

segédigerendszerünk annál, mint ahogyan azt eddig gondoltuk. Feltevését olyan szemléletes 

példamondatokkal bizonyítja, amelyeket nem tudunk a hagyományos módon elemezni: Kezd 

esni az eső. (Esésbe kezd az eső, vagy: Kezdi az eső az esést.) A tanár nem szokott 

dohányozni. (A tanár nem szokta a dohányzást.); Még meg talállak ütni (=?). Joggal vetődik 

fel tehát a kérdés, hogy ezekben a szerkezetekben nem valamiféle segédigével van-e dolgunk. 

 Újdonság viszont a segédigék mellett, szintén önálló csoportként megjelenő segédigenév 

kategória, amelyről ezt a rövidke megjegyzést teszi Keszler: „Rácz Endre utalt arra, hogy a 

segédige egyik típusa a copula a névszói állítmány mellett. (Rácz 1985: 264) Ezek a segédigék 

azonban névszók mellett segédigenévként is előfordulhatnak (a segédigenév első leírója: 

Lengyel Klára 1989, 205–7). Például: De szeretnék gazdag lenni. Beteg lévén nem tudtam 

elmenni. Az asztalon levő könyvet ne vidd el.” (Keszler 1992: 137.) 

 Lengyel Klára tisztázza tehát először azt a terminológiai ellentmondásosságot, amelyre már 

magam is több helyen utaltam disszertációmban (vö. az egyes idegen nyelvű magyar 

grammatikák szóhasználatával (2.5. pont), a Klemmel (3.2.2.2. pont) és Berrárral (3.2.2.3. 

pont) kapcsolatban, illetve a MMNyR. (3.2.3.2. pont) és a MMNy. (3.2.3.3. pont) 
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ismertetésekor tett megjegyzéseket). Eszerint a magyarban végre egyértelműen külön kellene 

választani a van-nak mint létigének és mint segédigének a fogalmát. Ezt Lengyel meg is teszi, s 

ennek a szükségszerű lépésnek a felismerése lesz a segédigenév kategória létrehozásának 

kiindulópontja. A lévén-t ugyanis – hiszen erről van szó – a két különböző típusú van-ból a 

lesz alakkiegészítőként való segítségül hívásával hozzuk létre. A van létigéből képzett alak: 

Meleg nyár van, sokat tudunk fürdeni.  Meleg nyár lévén, sokat tudunk fürdeni. A van 

segédigéből képzett alak: Meleg a nyár, sokat tudunk fürdeni.  A nyár meleg lévén, sokat 

tudunk fürdeni.  

 Ezután tüzetesen összehasonlítja a létigéből képzett lévén határozói igenevet és a 

segédigéből képzett lévén-t. Az összehasonlítás állomásai a következők: a jelentés, a funkció, a 

bővíthetőség vizsgálata. A létigéből képzett lévén határozói igenév jelentése tartalmas lexikai 

jelentés, valahol, valamilyen állapotban, birtokban levést, létet jelent. A segédigéből képzett 

lévén-nek – ugyanúgy, mint a kiinduló segédigének – nincs tartalmas lexikai jelentése, csak 

grammatikai viszonyjelentése. Szerepe ugyanaz, mint a kiinduló segédigének: míg a van az 

összetett névszói-igei állítmány létrehozásában játszik szerepet azáltal, hogy megváltoztatja a 

névszó grammatikai szófajiságát, azaz igésíti a névszót, ily módon lehetővé téve, hogy az 

állítmány lehessen, addig a lévén a mellette álló névszó grammatikai szófajiságát igenévivé 

változtatja, vagyis igenevesíti, s ezáltal képessé teszi (ok)határozói mondatrészszerep 

betöltésére. Tulajdonképpen az történik, hogy az összetett állítmányok összetett 

mondatrészekké válnak. A tanulmánynak a lévén használatáról, nyelvhelyességi kérdéseiről 

szóló hátralévő részéből minket már csak az a pillanat érdekel, amikor megszületik a 

segédigenév terminus: “Milyen szófajúnak lehetne ítélni a vizsgált szót? Igenévnek? 

Viszonyszónak, azon belül is kopulának?” – kérdezi Lengyel Klára. Ő a legszívesebben 

segédigenévnek nevezné. Egyrészt ugyanis őrzi igenévi jellegét: rajta a határozói igenév 

képzőjével egyértelműen igenév alakú, szintaktikai tulajdonságát tekintve pedig szintén 

igenévszerű, amennyiben határozós szerkezetet alkot. Másrészt viszont – nem lévén önálló 

jelentése, csak grammatikai – viszonyszó is, s funkcióját tekintve szófajváltást idéz elő. Még 

egy megerősítő véleményt idéz Lengyel a segédigenév kifejezés mellett, ez pedig Keszler 

Borbála egy megállapítása, mely szerint “a létige határozói igeneve olykor csak kopula-, 

illetőleg toldalékszerepű elem, ilyenkor az előtte álló névszóval összetett okhatározót alkot, 

például: Idegen lévén eltévedt.” (Keszler 1980: 487.) 
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 Innen már csak egy lépés lesz – ahogyan a szerző “ígéri” – a terminus kiterjesztése a 

segédigéből képzett főnévi és melléknévi igenevekre, s az ígéret teljesítésére nem kell sokat 

várni, vö. Lengyel 1994, 1995a, amelyek ismertetését lásd a disszertáció 3.2.3.13., valamint 

3.2.3.16. pontjában.  

 
 



 70

3.2.3.11.  

Lengyel Klára alább ismertetendő, a többtagú mondatrészekről írt összefoglaló tanulmányában 

(amelynek megszületését azzal indokolja, hogy az adott kérdésről a segédszók tárgyalásán, 

illetve az egyes mondatrészek alaki sajátosságainak taglalásán kívül a magyar leíró grammatikai 

szakirodalomban ilyen igénnyel még nem esett szó) részletesen bemutatja ezen mondatrészek 

típusait. 

 Elsőként a tanulmány elején található, a mondatrészek többtagúságának eseteit bemutató 

táblázatot szeretném ideidézni (Lengyel 1992: 157): 

 
8. sz. táblázat 

Az egytagú és többtagú mondatrészek (Lengyel 1992) 
 

 
m 
o 

 
egytagúak 

 
lexémák 

 

 

n t lexéma értékű frazeológiai egységek 
 

egy- 

d 
a 

ö 
b 

funkcióigés szerkezetek (átmenetek a szintagmák, 
frazeológiai egységek és az álszintagmák között) 

szerű 

t b ál- főnév + névutó  
r t  főnév + névelő  mon- 
é a szin- ige + igekötő dat- 
s g  ige + segédige részek 
z ú tag- lexéma + tagadószó  
e a  névszó + segédige összetett 
k k mák névszó + segédigenév mondatrészek 

 
Minket itt most természetesen a segédigés és segédigeneves szerkezetek érdekelnek (a 

táblázatban ezeket szürke háttérrel jelöltem). Vagyis egyrészt a többtagú egyszerű 

mondatrészek egyik fajtája, nevezetesen a jelszerű álszintagmaként számon tartott volna 

segédige (Lengyel akkor még annak nevezte), és a komplex jel- és ragszerű fog, másrészt 

pedig az összetett mondatrészek segédigéi és segédigenevei: volt, van, lesz, lenni, lévén, való, 

levő. 

 A volna, ha a jelentését vesszük alapul, csupán jelszerű segédige, állítja Lengyel, mégpedig 

a feltételes mód jelének felel meg. Ám helyesen azt is megjegyzi, hogy ez a jel a szabályos 

morfémasorrendet tekintve szabálytalanul kapcsolódik a ragozott igealakhoz, hiszen utána már 

nem következhet más toldalékmorféma, lezárja a szót. Ez a formai tulajdonság pedig a ragokra 
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jellemző, azaz – éppen az iménti morfémakapcsolódási szabály okán – ragszerűnek is 

tekinthetjük a volná-t. 

 A fog az igei paradigma segédigéje, ám komplex jel- és képzőszerű volta ennek sem 

egyértelmű. Szófajkötő ugyan, mint a jelek, és szóalakzáró is, mint a ragok, ugyanakkor 

képzőszerűsége is megmutatkozik abban a tulajdonságában, amellyel főnévi igenévből igei 

állítmányt hozhat létre, azaz szófajváltásra képes. Lengyel funkcionális oldalról közelítve mégis 

inkább jelszerűnek tekinti, amiért a jövő idő jelének, az -and/-end-nek feleltethető meg. 

Példákkal illusztrálja, hogy a fog egyedül a szórendiségben “őrzi eredeti szófajváltó, 

mondatalkotó funkcióját, tudniillik elválhat alaplexémájától: Fog még neked az az ember 

levelet küldeni? Az elválás képessége a szófajváltó kopulákat jellemzi (János sem volt 

régebben olyan jó tanuló), ahol az állítmány névszói része a kommunikációs tagolódás 

szempontjából bővítményként viselkedik. (...) A szófajkötő segédige hozzátapad az 

alaplexémához: Tegnap bevittem volna a könyvet a könyvtárba  *Tegnap bevittem a 

könyvet a könyvtárba volna.” (Lengyel 1992: 160.) 

 A 8. sz. táblázathoz fűzött magyarázatban találkozunk a funkcióigés szerkezetek rövid 

jellemzésével is, amelyekkel külön fejezete foglalkozik majd a disszertációnak, ezért Lengyel 

funkcióigékről tett megjegyzéseit ott ismertetem (vö. dissz. 5. fejezet). 

 A külön a többtagú összetett mondatrészekről tett megállapításait Lengyel az alábbi 

táblázatban szemlélteti (Lengyel 1992: 5), kiemelve a szerkezetekben szereplő lehetséges 

névszói tagok és segédszók típusait: 
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9. sz. táblázat 

Az összetett mondatrészek (Lengyel 1992) 
 
összetett névszói tag  
mondatrészek       
                   szófajok  
 

 
főnév 

(alanyeset) 
 

 
melléknév 

 
határozósz

ó 

 
ragos 

névszó 

 
+ segédszó 

 
köte- 

 
állítmány 

A fiam diák 
lesz. 

János kedves 
volt. 

Egyedül 
vagyunk. 

A pénz 
fémből van. 

volt 
(van) 
lesz 

 
lező 

 
alany 

Jó alpinista 
lenni. 

Illik csinos 
lenni. 

Kellemes 
érzés otthon 
lenni. 

Egészséges 
dolog a 
kertben lenni. 

 

 
mondat- 

 
tárgy 

Utál katona 
lenni. 

Megpróbál 
alapos lenni. 

Szeretünk 
együtt lenni. 

Rühellek 
zokniban 
lenni. 

 
lenni 

 
ré- 

 
határozó 

Igyekszik 
győztes lenni. 

Habozik 
bőkezű lenni. 

Fél fönt 
lenni. 

Képtelen a 
kórházban 
lenni. 

 

 
szek 

 
jelző 

Mi haszna 
tanár lenni? 

Nincs értelme 
jó lenni. 

Ideje 
négyszemközt 
lennünk. 

Ideje már 
jobban 
lenned. 

 

 
szabad 

 
határozó 

János 
diplomata 
lévén 
elutazott. 

Okos lévén 
tisztelik. 

Férjnél lévén 
elköltözött. 

A 
tengerparton 
lévén, 
elmélázott. 

lévén 

 
bővítmények 

 
jelző 

 
- 

 
- 

Láttam a 
benn lévő 
képet. 

Leteszem az 
asztalra való 
kendőt. 

levő 
való 

 
 
3.2.3.12.  

Amikor én magam a segédigékkel szakdolgozati témaként foglalkozni kezdtem, akkor 

elsősorban az eddig felsorolt szerzők kísérletezéseit használtam kiindulópontként. A már jól 

ismert hármas szempontrendszer (szemantikai, szintaktikai, morfológia) szem előtt tartásával 

építettem fel kritériumrendszeremet, amelynek mentén – természetesen felhasználva elődeim 

tapasztalatait – megvizsgáltam az addigiak során felmerült összes segédigegyanús szót. 

Idézzük most ide az elért eredményeket. 

 Íme az akkori korpusz: akar, bátorkodik, bír, elfelejt, enged, érez, fél, fog, gyerünk, gyűlöl, 

hagy, hall, igyekszik, illik, imád, iparkodik, irtózik, jön (és sok más mozgást jelentő ige: megy, 

rohan, siet, szalad stb.), kegyeskedik, kell, kényszerít, kényszerül, kezd, kíván, lát, látszik, 

lehet, lesz, marad, megkísérel, (meg)próbál, (meg)szűnik, (meg)un, (meg)utál, méltóztatik, 
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mer/merészel, múlik, nekifog, nekilát, nem árt, nem szűnik meg, óhajt, röstell, sajnál, segít, 

sikerül, szándékozik, szégyell, szeret, szokik, talál, tanít, tanul, tetszik, törekszik, tud, vágyik, 

vala, van, vél, volna, volt, vonakodik.  

 És íme az akkori kritériumok:  

1. Elsőként a szintaktikai vizsgálat, amelyben mindegyik igét ellátva bővítménnyel a kapott 

szerkezeteket megpróbáltam átalakítani ige + -ás/-és képzős főnév kapcsolatává, ill. 

kifejteni mellékmondattal. Ha a transzformáció lehetséges volt, az igét kizártam a további 

vizsgálatból, mert ezek esetében az infinitivus véleményem szerint egyszerűen az ige 

vonzatstruktúrájához tartozik. Például elvégezhető a transzformáció, tehát nem segédige a 

következő: Fél egyedül aludni. Fél az egyedül alvástól. Fél attól, hogy egyedül aludjon. 

Nem végezhető el a transzformáció, tehát továbbra is segédigegyanúsak viszont a 

következők: Bátorkodik megütni. *Bátorkodja a megütését. Meg meri ütni. *Meri a 

megütését. *Meri azt, hogy megüti. Meg talállak ütni. *Találom a megütésedet. *Azt 

találom, hogy megütlek. 

2. Az első szűrőn fennmaradt 19 ige, amelyeket szemantikai szempontból vizsgáltam tovább. 

A Magyar értelmező kéziszótárból ellenőriztem a 19 ige jelentését, és azt találtam, hogy 

közülük öt az infinitivuson kívül semmi máshoz nem kapcsolódik. Ennek alapján azt 

állítottam, hogy ezek csak főigeként használatosak, teljes jelentéssel bírnak, az infinitivus 

vonzatuk, tehát nem lehetnek segédigék. Ily módon kizártam a további vizsgálatból az 

alábbi öt igét: bátorkodik, kegyeskedik, méltóztatik, mer/merészel, szándékozik. 

3. A megmaradt 14 igét ezután alaki szempontból vizsgáltam tovább, s az eredmény azt 

mutatta, hogy egy kivétellel (tud) valamennyiük paradigmája kisebb-nagyobb mértékben 

hiányos. 

Mindent összevetve a segédigékről akkor az alábbi megállapításokat tettem: 

 Létezik főigei párjuk. 

- Mindig csak egy másik nyelvi elemmel együtt tölthetik be funkciójukat. A segédige teszi 

lehetővé, hogy az így létrejött alakulat (szóalak vagy mondatrész) kifejezhessen olyan – 

elsősorban grammatikai (szám, személy, mód, idő), másodsorban modális és aspektuális – 

jelentéseket, amelyekre önmagában, azaz segédige nélkül az eredeti nyelvi elem nem képes. 
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- Segédigéink – egyetlen kivétellel (tud) – valamennyien hiányos ragozásúak. Ez a 

tulajdonság szorosan összefügg a jelentéssel: ha egyszerűen nem létezik egy bizonyos 

jelentés, természetesen nincs szükség annak formai megfelelőjére sem. 

- A segédigék kapcsolódhatnak a) határozói igenévhez, b) névszóhoz, c) verbum finitumhoz, 

d) infinitivushoz. 

- Funkciójukat tekintve a toldalékmorfémák mindhárom típusához hasonlítanak. 

Legjellemzőbben a jelekhez, sok közülük a ragokhoz, és néhány a képzőkhöz. 

- A nyelvi szintek rendszerében az állexémaszinten helyezkednek el, mivel szerepük szerint 

morfémák, alakjuk szerint viszont lexémák.  

 

 A fentiek alapján tehát segédigének tartottam a következő szavakat:  

 

fog, gyerünk, kezd, lesz, marad, múlik, szokott, talál, tetszik, tud, vala, van, volna, volt.  

 

(Az itt közölt összefoglalás részben 1992-ben készített szakdolgozatomból, részben pedig egy 

megjelent, s azóta sokszor és sokak által idézett rövid tanulmányból származik (vö. Molnár K. 

1992, 1993).) 

 

 

3.2.3.13. 

Az 1994-es kiadású Magyar leíró nyelvtani segédkönyv c. egyetemi jegyzetben – több más 

szófajt bemutató táblázat mellett – található egy szintén táblázatos összefoglalás a magyar 

segédigék és segédigenevek rendszeréről is, amelyet Lengyel Klára állított össze (Lengyel 

1994). Íme: 
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10. sz. táblázat 
A segédigék és segédigenevek rendszere (Lengyel 1994) 

 
SEGÉDIGÉK ÉRTÉKÜK LEXIKAI 

KIEGÉSZÍTŐJÜK 
FUNKCIÓJUK PÉLDA 

FOG komplex jel- és 
ragértékű 

főnévi igenév az egyszerű igei 
állítmány jövő 
idejének jelölésére 

Be fogok menni a 
városba. 

VOLNA jelértékű kijelentő mód, múlt 
idejű igealak 
(névszói állítmány 
esetén) 

az állítmány 
feltételes 
módjának 
jelölésére 

Megehetted volna 
ezt a kis levest. 
Kedvesebb is 
lehettél volna a 
vendégeimhez. 

VAN  
(volt, leszek, lett, lenne, 
volna stb.) 
MARAD 
(maradtam, maradt 
volna stb.) 
(EL)MÚLIK 
(elmúlt, elmúlna stb.) 

komplex képző-, jel- 
és ragértékűek 

főnév, melléknév 
(számnév), 
melléknévi igenév 
 
 
 
korjelölő főnév 

összetett névszói-
igei állítmány 
alkotása 

Az idő hideg  
(volt, lesz, 
lehetne, lett 
volna, maradna 
stb.). 
 
A testvérem 
tegnap múlt 12 
éves. 

SEGÉDIGENEVEK     
főnéviek: 
LENNI,  
MARADNI, 
(EL)MÚLNI 

képző- (jel- és rag-) 
értékűek 

a névszói-igei 
állítmányok lexikai 
kiegészítői 

összetett, 
(névszói-igenévi) 
alany vagy 
valamilyen 
összetett kötött 
bővítmény 
alkotása 

Érdekes lehet 
festőművész lenni. 
Igyekezett komoly 
maradni. Nem 
szeretett volna 20 
éves elmúlni. 

melléknéviek: 
LEVŐ, 
VALÓ 
 
 

képzőértékűek a névszói-igei 
állítmányok lexikai 
kiegészítői 

összetett névszói-
igenévi jelző 
alkotása 

A városban levő 
házak 
magasabbak, mint 
a falusiak.  
A felnőttnek való 
gyógyszert mindig 
zárd el! 

határozói: 
LÉVÉN 
 

képzőértékűek a névszói-igei 
állítmányok lexikai 
kiegészítői 

összetett névszói-
igenévi szabad 
(ok)határozó 
alkotása 

Katona lévén, a 
fiam nem jön haza 
minden vasárnap. 

igeiek: 
VOLTA 
(voltodat, voltukat) 

komplex képző-, jel- 
és ragértékű 

a névszói-igei 
állítmányok lexikai 
kiegészítői 

összetett névszói-
igenévi alany 
vagy egyéb 
összetett 
mondatrészek 
alkotása 

Az idő szeles 
volta senkit sem 
zavart. Az idő 
szeles volta miatt 
nem tudtunk 
hajóra szállni. 
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Megjegyzések: 
 
A 9. sz. táblázatban fölsorolt segédigékhez és segédigenevekhez képest (Lengyel 1992: 165) a 

10. sz. táblázatban a következő lényeges változásokat találjuk:  

 A segédigék köre (azaz az egyszerű igei állítmány fog és volna segédigéi, illetve az összetett 

állítmányok van, volt + lesz stb. segédigéi) kibővül a marad és a múlik szintén összetett 

állítmányok segédigéivel.  

 A lenni, lévén, levő, való segédigenevek osztálya szintén gyarapszik, mégpedig a volta 

segédigenévvel. (Ekkor még a voltá-át segédigenévnek tartotta Lengyel, mára azonban 

segédszó lett. Vö. Lengyel 1999.) 

 

3.2.3.14.  

A nyelvleírásnak az eddigiekben megismert hagyományos grammatikáéhoz képest egészen más 

módszerét választja A strukturális magyar nyelvtan c. munka. Az ezt az irányzatot képviselő 

szerzők – e disszertáció kereteiben nem ismertetendő – sajátságos megközelítésmódjukból 

következően szófajtannal mint olyannal nem foglalkoznak (erről vö. később É. Kiss–Kiefer 

1998 kapcsán), hiába is keressük tehát nyelvtanukban a segédigének mint önálló (vagy nem 

önálló) szófajnak ilyen fajta tárgyalását. 

 Egy helyen találunk egy rövid leírást a segédigékről, a második kötetben, amely a Fonológia 

címet viseli, s a szerzők saját bevallása szerint is csupán egyetlen szempontból foglalkoznak a 

kérdéssel: „A segédigék minket annyiban érdekelnek, amennyiben a rendes igéktől eltérő 

hangsúlyozást mutatnak.” (Kálmán L.–Nádasdy 1994: 442.) 

 Először három példamondat segítségével a szeretne segédigeisége mellett így foglalnak 

röviden állást: 

a) Előd hokizni szeretne a fiúkkal. 

b) Előd szeretne hokizni a fiúkkal. 

c) Előd el szeretne menni hokizni a fiúkkal. 

"Minthogy a szeretne itt segédigei szerepű, (...) szófajilag mindhárom esetben ragozott 

segédige, mondatrészileg pedig az állítmány igei része.” (Kálmán L.–Nádasdy 1994: 416–7.) 

 Majd nem sokkal később a következő megállapításokat teszik a segédigékről: „Jóllehet a 

magyar nyelvtanírói hagyományban nem általános a segédigék kategóriájának használata, a 

hangsúly leírása szempontjából elengedhetetlen, mert csak így tudunk számot adni bizonyos 
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igék hangsúlybeli viselkedéséről. (...) A segédige – ez más nyelvekben is így van – olyan 

ragozott igető (verbum finitum, „végesalak"), mely egy másik ige (a főige) -ni végű igenevével 

(az infinitívusszal) szoros, ám mondattanilag nehezen besorolható kapcsolatban van, s amely a 

főige jelentését elsősorban idő- vagy módbeli szempontból árnyalja: fog, akar, szeretne, vél, 

tetszik stb. A leghagyományosabb felfogás szerint az infinitívusz a végesalak tárgya (írni akar) 

vagy alanya (fizetni tetszik) volna, de ez  a mondattanban aligha fogadható el (vö. levelet akar 

írni, fizetni tetszenek). Az biztos, hogy az infinitívusz bizonyos igéknek (köztük a 

segédigéknek) sajátos vonzata, s hogy az infinitívusz gyakran igevivői helyzetet foglal el.” 

(Kálmán L.–Nádasdy 1994: 442.) 

 A segédigék hangsúlyviszonyait két alapvető szempontból vizsgálják: 1. kommentkezdő 

képesség: állhat-e az ige a komment elején (esetleges kommentelőzmények után), vagy csak 

igevivőn csüggve létezik? 2. beférkőző képesség: állhat-e az ige az igekötős főige igekötője és 

-ni végű igetöve között, azaz megszakíthatja-e az igekötős infinitívuszt, vagy csak utána állhat, 

„egyenes” elrendezésben? Különböző próbák után (vö. Kálmán L.–Nádasdy 1994: 442–3), 

amelyeket itt most nem részletezek, a vizsgált igéknek három típusát különböztetik meg:  

“I. Segédigék: spontán hangsúlytalanok, kötelezően beférkőznek az igekötő és az ige közé, 

ám folyamatos aspektusban kezdő helyzetűek (s így hangsúlyosak). Két alcsoportjuk van: 

I/A. Központi segédigék: ezeknek további sajátsága, hogy nyomatékos válaszban is képesek 

megőrizni csüggő tulajdonságukat: fog, szokott, tetszik, akar, kell/kéne, tud 'képes, pouvoir'. 

I/B. Másodlagos segédigék: a többi ide tartozók: bír, kezd, kíván, lehet, mer, óhajt, próbál, 

szabad, szándékozik, szeretne, szokás, tud 'ért hozzá, savoir'; átmenetei jellegű a talál, mely 

beférkőzik, de nincs kezdő használata, azaz hangsúlyképtelen. 

II. Hangsúlykívánó igék: spontán hangsúlyosak, mindig kezdő helyzetben állnak, sosem 

férkőznek be: pl. imád, szeret, sikerül, képes, igyekszik, siet, fél, utál, vonakodik stb. 

III. Hangsúlykerülő igék ("toldalékfélék"): spontán hangsúlytalanok, de nem férkőznek be: 

pl. tanul, van, volt, megy, indul stb. Egy alcsoportjuk kezdő helyzetben sosem áll, tehát 

hangsúlyképtelen: látszik, kényszerül, vágyik, vél. 

 Itt említjük meg, hogy a múlt idejű feltételes alakokban szereplő volna elem mindig 

hangsúlytalan és sosem férkőzik be – tehát a toldalékfélék módjára viselkedik, jóllehet nem 

segédige, hiszen nem ő ragozódik, hanem a főige: megírtam volna, megírtad volna.” (Kálmán 

L.–Nádasdy: 1994: 444.) 
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 Az itt ismertetett eredmények lényegében teljesen megegyeznek a már ismert szerzőnégyes 

által kapottakkal (vö. Kálmán C. Gy.–Kálmán L.–Nádasdy–Prószéky 1989). Ez természetesen 

nem véletlen, hiszen egyrészt a vizsgálat szempontrendszere is ugyanazon az alapelven 

nyugszik, másrészt pedig e fejezet két szerzője is azonos az idézett tanulmányéval. 

 

 

3.2.3.15.  
 
Mint korábban, Keszler Borbála I. szófaji felosztásának ismertetésekor (vö. dissz. 3.2.3.10. 

pont) jeleztem, az eredeti, 1992-es szófaji felosztását maga a szerző többször is újragondolta, 

módosította. Most a II. változat (Keszler 1995) bemutatása következik, amely – mint az az 

összehasonlításból ki fog tűnni –, az I. változat Rácz Endre-i indíttatásával ellentétben 

alapvetően a Berrár-féle rendszerezés nyomán készült bár már határozottan kilép a hagyomány 

kereteiből.
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11. sz. táblázat 
Keszler Borbála II. (1995-ös) szófaji felosztása 

 
I. Alapszófajok 

Az alapszófajokat helyettesítő 
szófajok: NÉVMÁSOK 

 
A) önállóan mondatrészek, de 
alig bővíthetők 
B) ragozhatók, képzők azonban 
csak kivételesen járulhatnak 
hozzájuk 
C) jelentésük többnyire deiktikus 
jelentés 
 
D) fontos szöveggramatikai 
szerepük van 
 
igemás (?): azt csinálja 
főnévi névmás: én, engem, 
magát, ez, ki?. ami, bárki, 
valami 
melléknévi névmás:  olyan, 
melyik?, amekkora, mindenféle, 
némely 
számnévi névmás (?):  ennyi, 
hány?, ahány, semennyi, néhány 
 
 
 
 
 
 
B) csak korlátozottan 
toldalékolhatók 
határozószói névmások: itt, 
amikor, akárhogy 

 
 
 
A) önállóan mondatrészek, 
bővítményeket vehetnek fel 
B) toldalékolhatók 
 
 
C) jelentésük „autoszemantikus 
jelentés” (kontextustól független, 
önálló, tartalmas jelentés) 
 
 
 
ige: megy, kinyílik, van 
főnév: asztal, sárkány, futás, 
szépség 
 
melléknév: piros, okos, nagy 
 
 
számnév (?): három, 
harmadik, sok 
 
 
igenév: tanulni, futó, 
megtanult, megírandó (nem 
toldalékolható): írva 
igenévige: (a tanár) idézte 
(példa) 
B) csak korlátozottan 
toldalékolhatók 
a határozószók: reggel, 
rögvest, egyedül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
üres, tartalmatlan  
funkcióigék: tanácsot ad, 
ítéletet hoz, engedélyt ad 

 
* A bekeretezett szófajok „kérdéses szófajok" 
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II. Viszonyszók 
 

A) önállóan nem mondatrészek, nem bővíthetők 
B) nem toldalékolhatók 
C),D) jelentésük vagy viszonyjelentés vagy kommunikációs-pragmatikai 
jelentés 

 
állexémák 

(álszók) 
kötőszók 

(szemantikai és 
szintaktikai 

kapcsolóelemek 

lexémaszerűek 
(a szónál kisebb 

értékűek) 
partikulák 

mondatértékűek 

a) képzőértékűek: 
az összetett 
mondatrészek 
kopulaszerű segédigéi 
és  
segédigenevei: van, 
volt, lesz, marad, 
múlik, lenni, lévén, 
való, levő 
az igekötők: megnéz, 
befűz, kijár 
 
b) jelértékűek: 
az összetett 
igealakokban:  
a fog segédige 
a volna igei segédszó 
 
 
c) ragértékűek: 
a névutó: mellett, 
alatt 
a határozóvá tevő 
mint 
 
 
d) átmenetiek:  
a névelő: a, egy, 
a névutómelléknév: 
(ház) melletti, (pad) 
alatti 
egyéb (esetleges) 
segédigék: kezd, 
szokott, talál stb. 
 

és, s, de, tehát, hogy, 
mert, bár 

a) árnyaló partikulák: 
Mit is kell tennem? 
Tud egyáltalán 
japánul? 
Tudom ám, hogy mi 
történt! 
 
 
 
b) becslő partikulák: 
alig, talán, jó, közel, 
majdnem (két méter) 
 
 
 
 
c) fókuszpartikulák: 
csak, csakis, csupán, 
leginkább, egyedül 
(ő), főképp, kizárólag 
 
 
d) tagadó partikulák:  
nem, sem 
 
 
 
 
e) a mondatfajtát 
jelölő partikulák, ill. a 
mondatfajta kísérői: 
bár, csak, bárcsak, -e, 
ugye, mi (Tudtad, 
mi?), vajon, ne 

a) módosítószók: 
talán, valószínűleg, 
bizony, esetleg, 
nyilván 
 
 
 
 
 
 
b) felelőszók:  
igen, nem, persze, 
dehogy 
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III. Indulatszók 
 

A) önálló tagolatlan mondatok 
B) nem toldalékolhatók 
C), D) csak pragmatikai jelentésük van 

 
a) érzelmet, indulatot kifejező indulatszók: 

óh!, brr!, au!, eh!, ah!, haha!, pfuj!, hurrá!, jaj! stb. 
 

b) partnert igénylő, interakciós indulatszók; állathívogató és -terelő 
indulatszók: 

hopp!, hórukk!, hajrá!, ím!, he!, ejnye!, hoci!, nesze!, zsupsz! stb.; 
gyí!, pipipi, sicc! 

 
c) hangutánzó indulatszók: 

miau, kukurikú, mee, reccs, puff stb. 
 

Megjegyzések: 

 

Arra, hogy az egész szófaji rendszert összehasonlítsuk az előzőekkel (azaz Berrárral, Ráczcal, 

Keszler I-gyel), témám szempontjából nincs szükség. A teljes táblázatot is csak azért idézem 

fel, hogy jól láthassuk, hol helyezkednek el a viszonyszók, s köztük a segédigék. Ám éppen a 

viszonyszók kapcsán két alapvető és jelentős újításra fel kell figyelnünk! Ez a felosztás az első 

a szakirodalomban, amely a viszonyszókat nyelvi funkciójuk szerint bontja nagyobb 

csoportokba; továbbá itt először maguk a segédigék grammatikai és funkcionális szempontok 

alapján is rendszerezve vannak. Nézzük tehát a minket érdeklő szófajt. 

 A kopulaszerű segédigéket, azaz az összetett állítmány névszói részéhez kapcsolódó van, 

volt, lesz, marad, elmúlik igék ragozott alakjait a szerző képzőértékűnek tartja. Funkciójukat 

abban látja, hogy az alanyt és az állítmányt összekapcsolják, mégpedig úgy, hogy a névszót 

tulajdonképpen igésítik. Példái: Már két hónapja beteg volt; Péter mindig becsületes maradt 

stb. 

 Röviden szót ejt az összetett mondatrészek segédigeneveiről is, megállapítván, hogy ezek is 

képzőértékűek. Példái: Jó szegény, becsületes ember lenni; Beteg lévén nem ment el; Az 

asztalon levő könyvet nem vitte el; Az idő szeles volta senkit sem zavart. Utal a kérdésről szóló 

szakirodalomra is. Lásd: Rácz 1968: 232; Keszler 1980: 487; Lengyel 1994a: 10. 

 Az összetett igealakokban szereplő fog segédigét jelértékűnek tartja, amelynek funkciója, 

hogy pótolja a jövő idő kihalt -and/-end jelét, illetve ugyancsak jelértékű szerinte a volna igei 
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segédszó. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy felhívjuk a figyelmet arra a jelentős lépésre, 

hogy Keszlernek ebben az itt ismertetett 1995-ös rendszerezésében hangzik el először az a 

megállapítás, hogy a volna nem segédige, hanem csak segédszó. Részletesebb indoklást maga 

Keszler Borbála szóban, elsősorban egyetemi előadásain adott, amely alapját képezte a Lengyel 

Kláránál olvasható első részletes leírásnak (vö. Lengyel 1995a, 1998). 

 Keszler átmeneti típusúaknak veszi az esetleges egyéb segédigéket is. Most sem 

bocsátkozik azonban részletes elemzésbe, hasonlóan 1992-es munkájához, csak megjegyzi 

ugyanazt, amit akkor, hogy az a gyanúja, hogy az eddig ismert és számon tartott segédigéken 

kívül vannak még egyéb segédigéink is. (Szakirodalmi utalásai: Keszler 1980: 487; Ágoston 

1993: 220; Molnár K. 1993: 221–5.) Újabb példamondataiban a kiemelt igék érdekesen 

viselkednek, segédigegyanúsak: Sajnos nem tud meleg lenni. Péter este szokott tanulni. Még 

meg talállak ütni. A szokott szerinte gyakorítóképzőszerű segédige, a talál-nak meg mintha 

modális értéke lenne, hiszen csak egy önálló szónak, mégpedig módosítószónak feleltethető 

meg (vö.: Vigyázz, mert még véletlenül megütlek.). 

 

3.2.3.16.  

A segédigék terén végzett kutatásokban eddig kétségtelenül Lengyel Klára jeleskedett 

leginkább, s a végeredményhez való eljutáshoz a legnagyobb segítséget az ő vizsgálódásai 

adják.  

 “Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein” címmel Lengyel Klára hosszú tanulmányt 

közölt a Nyelvőrnek ugyanabban a számában, amelyből Keszler Borbála fentebb II. számmal 

jelzett szófaji felosztását idéztük (Lengyel 1995a). Ez a tény azért fontos, mert a két cikk – a 

témából és megjelenésük idejéből adódóan természetes módon – egymáshoz kapcsolódva, 

egymással összehangoltan jelent meg, ami például a szerzők segédigékről alkotott, nagyjából 

megegyező véleményében is jól látszik. 

 E nyelvőrbeli tanulmányban Lengyel Klára arra törekedett, hogy bebizonyítsa: a mai magyar 

nyelv leírására jelenleg használatban lévő, a nyelvi szinteket ábrázoló modell – különös 

tekintettel az egyes szintek közötti ún. álszintekre – nem fedi a valóságot. Itteni leírása tehát 

elsősorban ebből a szempontból – az “állexémaság”-nak való megfelelés szempontjából – 

közelíti meg a többi viszonyszó között a segédigéket és a segédigeneveket. Az egyes szófaji 

elemzések a szerző szándéka szerint sem törekszenek a teljességre, “egyetlen szempontra 
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korlátozódnak csupán: annak eldöntésére, megfelelnek-e a vizsgált szófajok az állexéma 

kritériumainak, vagy sem.” (Lengyel 1995a: 319.) 

 Az egyes nyelvi  szintek közül minket most természetesen az állexéma-szint léte/nem léte 

érdekel, hiszen ennek az elfogadása – mivel az eddigi szófajtani rendszerezések általában 

használták ezt az átmeneti kategóriát – kihatott az egész rendszerre, főleg a viszonyszók 

kategóriájára, amelyben az általunk vizsgált szófaj is helyet kapott. Rácz Endre s – első szófaji 

felosztásában – Keszler Borbála is a segédszók kategóriájában a kötőszók és a módosítószók 

mellett harmadikként külön álszói (= állexéma) csoportot is felvettek, s ebbe sorolták a 

névutókat, a névelőket, a segédigéket, a tagadószókat és az igekötőket. Keszler ezeken kívül 

új szófajként még felvette a segédigeneveket, a partikulákat és a határozóvá tevő mint-et, 

viszont kihagyta a tagadószót, s kérdéses, problematikus szófajként tárgyalta az igekötőket. 

Vö.: Rácz 1985, Keszler 1992. 

 Nézzük, hogy mindezek fényében mit olvashatunk Lengyel Kláránál a segédigékről és a 

segédigenevekről, s ezek mennyivel visznek közelebb minket e kérdéses szófajok 

jellemzéséhez. A van, lesz, valamint a marad és a múlik/elmúlik paradigmatikus alakváltozatai, 

illetve a velük alkotott igenévi alakok azért állexémák, mert alakilag szók, ám funkciójukat 

tekintve “csak” morfémák, mégpedig képzőértékűek. Feladatuk, hogy bizonyos szavakat 

alkalmassá tegyenek olyan mondatrészi szerep betöltésére, amelyre azok eredeti szófaji 

értékükben nem volnának képesek. Például, hogy a névszó, amely egyébként önmagában 

alkalmatlan az állítmányi szerepre, egy segédige segítségével grammatikai értelemben igésüljön, 

s állítmány – összetett állítmány – lehessen. A névszó alkalmatlan idő, mód és személy 

kifejezésére, ezért ezeket a nyelvtani jelentéseket a melléje kapcsolódó segédige fogja 

hordozni. A marad és a múlik – ahogy ezt a MMNy. mondattani fejezetéből már tudjuk (vö. 

Rácz 1968: 240–1) – tartalmasabb jelentéssel bírnak, mint a van alakváltozatai, s ezért van az, 

hogy egyes és többes szám 3. személyű állítmányi pozícióban is megjelenhetnek, ahol a többi 

segédige nem, csak  morfémaként, illetve csak hangsúlyos helyzetben. Lengyel emlékeztet 

Gaál Edit megállapítására (vö.: Gaál 1982: 62), mely szerint ezeket a segédigéket komplex 

képző-, jel- és ragszerűnek is lehetne nevezni, mert bennük csak a szótő képzőszerű, amelyhez 

az azonos alakú szófajra jellemző jelek és ragok járulnak. Bizonyításul egy egyszerű és egy 

összetett mondatrész teljesen párhuzamos morfológiai felépítését mutatja be:  

versenyző- -sköd- -t- -él 
versenyző vol -t- -ál 
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névszói tő igeképző időjel személyrag 
Ezek a segédigék Lengyel Klára szerint képzőszerűeknek bizonyulnak, s kopuláknak nevezi 

őket. Szerepüket tekintve igeteremtők, azaz a mondatban az összetett állítmány igei részét 

képezik. 

 Ugyanilyen szempontból nézve a segédigeneveket, róluk az alábbiak mondhatók el: “az 

összetett állítmányhoz hasonlóan képzőszerű segédigenevekkel hozzuk létre az összetett alanyt 

(Nem érdemes szomorú lenni), az összetett tárgyat (Szeretnék első lenni), az összetett 

határozót (Beteg lévén, nem lehettem veletek) és az összetett jelzőt (Ne nyúljatok az asztalon 

lévő dolgokhoz!).” (Lengyel 1995a: 320.) Erre a szófajra is vonatkozik Gaál Edit megállapítása 

a komplex képző-, jel- és ragfunkcióról. Az egyszerű és összetett mondatrészek (nevezetesen 

az egyszerű és az összetett alany) párhuzamos morfológiai szerkesztettségét mutató példa a 

következő: 

versenyző- -sköd- -n-  -öm 
versenyző le- -nn-  -em 
névszói tő igeképző igenévképző időjel személyrag 

 

Mindebből kiderül, hogy a segédigenevek szintén képzőszerűek, s kopuláknak tekinthetők. 

Ahogyan a kopulaszerű segédigék az összetett állítmány igei részét képezik, s ezért 

igeteremtők, úgy a kopulaszerű segédigenevek az összetett mondatrészek (összetett alany, 

tárgy, határozó, jelző7) igenévi részét képezik, ezért ezek tulajdonképpen igenévteremtők. 

 A segédigék egy másik részét (fog, volna) leíró grammatikáink jelszerűnek tartják. Lengyel 

a fog-ot ugyanúgy az igei paradigmába beépült, az ige jövő idejének jelölésére szolgáló jelszerű 

segédigének tartja, mint Keszler Borbála (vö. Keszler 1995). A fog feladata, hogy pótolja a ma 

már nem használatos -and/-end időjelet. 

 Ezután nézzük, mi a helyzet a volná-val. Itt hivatkozik Lengyel Klára arra, hogy néhány 

szerző kétségbe vonja a volna segédigeségét, először pl. Keszler Borbála  veti föl, hogy a 

volna tulajdonképpen csak igei segédszó (vö. Keszler 1995: 299). Lengyel kifejti, hogy a volna 

az ige feltételes múlt idejű alakjának jelölője, amely ugyanúgy része a paradigmának, mint a 

jövő idő fog-gal képzett alakja (pl. enni fogok és ehettél volna), ennélfogva funkciója jelszerű. 

Jóllehet több lényeges dologban is különbözik a segédigéktől (például egyáltalán nem 

ragozható, mint a többi segédige; szórendje egészen kötött: mindig csak közvetlenül a ragozott 
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igealak után állhat, attól semmilyen körülmények között nem válhat el; sosem kaphat 

hangsúlyt), mégis megtűrjük a segédigék között. Ebben a hagyományon kívül Lengyel szerint 

valószínűleg az játszik szerepet, hogy igei töve van, és az alakja egybeesik a teljes, tartalmas 

igealakkal, valamint az ún. képzőszerű volná-val, amelyik viszont segédige, vö.: Ha volna egy 

jó ruhám, elmehetnék a koncertre; Ha erősebb volna, le tudná vinni a szenet.  

 Mivel azonban Lengyel nem ért egyet ezzel a hagyománnyal, véleményét igen figyelemre 

méltó elemzéssel kell hihetővé tennie. Így is cselekszik. Megvizsgálja a képzőszerű segédigék 

és a fog alakváltozatainak morfémaszerkezetét, amiből az derül ki, hogy ezekben az alakokban 

a tövek igei tulajdonságaira nagy szükség van. Nemcsak arra szolgálnak ugyanis, hogy 

felvegyék és hordozzák a további igei toldalékokat, hanem az is a feladatuk, hogy a 

segítségükkel a létrejövő szerkezetek grammatikai szófajisága módosulni tudjon. Az összetett 

állítmány segédigéi névszóból grammatikai igét hoznak létre, a jelszerű fog főnévi igenévből, 

vagyis szófajiságát tekintve lezárt szóból igét alkot. Mindkét esetben lényeges szerep jut a 

segédigék igei tövének is, hiszen nemcsak grammatikailag “segítik ki” a névszót, illetve a 

főnévi igenevet, hanem fogalmi jelentésük is hozzáadódik a szerkezet jelentéséhez. (A marad, 

a múlik és a fog esetében mindenképpen.) Lengyel észreveszi, hogy a jelszerű volna szótöve 

ilyen szempontból teljesen funkciótlannak tűnik. A volna már eleve igéhez járul, aminek 

szófajiságát nem kell sem előírni, sem módosítani, ráadásul ne feledjük, hogy teljes 

paradigmával rendelkező verbum finitumról van szó, amelyen időjel, számot és személyt 

kifejező személyrag van, tehát segédigére semmi szüksége nem lenne. A volna viselkedését és 

szófajiságát ezek után csak egyféleképpen lehet magyarázni, mégpedig úgy, ahogyan Lengyel 

teszi: “Ismert tény, hogy egy igealakban két jel nem fér meg egymás mellett: vagy az időjel 

testes, vagy a módjel. Ha az idő- és a módviszonynak is jelöltnek kell lennie, kiszorul a teljes 

igéből a feltételes mód jele, hátravetődik, s így a morfémarend szokatlanná, rendhagyóvá válik. 

L.: Mentél volna = igető + időjel + személyrag + módjel. Mi történik e hátravetett módjellel? 

Mivelhogy a módjel morféma, vagyis kötött  nyelvi elem, a szabad morfémák, vagyis a szavak 

között nem szerepelhet kötött elemként, elkülönítve. Szüksége van egy szótőre, mely szóvá 

teszi, “szósítja”. Az igető szerepe tehát pusztán a jelhordás, a jelviselés, a szabad formává 

tevés, semmi több. Másképpen fogalmazva: a segédszóban nem a tő a lényeges, nem az irányít, 

hanem a toldalék. Az kéri a tövet, és annak a grammatikai funkcióját használjuk fel. A tő 

                                                                                                                                                   
7 Az összetett jelző létéről/nemlétéről külön is vö.: Balogh 1996, valamint Lengyel Klárának Balogh Judit 
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jelenléte csupán formális. Ezzel magyarázható az, hogy a tő csak a feltételes mód jelének 

hordására alkalmas, semmilyen más toldalékmorfémával nem állhat kapcsolatban, s nem is 

viselkedik valódi, élő tőként. Ennek köszönhető, hogy a volna sokkal inkább viselkedik 

morfémaként, mint szóként. Nem is jelszerű, hanem mintha csupán jel volna: szóvá emelkedett 

jel. Gyakorlatilag bonthatatlan alakú, igen kötött mind alakját, mind sorrendiségét tekintve. 

Úgy tűnik, a volna egyetlen más segédszóhoz sem hasonlítható, viszonyjelölő elem. Az 

nyilvánvaló, hogy segédszó, grammatikai viszonyszó, de az is, hogy nincs helye a segédigék 

között.” (Lengyel 1995a: 321–2.)  

 A szerző marad tehát Keszler Borbála véleménye mellett (vö. Keszler 1995): a volna 

egyszerűen igei segédszó, az igei paradigma része. Funkciója szerint ugyanilyen a fog segédige 

is, amely az igei paradigmában egyszerűen az ige jövő idejének jele. 

 A továbbiakban a segédigék egy egészen más típusának vizsgálata következik, ami jóval 

nehezebb feladat. Ezek az igék első ránézésre csupán egyetlen szempontból egyformák: 

valamennyien főnévi igenév mellett állnak. Lengyel Klára felidézi, hogy “oktató nyelvtanaink, 

bár elismerik e segédigegyanús szavak olykor hiányos paradigmáját (pl. *tessünk bemenni, 

*énekelni szokik), szokatlan szórendiségüket, mondattani elemzésük nehézségeit, mégis 

igeként tartják számon őket, a hozzájuk szorosan kapcsolódó főnévi igeneveket pedig 

vonzatnak tekintik. Pedig, úgy tűnik, éppen alaki viselkedésük rendhagyóságában és a főnévi 

igenévvel alkotott kapcsolatuk másságában találjuk meg segédigeiségük bizonyítékait.” 

(Lengyel 1995a: 322.) Ezek a segédigegyanús szavak a következők: akar, bír, kell, kezd, 

kíván, lehet, mer, óhajt, próbál, szándékozik, szeretne, szokott, talál, tetszik, tud. Lengyel 

Klára válogatása Kálmán C. Gy.–Kálmán L.–Nádasdy–Prószéky 1989 és Molnár K. 1993 

alapján készült. 

 Ezen igék alaki viselkedését Lengyel az alábbi három alapvető szempont szerint vizsgálta: 

1.  Van-e paradigmájuk kijelentő mód, jelen időben?  

2.  Alkotható-e belőlük jövő idejű alak?  

3.  Alkotható-e belőlük az igék körében egyébként automatikusan képezhető melléknévi igenév 

és -ás/-és képzős főnév?  

(E szempontok részben megegyeznek az én vizsgálati szempontjaimmal, vö. Molnár K. 1993: 

221–4). Most a részletes kibontást mellőzve, csupán az eredményeket közlöm Lengyeltől: 

                                                                                                                                                   
cikkére való reflexiójaként megjelent tanulmányát: Lengyel 1996. 
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 Az alaki sajátságokról a következőket mondja: 

1. A jelen idejű teljes paradigmája hiányzik a kell, lehet, szokott, tetszik szavaknak. 

2. A jövő idejű alakja hiányzik a kell, kezd, lehet, szokott, talál, tetszik szavaknak, s kérdéses 

az akar, kíván, szándékozik esetében is. Az utóbbi három, illetve a kezd jövő idejű 

cselekvésre vonatkozó aspektuális jelentést hordoznak, ezért nincs jövő idejük. 

3. A kell, lehet, szeretne, szokott talál, tetszik szavakból, valamint a tud 'pouvoir' jelentésű 

igéből (vö. a szavalni tudó fiú szerkezet igei alakja csak 'savoir' jelentésű lehet) nem lehet 

melléknévi igenevet képezni. Ugyanezekből, valamint a bír szóból -ás/-és képzős ige [az ige 

nyilván sajtóhiba: természetesen -ás/-és képzős főnév!] sem alkotható (vö. Lengyel 1995a: 

323). 

 A szintaktikai sajátságok vizsgálatában Lengyel az igék mondatbeli kapcsolódásából indul 

ki, miszerint alapvetően szemantikai tulajdonság az, hogy az ige bővülhet-e főnévi igenévvel. 

“Attól függ, hogy a régens, a vonzó tud-e, kíván-e igei „jelentésformával” bővülni. Az igei 

jelentés, a cselekvés, történés a grammatikai szabályozottság miatt főnévi alakba helyeződik: 

igéből képzett főnév vagy főnévi igenév formájában jelenik meg.” (Lengyel 1995a: 323.) 

Például a következő mondatokban a főnévi és főnévi igenévi bővítmények az adott igék 

vonzatstruktúrájának azonos értékű tagjai, egymással felcserélhetők: József figyel + a társai 

készülődnek = József figyeli a társai készülődését; Márton tanul valamit + Márton írni fog = 

Márton írni tanul. Ebből látható, hogy az, hogy a vonzat milyen szófajú, nincs hatással a 

régens jelentésére. Lengyel példái: Jánosnak fájt a foga (az alany főnév) és Jánosnak fájt 

megtenni ezt (az alany főnévi igenév); János utálja a matematikát (a tárgy főnév) és János utál 

számolni (a tárgy főnévi igenév); János fél a kutyáktól (főnévi okhatározó) és János fél 

ránézni a barátnőjére (főnévi igenévi okhatározó); Törekedj a pontosságra! (főnévi 

célhatározó) és Törekedj minél hamarabb elvégezni a munkát! (főnévi igenévi célhatározó). 

  

 A már idézett négyszerzős tanulmányban szereplő minden ige főnévi igenévi bővítménye 

azonos mondatrész-pozícióban fölcserélhető főnévvel (vö. Kálmán C.–Kálmán L.–Nádasdy–

Prószéky 1989: 81–2). Ebből nagy valószínűséggel következik, hogy a főnévi igenévvel 

bővíthető igék többségére jellemző ez a vonás. A kiválogatott segédigegyanús szavakról 

viszont ugyanez csak részben mondható el: egy részükben a főnévi igenév felcserélhető főnévi 



 88

vonzattal, a másik részükben azonban nem. Illetve előfordul, hogy az adott igealak mást és 

mást jelent főnévi igenévi és főnévi vonzattal. 
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Lengyel példái a fent leírt felcserélhetőségre az alábbiak:  

AKAR: Péter biciklizni akar; Péter bemenni akar.  
KELL: Nekem kell az alma; Nekem kell bemennem.  
KEZD: Mártika egy játékba/egy játékot kezd; Mártika játszani kezd.  
KÍVÁN: Az asszonyka egy fagylaltot kíván; Az asszonyka főzni kíván.  
ÓHAJT: A kormány több hatalmat óhajt; A kormány törvénykezni óhajt.  
PRÓBÁL: Épp egy ruhát próbálok; Fogalmazni próbálok.  
SZERETNE: Két kiflit szeretnék; Gyakorolni szeretnék.  
 

A főnévi igenevek nem helyettesíthetők a következőkben:  

BÍR: El bírod vinni a könyveket?  Bírod még a cipekedést?  
LEHET: Jucinak nem lehet gyereke  Jucinak nem lehet meglátnia azt.  
SZOKOTT: Én ide szoktam járni  Nem szoktam még meg az idejárást.  
TALÁL: Vigyázz, még el talállak gázolni!  Hiába kereslek, sehogy sem talállak téged. 
TETSZIK: Nem tetszik megsimogatni a cicát?  Nem tetszik az új bútor.  
TUD: Húsz palacsintát is meg tudok enni  Tudok errefelé egy jó kis vendéglőt.  
 

Az összehasonlításokból az derül ki, hogy a főnévi és a főnévi igenévi bővítmények 

fölcserélhetősége az igékre jellemző. A csak főnévi igenévvel való bővíthetőség is igei 

tulajdonság, amit az bizonyít, hogy más alapszófajokra is jellemző, méghozzá a melléknevekre: 

pl. Muszáj megtenni vmit; Kénytelen megtenni vmit. Ilyen alapon a szándékozik és a mer már 

ki is estek a további vizsgálatból, hiszen ezek csak főnévi igenévvel bővíthetők. A 

segédigéknek is van olyan tulajdonságuk, ami viszont elkülöníti őket az igéktől, ez pedig az, 

hogy van egy tartalmas igei párjuk, amelynek minden esetben más a bővíthetőségi köre, pl. Jó, 

hogy te vagy és Jó, hogy te tanár vagy. Elmúlt öt év és A fiam ötéves elmúlt. Fogok egy nagy 

keszeget és Holnap horgászni fogok.  (Vö. Lengyel 1995a: 323–4.) 

 Lengyel megemlít egy másik szintaktikai próbát, a főmondattá kiemelés próbáját is, amely 

csaknem ugyanehhez az eredményhez vezetett. Eszerint az előbbiekben igeként viselkedő 

szavak a kezd-et kivéve valamennyien kiemelhetők az összetett mondat főmondatába. Példák: 

Azt akarja, hogy biciklizzen = Biciklizni akar; Kell, hogy megnézzem = Meg kell néznem; stb. 

A kezd-del ezt nem tudjuk megtenni: *Péter kezdte azt, hogy énekelt (Péter énekelni kezdett). 

A fentiekből megint csak az derül ki, hogy a bír, lehet, szokott, talál, tetszik, tud igék 

segédigeként viselkednek (vö. Lengyel 1995a: 324). 

 Az eddigi alaki és szintaktikai vizsgálatok alapján Lengyel Klára a szokott, talál és a tetszik 

szavakat minősíti minden szempontból, egyértelműen segédigének. Esetlegesen további 
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segédigék lehetnek a főnévi igenévhez szorosan kapcsolódó bír, kell, lehet, kezd és a tud is. 

Ezt azonban további elemzések és összehasonlítások hiányában még nem jelenti ki 

egyértelműen. Természetesen a jelentés vizsgálatát is fontosnak tartaná, ám ezzel e helyütt nem 

foglalkozik. Azt javasolja, hogy a gyanús szavakat érdemes volna egybevetni a nyelv más, 

modális, aspektuális és akcióminőség-jelentést hordozó elemével, ami talán segíteni fog a 

szófaji meghatározásukban.  

 Lengyel a magyar segédigék és segédigenevek rendszerét e cikkben így foglalta össze: 

"A segédigék lexikailag üres vagy valamilyen (modális, pragmatikai, aspektuális) kiegészítő 

jelentést hordozó szavak. Grammatikai tulajdonságaikat tekintve két nagy csoportra bomlanak. 

Az elsőbe azok tartoznak, melyek nem igékből grammatikai igéket alkotnak, alkalmassá téve 

őket az állítmányi szerepre. Ezeket, hagyományos terminussal kopuláknak nevezzük. Kopulák 

az e segédigékből alkotott segédigenevek is, melyek más, összetett mondatrészek 

létrehozásában vesznek részt. A segédigék másik csoportjába a főnévi igenévi alakok 

kiegészítői tartoznak. Nem kopulák, hiszen tulajdonképpen igetőhöz járulnak. Furcsa, de azt 

kell mondanunk, hogy az egyszerű állítmány részét alkotják, hiszen összetett állítmányon az 

igei-névszói állítmányt értjük. Ugyanez táblázatba foglalva és példákkal kiegészítve” (Lengyel 

1995a: 324) így néz ki:  

12. sz. táblázat 
A segédigék összefoglalása (Lengyel 1995a) 

 
 SEGÉDIGÉK 

funkciójuk szerint IGETEREMTŐK 
(kopulák) 

IGEKIEGÉSZÍTŐK 

a mondatban összetett állítmány részei egyszerű állítmány részei 
kapcsolódásuk névszókkal főnévi igenevekkel 

jelentésük szerint üresek: van, lesz, 
tartalmasabbak: marad, múlik 

üres: fog, 
tartalmasabbak: szokott, talál, 

tetszik 
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3.2.3.17.  

1997-ben látott napvilágot M. Korchmáros Valériának egy másik, ugyancsak a segédigékkel 

foglalkozó tanulmánya (M. Korchmáros 1997). A vonatkozó legfontosabb szakirodalomra való 

szokásos rövid emlékeztető, illetve azok kritizálása után a szerző négy táblázatba foglalja a 

segédigékkel kapcsolatos vizsgálatait, s hozzájuk fűzött jegyzeteiben jó néhány kiegészítő 

megállapítást is tesz róluk. A vizsgálat célja, hogy a kérdéses szavakat (segédigéket és 

segédigegyanús szavakat) az igékkel és a többi viszonyszóval egybevetve kimutassa a köztük 

lévő rokonságokat és összeférhetetlenségeket. Az 1. táblázat az igéket, a 2. táblázat a 

hagyományosan elfogadott viszonyszókat, a 3. táblázat a hagyományosan elfogadott 

segédigéket és a névszói-igei állítmány igei elemét, a 4. táblázat pedig a vitatott segédigéket 

kívánja bemutatni, jellemezni. A választott vizsgálati szempontok a következők:  

I. alaki önállóság (abszolút vagy relatív); morfonológiai önállóság; szórend.  

II. jelentés: jelentéstípus (lexikailag tartalmas jelentés vagy viszonyjelentés); 

jelentésminőség. 

III. szintagmatikai-szintaktikai jellemzők: mondatrészszerep; kapcsolódás minősége 

(szintaktikai vagy morfológiai értékű); bővíthetőség. 

IV. alaki jellemzők: a morfológiai szerkezet elemezhetősége; toldalékolhatóság (ragozás, 

képzés). 

Jóllehet a szempontok alkalmasak a kérdéses szavak alapos vizsgálatára, a kivitelezés, azaz az 

adatok és az eredmények ilyen formában való közlése megítélésem szerint a gyakorlatban nem 

hasznosítható. A bemutatásra választott táblázatos forma sajnálatos módon nem igazán vált be: 

a táblázatokban adott jellemzés túlságosan sűrített, még a kiegészítésekkel együtt is csak 

nehezen követhető és érthető. A megjegyzésekben felsorolt példák sokszor nem teljesítik 

céljukat, nevezetesen hogy szemléltessék, pontosítsák, egyértelművé tegyék az adott 

megállapítást. A cikk végén nem találunk sem egyértelmű összefoglalást, sem állásfoglalást a 

tekintetben, hogy a szerző a vizsgálat alapján végül mely igéket tartja segédigének. 
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3.2.3.18.  

Lengyel Klárának van egy 1997-ben született hosszú műhelytanulmánya (Lengyel 1997a), 

amely tulajdonképpen a szerző segédigékkel kapcsolatos addigi kutatásainak – vagy ahogyan a 

tanulmány hangulatából kitűnik – “kínlódásainak” kimerítő összefoglalása. Címe szerint – A 

segédigék. A problémák bemutatása – is sokszor csak vázlatosan, a probléma lényegét 

megragadni szándékozó formában, feltételezések, kérdésfeltevések, próbálkozások alakjában 

mutatja be szinte az összes olyan momentumot, amely a vizsgálatok során gondot okozott. 

Megismertet a segédigék kiválogatásának, vizsgálatának, csoportosításának és leírásának 

valamennyi – más szerzők által és általa is – kipróbált kritériumával, a kritériumoknak és 

minden egyes segédigegyanús szónak külön-külön kis elemzést szentelve. A tanulmány – s ez 

talán stílusából érezhető leginkább – valóban munkapéldány: szűk körű használatra, a Mai 

Magyar Nyelvi Tanszék kollégái számára készült, pusztán a problémák bemutatásának 

igényével. A szöveg előzménye annak az 1999-es, segédszókról szóló, a disszertáció 4. 

fejezetében ismertetendő tanulmánynak, amely a megjelenés alatt álló legújabb magyar leíró 

grammatika (MGr. 1999) egyik fejezete lesz, s természetesen szintén Lengyel Klára tollából 

való (vö. Lengyel 1999).  

 Mivel az 1997-es szöveg nyomtatásban nem jelent meg, magam csak a szerző szíves 

jóvoltából kéziratban ismerhettem meg. Ebből természetesen következik, hogy mint 

szakirodalomra hivatkoznom sem illik rá. Hogy mégis említést teszek róla, annak az az oka, 

hogy belőle számos továbbgondolásra alkalmas, ösztönző ötletet merítettem, néhány kérdésben 

pedig a szerző álláspontjától eltérő véleményem alakult ki, amelyet nyilvánvalóan csak úgy 

tudok kifejteni, ha elmondom, hogy tulajdonképpen mivel is vitatkozom. Másrészt 

nyilvánvalóvá vált számomra, hogy e tanulmány létezése a segédigék és segédigeszerű szavak 

leírásának szempontjából már csak azért sem közömbös, mert Lengyel 1999-es, eleddig 

legteljesebb rendszerezése, mint mondtam, nagyrészt ebből formálódott. A műhelytanulmányt 

tehát – a szerző kérését messzemenően figyelembe véve – részleteiben nem ismertetem. 

Viszont ezúton is szeretnék köszönetet mondani Lengyel Klárának, hogy kutatási 

eredményeinek ilyen formában való felhasználásához hozzájárult, illetve hogy értékes szóbeli 

közléseivel és kiegészítéseivel is segítette munkámat. 
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 Az összegyűlt nagy számú segédigegyanús szóból Lengyel is elvégzi a maga “rostálgatását”. 

Alapvetően két kritérium: a funkció (értsd: jelentés) és a szórend vizsgálata alapján az alábbi 

szavak maradtak fenn az ő rostáján: akar, bír, enged, fog, hagy, kell, kezd, kíván, lehet, 

méltóztatik, mer, óhajt, próbál, szabad, szándékozik, szeretne, szokott, talál, tetszik, tud.  Ez 

összesen 19 segédigegyanús ige és egy melléknév. Mindannyian valamilyen grammatikai 

jelentést hordoznak, alapszórendben megszakíthatják az igekötő és az ige közvetlen 

kapcsolatát.  

 A szerző ezt a 20 szót vizsgálja tovább. Saját szempontrendszere kialakításához sorra veszi 

a segédigeséget megragadni szándékozó, különböző, valaha is felmerült kritériumokat, szám 

szerint 13-at, amelyeket a használhatóságuk szempontjából részletesen értékel. Lengyel Klára – 

általam egyébként egyáltalán nem elítélendő módon, jóllehet helyenként magam is célpontja 

vagyok helyreigazításainak – meglehetősen kritikusan veszi szemügyre az egyes szerzők 

vizsgálataiban felmerülő szempontokat, amelyeket egyébként disszertációmban magam is 

sokszor hasonló kritikai igénnyel részletesen ismertettem (vö. Kálmán C. György–Kálmán L.–

Nádasdy–Prószéky 1989, Kálmán L.–Nádasdy 1994, M. Korchmáros 1990, 1997). 

 A hosszas elemzésből két szó vizsgálatát emelem ki, és mutatom be kicsit részletesebben: az 

akar-ét és a kezd-ét. E szavaknak két jelentését különíthetjük el, amelyeket a továbbiakban 1-

es és 2-es indexszámmal jelölünk. 

 Kezdjük a kezd-del! Mint már utaltunk rá, egyáltalán nem ismeretlen az a többek által is 

emlegetett tény, hogy a kezd valaha a régi nyelvben, sőt elsőként, tehát még a fog ilyen 

funkcióban való megjelenése előtt, majd egy ideig még azzal párhuzamosan is alkalmas volt a 

jövő idő jelölésére, tulajdonképpen mint a jövő idő jele funkcionált, ugyanúgy, ahogyan ezt a 

fog a mai napig is teszi (vö. pl. Kis-Erős 1915: 382; Klemm 1928: 262; E. Abaffy 1992: 135; 

Keszler 1980: 484). Tehát ilyen, jelszerű, viszonyszói jellege egyáltalán nem különös, 

szemantikájából következően nagyon is sajátja, csak – éppen a fog megjelenésével – mára 

szinte teljesen eltűnt. Vagy mégsem teljesen?  

 Nem történeti, hanem tisztán leíró nyelvtani szempontból Keszler Borbála hívta fel a 

figyelmet a kezd érdekes viselkedésére (Keszler 1980: 484). Abból indul ki, hogy a 

hagyományos mondatelemzés szerint a kezd mellett álló főnévi igenév tárgynak és állandó 

határozónak egyaránt elemezhető, pl. az írni kezd szerkezetben az írni jelentheti azt, hogy 

kezdi az írást, vagy azt, hogy írásba kezd. Máskor viszont a főnévi igenév lehet alany is, pl. 
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Most kezd sötétedni (= Most kezdődik a sötétedés), már ha ezt nem alanytalan mondatnak 

vesszük. De az is lehet, hogy sem tárgyként, sem határozóként, sem pedig alanyként nem 

tudjuk elemezni a főnévi igenevet, azaz a fenti elemzési lehetőségek mindegyike alkalmatlannak 

bizonyul. Ilyenkor a kezd a jövő idő kifejezőjének tűnik, pl. Kezdem unni a dolgokat. 

Valószínűleg már Keszler valami olyasmit feltételez, hogy a Kezdem unni a dolgokat mondat 

kezd szava nem ugyanolyan jelentésű, mint az írni kezd szerkezet, illetve a Most kezd sötétedni 

mondat kezd-je. 

 Maga Keszler Borbála biztatott engem is arra, hogy a segédigegyanús szavak között 

szereplő kezd-et ilyen szempontból érdemes egy kicsit jobban megvizsgálni. 

Szakdolgozatomban ezt meg is tettem, s akkor a kezd-et, jóllehet csak érezve és érzékeltetve s 

még nem élesen elkülönítve a kétféle jelentést és használatot, egyértelműen a segédigék közé 

soroltam (vö. Molnár K. 1992: 33; 1993: 224). Akkori transzformációt megkísérelő 

példamondataim és megállapításaim is ezt igazolják: Kezd tanulni.  Kezdi a tanulást. *Azt 

kezdi, hogy tanul. Kezd megőrülni.  *Kezdi a megőrülést. Kezdődik a megőrülése. Kezd 

járni.  *Kezdi a járást. *Kezdődik a járása. Illetve: Az infinitivus “minőségétől függ a 

szerkezet transzformálhatósága: Tranzitív igékkel: Kezd tanulni  Kezdi a tanulást; Kezd 

enni  Kezdi az evést; és intranzitív igékkel: Kezd megőrülni  Kezdődik a megőrülése; 

Kezd fájni a feje  Kezdődik a fejfájása elvégezhető a transzformáció. Ezekben az esetekben 

a kezd nem segédige, hanem egyszerű vonzatos ige. Van azonban az igéknek egy olyan szűk 

csoportja, amelyekkel kapcsolódva a kezd segédigeként viselkedik, nem transzformálható. 

Ilyenek például: hisz, ír, olvas, jár. Kíséreljük meg az átalakítást: Kezd hinni.  *Kezdi a 

hitet. *Kezdődik a hite. Kezd írni/olvasni/járni.  Kezdi az írást/olvasást/járást. (Van ilyen, 

de ez már főigei jelentés: kezd valamit.) *Kezdődik a járása. Itt arról van szó, hogy ezek az 

igék ún. abszolút jelentésükben állnak, azaz azt fejezik ki, hogy a cselekvő képes végrehajtani a 

cselekvést. Ha önmagukban állnak, akkor is ugyanezt jelentik. Vö.: Apám hisz. = Apám hívő, 

vallásos. A fiam jár! = A fiam tud járni. Csak ezekben a kifejezésekben tartom a kezd-et 

segédigének.” (Molnár K. 1992: 20, 23–4.) 

 Lengyel Klára is megvizsgálja a kezd-et, s megállapítja, hogy két jelentése van: az egyik 

(kezd1) az, amikor valamilyen cselekvést tudatosan elkezd valaki, tehát az ige cselekvő. Pl.: vki 

táncolni kezd. Ilyenkor a kezd tartalmas, valódi ige, igekötőt is kaphat (elkezd táncolni), s 

helyettesíthető a kezdődik igével (kezdődik a tánc). A szerkezetben csak cselekvésjelentésű 
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főnév jelenhet meg a kezd mellett (kezdődik a verseny, kezdődik a felolvasás stb.). Az ilyen 

szerkezetek jelentése az, hogy valaki vagy valakik mindjárt elkezdenek versenyezni, felolvasni 

stb. 

 A kezd2 valamilyen folyamatnak a megindulását, kezdetét jelenti, s itt nem számít, hogy ki a 

cselekvő, illetve hogy egyáltalán van-e, s cselekvése szándékos-e. Sőt, éppen az a lényeg, hogy 

míg a kezd1 kifejezetten alanyhoz kötődő, azaz alanyvonzatos ige, addig a kezd2-nek nincsen 

önálló vonzata, így természetesen alanya sem. A kezd2 nem viselkedik olyan szabadon, mint a 

kezd1: nem kaphat igekötőket, csupán az el- igekötőt, azt is ritkán (elkezdett fájni a fejem); 

nem emelhető ki főmondattá, és alanytalan és fakultatív alanyú mondatban egyaránt részt 

vehet. 

 Mindebből határozottan úgy tűnik tehát, hogy a kezd2 Lengyel szerint sokkal segédigébb, 

mint a kezd1. Ez azonban feltételezi, hogy mindkettőt segédigének tartja. Hogy a legújabb 

grammatikában miért került végül is a kezd2 – egyébként a kezd1-gyel együtt, egyszerűen 

kezd-ként, vagyis nem tüntetve föl a kettőjük között lévő jelentésbeli és funkcionális 

különbséget (vö. Keszler 1998; Lengyel 1999) – csupán a segédigeszerű szavak aspektuális 

csoportjába, az valószínűleg csak a nyelvtanírói közmegegyezés – egyébként nagyon is 

méltányolható – mértéktartó óvatosságának, illetve az egyszerűségre való törekvésnek 

köszönhető. A magam részéről én – Lengyel Klárának e tanulmánybéli vélekedésével értve 

egyet – a kezd1-et és a kezd2-őt is a valódi segédigék közé venném fel.8 Az előbbit a fog mellé 

mint az összetett jövő idejű igealakok szóalakteremtő segédigéjét, az utóbbit pedig a szokott 

mellé mint az összetett igelakok szóalakteremtő aspektuális segédigéjét (vö. dissz. 4. fejezet). 

Jellemzésként mindkettőről elmondható, hogy jelentésük közel sem homályosult el, sőt, 

nagyon erős ún. fázisjelentésük van, vagyis az igében kifejezett történés vagy folyamat elejét, 

kezdetét jelölik (sőt, talán még erősebben, mint a fog, a szinte azonnali kezdetet sugallva). A 

kezd1 ugyanúgy jelszerű, mint a fog, ám paradigmája a fog-gal ellentétben nem hiányos, mert 

nemcsak személyragokat kaphat, hanem idő- és módjeleket, illetve képzőket is: Pista táncolni 

kezdett; kezdhetsz gyakorolni; a zenekar már kezdene/kezdett volna/kezdhetett volna stb. 

                                                
8 Ezt a véleményt támogatja egyébként Lengyelnek az alábbi megjegyzése is: “...egy-egy segédigeszerű szó 
másképpen viselkedhet a különböző típusú igéket képviselő főnévi igenévi alakok mellett. A kezd mediális 
jelentésű szerkezetben sokkal közelebb áll a segédigékhez, mint cselekvő jelentésű igenév mellett, vö. fázni kezd 
és énekelni kezd. A segédigeszerű szavak sokszínűsége miatt nem zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy a szokott, 
talál és tetszik segédigék mellett a későbbiekben más igéket is fölvegyünk a szóalakteremtő segédigék közé.” 
(Lengyel 1999 122:) 
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játszani. Az összetett főnévi igealakok mellett álló szóalakteremtő segédigékhez (szokott, 

talál, tetszik) hasonlóan a kezd2 paradigmája is hiányos, hiszen jövő idejű alakjainak használata 

véleményem szerint fölösleges pleonazmus: *Mindjárt el fog kezdeni esni az eső.(?) *El fog 

kezdeni fájni a fejem. 

 Az akar igének ugyancsak két jelentését különíthetjük el: akar1: Meg akarom nézni a 

kiállítást. Akarsz-e fagyit enni? és akar2: Tavasz akar lenni. Nem akar meleg lenni. 

 Az elkülönítés alapja hasonló, mint a kezd esetében: az egyik ige (akar1) a cselekvőnek 

valamiféle szándékos, akaratlagos cselekvését jelenti, a másikról (akar2) ugyanez nem 

mondható el. Nézzük, hogy Lengyel elemzéséből erről a két szóról mi derül ki. Megállapításait 

táblázatszerűen foglalom össze.  
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13. sz. táblázat 
Az akar ige szemantikája (Lengyel 1997a) 

 
 
kritériumok AKAR1 

 
AKAR2 

1. Teljes paradigmája van. Csak E/3. személyben használatos. 
2. Nem kaphat igekötőt. Csak 

korlátozottan képezhető:  
nem akaródzik még bemenni 

Nem kaphat igekötőt. Semmilyen módon nem 
képezhető. (?) De: 
Éppenséggel ki akarhatna tavaszodni.  
(A kérdőjel és a példamondat azt jelzi, hogy kivételek 
elképzelhetők. Lengyel *-gal jelöli, azaz helytelennek 
minősíti az alábbi példát: Nem akaródzik kitavaszodni. 
Szerintem ez helyes mondat. 

3. Átalakítható főnévvé vagy 
igenévvé. 
A tanulni akarás szép. Helyes 
dolog tanulni akarni; a tanulni 
akaró gyerek; Tanulni akarván, 
könyvtárba mentem. 

Nem alakítható át főnévvé vagy igenévvé. 
 
*a tavaszodni akaró idő, *tavaszodni akarván az idő, egyre 
derűsebb lett a hangulatunk, *az idő tavaszodni akarása 

4. Kaphat főnévi bővítményt, 
jelentése nem változik. 
Almát akar enni. Almát akar. 

Nem kaphat főnévi bővítményt, mert akkor azonnal 
szándékjelentésű lesz.  
 

5. Tartalmas igeként ugyanaz 
a jelentése, funkciója. 

Nincs időjelentésű tartalmas párja. 

6. Mediális igékkel 
átalakítható összetett 
mondattá. 
Le akarok barnulni.  Azt 
akarom, hogy lebarnuljak. 
Cselekvő igékkel viszont 
nem alakítható összetett 
mondattá. 
Tanulni akarok.  *Azt 
akarom, hogy tanuljak. 

Nem alakítható át összetett mondattá, mert akkor 
azonnal szándékjelentésű lesz:  
 
Nem akar melegedni az idő.  *Az idő nem akarja, hogy 
melegedjen. 

7. Lehet önálló mondat, 
ilyenkor jelentése szintén a 
főigéével azonos. 
Akarsz még egy kicsit focizni? 
Akarok. 

Nem lehet önálló mondat, mert szándékjelentésű 
lesz. Kérdezni sem lehet vele, mert nem eshet rá 
mondathangsúly. 
*Akar már tavaszodni? – *Akar. 

 

Lengyel megállapítja tehát, hogy az akar1 ige főnévi igeneves szerkezetben – vagyis 

segédigegyanúsként – is úgy viselkedik, mint ahogyan főigeként, vagyis ezt Lengyel Klára nem 

tartja segédigének, az akar2-t viszont igen. Az 1999-es végleges változatban mindkettő 

kimarad a segédigék közül, s az akar1 a segédigeszerű szavak modális csoportjában, az akar2 

pedig a segédigeszerű szavak aspektuális csoportjában kap majd helyet (vö. Lengyel 1999). 
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3.2.3.19. 

A jelenleg legfrissebb, a dolgozat írásának időpontjában még kiadatlan és csak kéziratban 

létező, ám megvédésének idején már minden bizonnyal megjelenő szófaji felosztás a készülő új 

magyar leíró nyelvtani egyetemi tankönyv (MGr. 1999) szófajtani fejezetében olvasható. A 

műre az eddigiekben is többször utaltam már. Most a fejezetszerző beleegyezésével 

közölhetem és használhatom fel dolgozatomban ezt a szófaji felosztást, amely az eddigiekhez 

képest csaknem teljes képet fest a mai magyar nyelv szófajairól. 

 A szófaji rendszert szemléltető teljes táblázatot nem idézem, mert az a néhány – egyáltalán 

nem jelentéktelen – változás, ami az 1995-ös felosztáshoz képest történt, nem kötődik 

szorosan disszertációm témájához (vö. Keszler 1995, dissz. 3.2.3.15. pont). Ezért itt – 

kihagyva az alapszófajokat és a mondatszókat – csak a viszonyszók csoportját bemutató 

táblázatot szerepeltetem, azért, hogy jól látható legyen, hogy köztük pontosan hol és miképpen 

helyezkednek el a segédszók. 

14 . sz. táblázat 
Keszler Borbála III. (1998-as) szófaji felosztása. A viszonyszók. 

 
II. VISZONYSZÓK 

 
A) önállóan nem mondatrészek, nem bővíthetők 

B) nem toldalékolhatók 
C), D) jelentésük vagy viszonyjelentés, vagy kommunikációs-pragmatikai jelentés 
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morfológiai természetű szerkezetekben 
 

az összetett mondatrészek kopulái 
(segédigéi, segédigenevei és egyéb 
segédszavai): van, volt, lesz, marad, múlik; 
lenni, lévén; való, volta 
 
az igei paradigma segédszavai:  
a fog segédige és a volna igei segédszó 
 
egyéb segédigék: tetszik, szokott, talál stb. 
 
a névutó: mellett, alatt 
a határozóvá tevő mint 
a névutómelléknév: (ház) melletti, (pad) 
alatti 
 
az igekötők: megnéz, befűz, kijár 

nem morfológiai természetű szerkezetekben 
 

kötőszók: (szemantikai és szintaktikai 
kapcsolóelemek): és, s , de, tehát, hogy, mert, 
bár 
 
 
partikulák: is, egyáltalán, ám; alig, talán, jó, 
közel, majdnem; csak, csakis, csupán, 
leginkább, egyedül (ő), főképp, kizárólag; se, 
sem; bár, csak, bárcsak, -e, ugye, vajon 
 
névelők: a, egy 
 
tagadószók: ne, nem 
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Megjegyzések: 
 

A viszonyszókról Keszler elmondja, hogy szemantikailag csak viszonyjelentést (azaz 

tartalmatlan, grammatikai vagy kommunikációs-pragmatikai jelentést hordoznak; 

szintaktikailag nem lehetnek önálló mondatrészek, nem bővíthetők; alakilag pedig általában 

nem toldalékolhatók, ám ez utóbbi tulajdonság alól éppen a segédigék képeznek kivételt. 

 A viszonyszók alapvetően kétfélék lehetnek: az egyik részük ún. morfológiai típusú 

szerkezetben fordul elő. Ezek az alábbiak:  

- az összetett mondatrészek kopulái: segédigéi, segédigenevei és egyéb segédszavai (van, 

volt, lesz, marad, múlik, lenni, lévén, való, volta), 

- az igei paradigma segédszavai (a fog segédige és a volna igei segédszó), 

- a névutó (mellett, alatt), 

- a határozóvá tevő mint 

- a névutómelléknév (alatti), 

- az ige modális-aspektuális és pragmatikai segédigéi (tetszik, szokott, talál) 

- az igekötők: (megnéz, befűz, kijár). 

A viszonyszók másik csoportját a nem morfológiai természetű szerkezetekben előforduló 

szavak alkotják. Ezek a következők: 

- szemantikai és szintaktikai kapcsolóelemekként funkcionáló kötőszók (és, hogy) 

- kommunikációs-pragmatikai funkciójú partikulák (egyáltalán, csak, bár, ne) 

- névelők (a, egy) 

- tagadószók (ne, nem). 

Minket természetesen a morfológiai természetű szerkezetekben előforduló viszonyszók 

érdekelnek, közülük is a segédszók. Általános jellemzőjük, hogy toldalékértékűek, azaz vagy 

képzővel, vagy jellel, vagy raggal – vagy ezek különböző kombinációjával – azonos szerepűek. 

 A kopulaszerű segédigék, azaz az összetett állítmány névszói részéhez kapcsolódó van, 

volt, lesz, marad, (el)múlik igék különböző ragozott alakjai képzőértékűek. Ezeknek az a 

szerepük, hogy összekapcsolják az alanyt az állítmánnyal, mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen 

igésítik a névszót. Pl.: Már két hónapja beteg volt; Péter mindig becsületes maradt. 

 Az összetett mondatrészek segédigenevei és egyéb segédszavai szintén képzőértékűek. Pl.: 

Jó szegény becsületes ember lenni; Beteg lévén nem ment el; De rossz lenne fogoly maradni. 
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 Az összetett igealakokban szereplő fog segédige jelértékű, mivel a jövő idő kihalt -and/-end 

jelét pótolja. Jelértékű továbbá a volna igei segédszó is. 

 A névutómelléknév és az igekötők mellett szintén toldalékmorféma értékűek, és a 

viszonyszók egy átmeneti jellegű csoportját alkotják az egyéb segédigék (tetszik, szokott, talál) 

is.  

 A viszonyszók egyes típusairól és ezen belül a segédszókról itt több megjegyzést nem 

találunk, hiszen leírásuk külön fejezet lesz majd a nyelvtanban. 

 

3.2.3.20.  

Lengyel Klárának a segédszókról született legfrissebb munkája A segédigék kérdéséhez című 

tanulmány, amely tulajdonképpen a megjelenőben lévő Magyar Grammatika (MGr. 1999) c. 

egyetemi tankönyv imént jelzett fejezete (Lengyel 1999). 

 Mivel eredményei – mint erre már több alkalommal is utaltam – választott témám 

szempontjából kimerítőek, részletes ismertetését nem itt végzem el, hanem a disszertáció 4. 

fejezetében, amely ennek a tanulmánynak az alapján a magyar segédigék és származékaik teljes 

szintaktikai, morfológai és szemantikai jellemzését adja. 

 

3.2.3.21.  

1998-ban az Osiris Kiadó gondozásában jelent meg az Új magyar nyelvtan c. kötet (É. Kiss– 

Kiefer–Siptár 1998), amely a strukturalista szemléletű nyelvleírást képviseli, s egyértelműen az 

1994-es Strukturális magyar nyelvtan szellemiségét és hagyományát folytatja.  

 A strukturalitsa nyelvtanírás jellegzetes “szófajtanát” ismerve érthető, hogy az alaki 

kategóriák (azaz a tulajdonképpeni szófajok) között segédigéket sem szerepeltet külön a 

nyelvtan. Mindössze egyetlen bekezdésnyi megjegyzést találunk róluk, mégpedig az alaktani 

fejezet 2.2. Az igeragozás c. részében: „A jövő idő a magyarban nem morfológiai kategória: a 

fog segédige, amely a segédigék egy sajátos osztályába tartozik (vele egy osztályba tartozik 

például az akar és a szokott). A fog szintaktikai viselkedése is egyértelműen igazolja, hogy a 

fog + V nem morfológiai szó: el fog utazni, elutazni ő sosem fog, nem fog elutazni. A fog 

helyébe az akar vagy a szokott is állhatna! Ezzel szemben a mentem volna morfológiai szó: 

nem mentem volna, nem mentem volna el (vö. *nem mentem el volna), Péter elment volna 
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(vö. * elment Péter volna). Tehát a mentem volna, ment volna egy egységként viselkedik.” 

(Kiefer 1998: 210.) 

 A fenti megállapítások, nevezetesen, hogy a fog nem morfológiai szerkezet, illetve a volna 

morfológiai szó, helyesek és egybeesnek Lengyel Klára vélekedésével (vö. Lengyel 1995: 321–

2). Amit a fog-gal rokonított akar, illetve szokott igékről mond – vagyis hogy ez utóbbi két ige 

a fog segédigével egy típusba, nevezetesen az igekiegészítők, szóalakteremtők csoportjába 

tartozik, s hogy ezek az igék ezekben a szerkezetekben valóban helyettesíthetik a fog-ot – 

szintén Lengyel Klára szerint azonban (vö. Lengyel 1999: 122) csak részben igaz, s ezeket 

csak tágabb értelemben számíthatjuk a szóalakteremtő segédigék közé, amilyen egyébként a 

fog. Hogy közelebbről mi jellemzi ezt a csoportot, arra Kiefer rövid megjegyzése nem terjed ki. 

 
3.2.3.22. 

Mielőtt a “végkifejletig” – azaz a megjelenés alatt álló Magyar Grammatika (MGr. 1999) 

segédszókról szóló fejezetének (Lengyel 1999) ismertetéséig – eljutnánk, szólnunk kell egy 

szintén frissen megjelent tanulmányról, Uzonyi Kiss Judit és Tuba Márta Hány segédigénk van? 

c. cikkéről (Uzonyi–Tuba 1999). 

 Nagy várakozással tekintettem a tanulmány elé. Azt hittem ugyanis, hogy végre itt az 

alkalom, hogy választ kapjunk a címben feltett kérdésre, hogy hány segédigénk is van 

tulajdonképpen. De sajnos nem ez történt. A szerzőpáros által írtak rövid ismertetéseként 

elegendőnek tartom azokból a kritikai megjegyzésekből idézni, amelyeket az általuk (is) 

sokszor emlegetett Lengyel Klára számukra válaszképpen a Nyelvőrnek ugyanebben a 

számában megfogalmazott (Lengyel 1999). (Lengyel ezen cikkének első felében látott 

napvilágot először a Magyar Grammatikának A segédigék és származékaik című fejezete, 

amely – mint már több ízben jeleztem – a disszertáció 4. fejezetének gerincét képezi.) 

 Egyet kell érteni Lengyelnek azzal a megállapításával (vö. Lengyel 1999: 126), hogy a 

szerzőpáros által a címben feltett kérdésre (Hány segédigénk van?) nemcsak hogy nem adnak 

egyértelmű választ, de még önmagukkal is ellentmondásba kerülnek, hiszen leginkább azt a 

véleményt látszanak képviselni, hogy a magyarban egyáltalán nincs is segédige; ám végül mégis 

beszélnek „segédigés segédigenévi állítmány”-ról meg „segédállítmányos alany”-ról és „tárgy”-

ról (Uzonyi–Tuba 1999: 115), illetve a fog-ot hol „segédigévé minősült szó”-ként, hol meg 

egyszerű vonzatos igeként emlegetik (Uzonyi–Tuba 1999: 113), sőt a segédige (igaz eléggé 
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hevenyészett) meghatározását is megadják, amely szerint „segédigék azok az igék, amelyek 

állító, csak igekötő nélküli, és csak bizonyos bővítményeket tartalmazó mondatban a főnévi 

igenév után állnak.” (Uzonyi–Tuba 1999: 110) 

 Többször utal Lengyel arra, hogy számára úgy tűnik: a szerzőpáros néha mintha nem elég 

figyelmesen és értően olvasta volna a kritizált szakirodalmat. Ha ugyanis ezt tett volna, akkor 

nem értelmezné és idézné pontatlanul – többek között – az ő kutatási eredményeit sem. Ilyen 

félreértésekre utalnak az alábbiak: a fog Lengyel általi állítólagos azonosítása a kopulákkal, 

valamint néhány igealak szerintük minden alapot nélkülöző segédigegyanússá minősítése; az 

ún. hagyományos szemléletű és a strukturalista grammatika kopula-meghatározása közti 

ellentmondás feltételezése, valamint azon törekvésnek a nem minden élc nélküli emlegetése, 

hogy az iskolai nyelvtanírás általában az egyszerűségre próbál törekedni. 

 A cikkben felhalmozott nagy mennyiségű példamondat elemzése nincs kellő részletességgel, 

érvelően kifejtve, s így a kapott (rész)eredmények és végkövetkeztetések nem érthetőek, s 

ezáltal nem is meggyőzőek. 

 Úgy vélem, nemcsak szimpatikusabb, de sokkal célravezetőbb az a szemléletmód, amellyel 

Lengyel viszonyul a segédigék kérdéskörének taglalásához (is). Elismerve a kutatott 

tudományos terület eredményeinek lezáratlanságát, nem elhallgatva a kétségeket, 

bizonytalanságokat és problémákat, Lengyel a következőkre biztat: „(...) a puszta tagadásnál, 

kritikánál sokkal hasznosabb lenne mindannyiunk számára a tényekkel, adatokkal, eredmények 

felsorakoztatásával, rendszerezésekkel alátámasztott tudományos vita, az együttgondolkodás.” 

(Lengyel 1999: 127)   
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4. A MAI MAGYAR NYELV SEGÉDSZAVAI 

A SEGÉDIGÉK ÉS SZÁRMAZÉKAIK, VALAMINT A SEGÉDIGESZERŰ SZAVAK, 

JELLEMZÉSÜK 
 
 
 
A mai magyar nyelv szófaji rendszerében a morfológiai szerkezetekben előforduló viszonyszók 

között, a névutók, a határozóvá tevő mint, a névutómelléknevek, valamint az igekötők mellett 

helyezkednek el a segédszavak. Közös általános jellemzőjük, mint minden viszonyszónak, hogy 

önállóan nem lehetnek mondatrészek, nem bővíthetők. Jelentésük viszonyjelentés vagy 

kommunikációs-pragmatikai jelentés. A viszonyszókra általában jellemző a 

toldalékolhatatlanság. A segédszók egy része – a segédigék és egyes származékaik – e 

tekintetben a viszonyszók kivételes csoportját alkotják, hiszen ezek ragozhatók (vö. Keszler 

1998: 7). A segédszóknak több típusuk van: a segédigék és a belőlük létrehozott származékok: 

a segédigenevek, valamint egyéb segédszók. Ezeken kívül számon tartunk még segédigeszerű 

szavakat: az ún. funkcióigéket és az egyéb modális és aspektuális szavakat. 

 A segédigék tehát csak egyik részét alkotják a segédszóknak. (Ez az utóbbi, egyszerűnek 

tetsző megállapítás a magyarázata egyébként annak, hogy a segédigék vizsgálata, jellemzése és 

szófajtani besorolása mindmáig nagy nehézséget jelentett a magyar leíró nyelvtani 

kutatásokban, amit disszertációm 3. fejezetében részletesen bemutattam. Hiszen a magyar 

segédigéket hosszú időn keresztül szinte kivétel nélkül mindenki egységes, homogén 

csoportként akarta kezelni és természetesen ilyenként leírni és besorolni is, figyelmen kívül 

hagyva az egyes típusok között meglévő szintaktikai, morfológiai és szemantikai 

különbségeket. Erre elsőként Lengyel Klára figyelmeztetett, amikor azt mondta, hogy a 

segédigéket azért nem szabad ömlesztve vizsgálni, mert nagyon-nagyon kevés közös 

tulajdonságuk van, mely megkülönböztetné őket a tartalmas igéktől, és egy halmazban tartaná 

őket. Szerinte az eddigi rendszerezések jórészt azért voltak sikertelenek, mert közös 

tulajdonságokra kívántak alapozni, ám az igei különbségekből adódó segédigei különbségeket 

nem vették figyelembe. (Lengyel Klára szóbeli közlése alapján.) 

 Itt kell idéznem Lengyelnek azokat a gondolatait is, amelyeket az új tankönyv segédige-

felosztásának a hagyományos nyelvtanokétól eltérő voltáról mond: “Újdonságnak számíthat 
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már az is, hogy a segédigék külön alfejezetet  kaptak, hiszen sem a MMNyR.-ben, 

sem a MMNy.-ben nincsen segédigékről szóló fejezet .  A nyelvtanunkat  

megelőző összefoglaló grammatikákban a segédigék általában az igékhez 

kapcsolva,  illetőleg az igeragozás fejezetében kaptak helyet .  (...) A kopulák és 

“nem kopulák” közötti különbségtevés nem számít újdonságnak. Új azonban e két 

segédigecsoport elnevezése: mondatrészteremtő és szóalakteremtő segédigék, segédszók. Az 

elnevezések a segédigéket  funkcionális tulajdonságaik szerint  ismertet ik fel:  a 

kopulák mondatrészek létrehozásában vesznek részt, a „nem kopulák” szóalakok létrejöttét 

segítik elő.” (Lengyel 1999: 123, kiemelések tőlem.) 

Indoklásként pedig egyetlen, ám nagyon is tiszteletre méltó szempontot hangsúlyoz: az 

egyetemi és az alsóbb fokú oktatásban érvényesítendő egyszerűséget, szemléletességet. 

 A magyar segédszók típusait mutatja be az alábbi, 15. sz. táblázat, amelyet Lengyel 1999 

alapján készítettem. Célja természetesen az, hogy a segédszók elsőre igencsak bonyolultnak 

tűnő részletes jellemzését áttekinthetőbbé, szemléletesebbé, könnyen tanulhatóvá tegye.  
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15. sz. táblázat 
A magyar segédszók és segédigeszerű szavak (Lengyel 1999 alapján)9 
1. SEGÉDSZÓK 

2. mondatrészteremtő segédszók  
(= kopulák) 

 

3. szóalakteremtő segédszók 

2.1. 
az összetett 
állítmány 
segédigéi 

 

2.2. 
az összetett 
állítmányból 
létrehozott 
összetett 

mondatrészek 
segédigenevei 

2.3. 
az összetett 

mondatrészek 
segédszavai 

3.1. 
az igei paradigma segédszavai 
(főnévi igenévi szóalakkal és 

verbum finitummal) 

3.2. 
az ige modális, aspektuális és 

pragmatikai segédigéi 
(főnévi igenévi szóalakkal) 

3.3.10 
az igei paradigma aspektuális és 

igenemjelentést hordozó segédigéi  
(határozói igenévi szóalakkal) 

van, volt, 
(+lesz), 
marad, 

(el)múlik 

lenni, lévén 
maradni, 
maradva 

(el)múlni, 
(el)múlva 

összetett alany, 
tárgy, határozó:  

volta, 
összetett jelző: 

való 

fog volna  
talál 

(modális) 

 
szokott 

(aspektuális) 
 

 
tetszik 

(pragmatikai) 

 
van, volt (+lesz), 

 

4. SEGÉDIGESZERŰ SZAVAK 
4.1. 

a mondatrészteremtő segédigékhez 
hasonlóak 

4.2. 
a szóalakteremtő segédigékhez hasonlóak 

 
funkcióigék11 

 
4.2.1. modálisak 4.2.2. aspektuálisak 

levelezést folytat, beszédet tart, javítást végez akar(1), bír, kell, lehet, óhajt, szeretne, tud,  
+ szabad 

kezd,  akar(2) 
 

                                                
9 A táblázatban szereplő számozás természetesen követi Lengyel részletes jellemzésének számozását. 
10 Ezt a típust Lengyel csak a segédigékről szóló fejezethez fűzött megjegyzéseiben tárgyalja, számozást (a teljesség kedvéért) én adtam neki. 
11 A funkcióigékről részletesen szólok a dolgozat 5. fejezetében. 



1. A segédigék és a segédigékből alkotott segédszók típusai 

 

A segédige az ige grammatikai jelentéseit hordozó viszonyszó, amely “szám- és 

személyjelentést, idő- és modális jelentést, ritkábban aspektuális és pragmatikai jelentést 

tartalmaz. Az igei viszonyjelentéseket egy fogalomjelölő szóhoz adja hozzá, melynek lexikai 

jelentése lehet igei vagy névszói (főnévi, melléknévi, névmási) jelentés.” (Lengyel 1999: 116) 

 A magyar nyelv szófajai között két alapvető segédigetípus létezik:  

a mondatrészteremtő segédigék és a szóalakteremtő segédigék.  

 

2. A mondatrészteremtő segédszók (a kopulák) 

2.1. Az összetett állítmány segédigéi 

VAN, VOLT, (+LESZ),  

MARAD, (EL)MÚLIK 

 

A magyarban az összetett állítmány két részből áll: egy névszói részből és egy segédigéből.  

A szerkezet fogalmi jelentését a névszói rész (amely lehet főnév, melléknév vagy névmás) 

hordozza. Mivel azonban az állítmány grammatikai tulajdonságát tekintve igei természetű, 

ezért neki kell kifejeznie a személyt, az időt és a módot. A névszók viszont önmagukban erre 

nem képesek, tehát valamilyen nyelvi elemnek segíteniük kell őket abban, hogy az állítmányi 

szerepet betölthessék. Erre valók a melléjük szegődő segédszók, nevezetesen a segédigék, 

amelyek az ige grammatikai, vagy más szóval viszonyjelentéseit fogják kifejezni. Mivel a 

segédigék a többi viszonyszótól eltérően toldalékolhatók, azaz egyaránt képesek számot, 

személyt, időt és módot kifejezni, általuk az állítmány nyelvtani kategóriáit a tartalomnak 

megfelelően változtathatjuk. Azért nevezzük tehát ezeket a segédigéket 

mondatrészteremtőnek, mert általuk a névszóból az állítmányi szerep betöltésére alkalmas 

szerkezetet hozhatunk létre. Pl.: A gyerekek ügyesek = / voltak / lesznek / lehetnek / lettek / 

lennének stb. 

 Lengyel két párhuzamos szóelemzéssel mutatja be, hogy a segédige töve a szófajváltó 

szintaktikai képzőhöz hasonlít, mert mint az, ez is névszóból hoz létre grammatikai igét: 

ügynök |ösköd | t | em 

ügynök |  vol    | t | am 
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„A névszó tövű egyszerű és összetett állítmány a segédige képzőszerűségének köszönhetően 

azonos morfológiai felépítésű: a névszó tövét vagy igeképző vagy hasonló értékű segédszói tő 

követi, mely után igei jelek és ragok állhatnak.” (Lengyel 1999: 117) 

 A magyar nyelvben összesen háromféle lexéma töltheti be a névszók mellett az összetett 

állítmányban a segédigei szerepet. Ezek: 1. a van (lesz) alakkiegészüléses paradigmában, 2. a 

marad és 3. a múlik (elmúlik). 

 Érdekes sajátság a magyarban – például az indogermán nyelvekkel ellentétben –, hogy ezek 

közül a kopulák közül a van szóalakjai testesen csak akkor jelenhetnek meg az összetett 

állítmányban, ha valamelyik grammatikai kategóriának jelöltnek kell lennie. Ezek a következő 

esetek: 1. és 2. személyű állítmányban: kedves vagyok, okos vagy; múlt és jövő idejű 

állítmányban: szép volt, nagy lesz; feltételes és felszólító módú állítmányban: légy jó, piros 

lenne; valamint ható jelentésben: ügyes lehet.  Hogyha az állítmánynak az összes grammatikai 

kategóriája jelöletlen, vagyis kijelentő módú, jelen idejű és 3. személyű, akkor a segédigének 

semmiféle grammatikai igejelentést nem kell magára vennie, s ilyenkor a magyarban el kell 

hagyni: Tamás tanár. Júlia szép. Ez sok. Ugyanez a helyzet a többes számú alakokban is, mert 

a névszói rész is alkalmas a többes szám jelölésére, azt tehát nem kell megjelenítenie a 

segédigének, vagyis itt is elmaradhat: ők is szépek, Katiék rendesek. Mivel ezekbe a 

szerkezetekbe a kopula odaérthető, csak nem jelenik meg testesen, ezért ezt zéró kopulának 

nevezzük. 

 A van-nal ellentétben a marad és a múlik kopulák az állítmány alapalakjában, azaz kijelentő 

mód, jelen idő harmadik személyben is megjelennek. Például: Ő mindig határozott marad; Az 

öcsém nyáron múlik húszéves. Az is lényeges különbség a van-hoz képest, hogy míg az 

előbbinek pusztán nyelvtani viszonyító jelentése van, addig a marad és a múlik igék megőriztek 

valamit főigei, azaz tartalmas jelentésükből is, mégpedig valamiféle aspektuális jelentést. Ez a 

magyarázata annak, hogy ezek használata kötelező az állítmányok alapalakjában. 

 Egyetlen olyan kivételes használat van, amikor a van kopula is megjelenhet a kijelentő 

módú, jelen idejű, 3. személyű állítmányban, mégpedig ha kiemelt helyzetben van, ha ún. 

emfatikus hangsúly helyeződik rá. Pl.: Van ő olyan bátor, hogy bemenjen az oroszlán 

barlangjába. Pisti is van olyan szemtelen, mint te. 

 Mivel a kopulák nem rendelkeznek tartalmas lexikai jelentéssel, semmilyen szófajtartó 

képző nem járulhat hozzájuk, az egyetlen -hat/-het képző kivételével, amely azonban maga is 
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jelszerű. Ugyanezen okból igekötőket is csak korlátozottan, általában csak hangsúlyos 

helyzetben vehetnek fel: Elmúltál már negyvenöt?; Megvan ő másfél mázsa is.  

 

2.2. Az összetett mondatrészek mondatrészteremtő segédigenevei 

 

LENNI, LÉVÉN 

+ MARADNI, MARADVA 

(EL)MÚLNI, (EL)MÚLVA 

 

Mint mondtuk, a segédigeneveket a segédigékből alkotjuk szabályszerűen, igenévképzőkkel. 

Pl. van / lesz  lenni, lévén; marad  maradni, maradva; múlik  múlni, múlva.  

 Valójában azonban – mondja Lengyel Klára – a segédigenevek úgy keletkeznek, hogy a 

grammatikai igeként funkcionáló összetett állítmányból összetett mondatrészt, összetett 

bővítményt, vagyis grammatikai igenevet alkotunk. Pl. Én vagyok az első (összetett állítmány) 

 Jó érzés első lenni (összetett alany); Szeretnék első lenni (összetett tárgy); Igyekszem első 

lenni; Első lévén jutalmat kapott (összetett határozók). Összetett állítmányból segédigenevek 

segítségével jön létre az összetett alany, tárgy és határozó, ezért nevezzük ezeket is 

mondatrészteremtőknek, kopuláknak. 

 Leggyakrabban a van, illetve lesz tőből képzett segédigeneveket használjuk (lásd az előző 

bekezdés példáit), míg a marad és a múlik segédigékből képzett alakok ritkábban fordulnak 

elő: Péter győztes akar maradni; Mindenki megünnepelte, győztes maradva; Nem szeretne 

harmincéves elmúlni.   

 A segédigenevek közül a lévén határozói segédigenév nem toldalékolható. Ennek 

természetes oka az, hogy a rajta lévő határozói igenévképző ragszerűen viselkedik: 

szóalakzáró, nem tűr meg maga után más toldalékokat. A főnévi segédigenév sem igen vesz fel 

személyragokat: Jó volna első lennem; de: *Kellemetlen náthás lennetek; *Megéri okos 

lennünk stb. 
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2.3. Az összetett mondatrészek segédszavai 

 

VOLTA, VALÓ 

 

Szintén kopulák, azaz az összetett mondatrészek megteremtői és nyelvtani szerepű tagjai a 

volta és a való segédszavak. 

 Közülük a voltá-t a van segédigéből hozzuk létre a -t főnévképző segítségével. (Lengyel 

Klára felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanezt a -t képzőt lehet fölfedezni a léte, főztje, 

napkelte szavakban is.) Érdekessége ennek a szóalaknak, hogy kétféleképpen is toldalékolható: 

a tartalmas főnevekhez hasonlóan a személyjelezés és a viszonyragozás toldalékait egyaránt 

fölveheti: vö. erős voltom/voltomat/voltomról; voltodat/voltát/voltunkat stb.; illetőleg: 

házam/házamat/házamról; házadat/házát/házunkat stb. Szerepe a kopulaszerű 

segédigenevekére emlékeztet, hiszen ez is az összetett mondatrészek névszói részét egészíti ki 

nyelvtani jelentéssel. Pl.: János orvos volta sokaknak hihetetlen volt (összetett alany); Még 

mindig csodálom erős voltát (összetett tárgy); Ne kételkedj okos voltában (összetett 

határozó). Leginkább a -ság/-ség főnévképzővel lehetne egyenértékűnek nevezni, amely 

szintén alapvetően az állítmányi szerepben álló főneveket és mellékneveket alakítja át főnévi, 

illetve melléknévi bővítményekké. Vö.: Kati szép   Kati szép volta = Kati szépsége (a szép 

melléknév állítmányból alany lesz); Kati anya  Kati anya volta = Kati anyasága (az anya 

főnév állítmányból alany lesz) vagy: egyre csak azt dicsérte, hogy Kati milyen szép  egyre 

csak Kati szép voltát dicsérte = egyre csak Kati szépségét dicsérte; (a szép melléknév 

állítmányból tárgy lesz); arról beszélgettünk, hogy Kati anya  Kati anya voltáról 

beszélgettünk = Kati anyaságáról beszélgettünk (az anya főnév állítmányból határozó lett). 

 A való kopula egy kicsit bonyolultabb ügy, ezért ennek leírását – a pontosság kedvéért – 

teljes egészében Lengyel Klárától idézem: 

 “A való kopula az összetett jelző grammatikai szófajiságát teremti meg. Előfordulása, 

használata eltér a többi mondatrészteremtő segédszóétól, hiszen az összetett jelző nem 

vezethető le az összetett állítmányból. A való kopulát olyan összetett jelzőben alkalmazzuk, 

melynek névszói részében egy ragos főnév van, pl. vásárba való indulás, karácsonyra való 

készülődés. Az összetett jelzőt tulajdonképpen egy szerkezetes ige szófaváltása hívja elő. Az 

igék főnévvé válása után az igei határozók nagy része jelzői értékű lesz: Miskolcra utazik  
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utazás Miskolcra; gondolkodik a feladaton  gondolkodás a feladaton. A való segédszó 

ilyenkor az igei határozókat mintegy melléknevesíti: olyan viszonyjelentést ad a határozói 

szerepű főnevekhez, hogy azok betölthessék a jelző szerepét a főnevek mellett. Például 

Miskolcra való utazás; a feladaton való gondolkodás. 

 Vannak olyan összetett jelzős szerkezetek, melyek melléknévi alaptagú határozós 

szerkezetekre vezethetők vissza. Pl. megfázásra való hajlam  hajlamos a megfázásra; a 

gyerekekhez való türelem  türelmes a gyerekekhez. 

“A való melléknevesítő kopulát nem keverhetjük össze az azonos alakú, általában 

modális jelentést hordozó való lexémákkal, melyek különböző jelentésűek lehetnek; például a 

terítő az asztalra való; ez a kabát lányoknak való; nem való így viselkedni. Az összetett jelzős 

szerkezet mindig visszavezethető igei vagy melléknévi alaptagú, határozói vonzatos 

szerkezetre, vö. esküvőre való készülődés  készülődik az esküvőre; a matematikában való 

jártasság  jártas a matematikában. Ilyenkor nyilvánvalóvá válik, hogy a határozói 

bővítmény az igéhez vagy a melléknévhez tartozik. A modális és egyéb jelentésű való 

melléknévnek, illetőleg melléknévi igenévnek önálló bővítményei vannak: rád való ruha; az 

ebédhez való teríték; bőrből való cipő stb.” (Lengyel 1999: 119) 



 112

3. A szóalakteremtő segédszók 

3.1. Az igei paradigma segédszavai 

 

FOG 

 

A fog az egyik legrégebben számon tartott, s ma minden kutató által egyértelműen segédigének 

tartott segédigénk. Azért nevezzük szóalakteremtőnek, mert egy másik szóalakkal, 

nevezetesen a főnévi igenévvel együtt alkot egy teljes értékű igét: enni fogok, látni fogsz. A 

szerkezetben a főnévi igenév pusztán a fogalmi jelentést hordozza. Száma, személye, ideje és 

módja nem lévén, mindenképpen valamilyen segédszóra van szüksége ahhoz, hogy ezeket 

kifejezze. Erre szolgál a fog segédige, amely általában teljes ragozási paradigmával 

rendelkezik. (Természetesen a hiányos ragozású igék főnévi igeneve mellett a segédigének is 

hiányozni fognak az 1. és 2. személyű alakjai. Pl.: virradni fog, be fog hegedni, ízleni fog.) 

 A fog segédige csak személyragokat kaphat, ezeken kívül más toldalékmorfémákat nem, 

tehát idő- és módjeleket, illetve képzőket sem. Ha a jövő idejű igealakot mégis képezni 

akarjuk, akkor a képzőt a főnévi igenévhez illesztjük: írni fogja  íratni fogja, irkálni fogja. 

 Ezt a jelenséget Lengyel Klára a toldalékmorfémák sorrendi szabályaival magyarázza. A 

szabályos és kötelező képző–jel–rag sorrendből következően a képzőknek meg kell előzniük a 

jeleket. Ha a fog segédigét jelszerűnek tekintjük, akkor magától értetődő, hogy utána már nem 

következhet képző, csak a személyragok. 

 

Megjegyzés:  

Magam a kezd1-et is ebbe a csoportba sorolnám, azaz az összetett jövő idejű igealakok 

szóalakteremtő segédigéjeként venném fel. Az indoklást és a jellemzést lásd a disszertáció 

3.2.3.18. pontja alatt! 
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VOLNA 
 
A volna szót sokáig mindenki a segédigék közé sorolta, mígnem Keszler Borbála (vö. Keszler 

1995: 292) igei segédszónak kezdte nevezni, s azóta ez a nézet elfogadottá vált. A segédigék 

közé sorolást valószínűleg az okozta, hogy a szónak igei töve van, illetve hogy az alakja 

egybeesik egyrészt a tartalmas volna igével (Ha volna egy jó ruhám, elmehetnék a koncertre.), 

másrészt az ún. képzőszerű volna segédigével (Ha erősebb volna, le tudná vinni a szenet.), 

amely tulajdonképpen a van mondatrészteremtő segédige lesz tővel kiegészülő feltételes módot 

kifejező formájának (lenne) egy azonos grammatikai értékű, szinonim alakváltozata (= vö. Ha 

erősebb lenne...). (Vö. Lengyel 1995a: 321.) A volná-t azonban több okból sem nevezhetjük 

segédigének. 1. A segédigéktől eltérően nem ragozható, alakja teljesen megmerevedett, mindig 

csak ezt az egyetlen alakot használjuk. 2. Ragozott igealakhoz (verbum finitumhoz) 

kapcsolódik, amelynek jelentéséhez csupán egyetlen jelentésmozzanatot: a feltételes módét kell 

adnia, hiszen másra nincs szüksége, az összes grammatikai kategória (szám, személy, idő) már 

jelölve van rajta. Ez a tulajdonság is elkülöníti a volná-t a segédigéktől, amelyek éppen hogy 

komplex grammatikai “jelentéscsomagot” adnak az ezeket kifejezni nem képes névszókhoz, 

illetve igenevekhez.  

 A volna tehát az igeragozásban a feltételes múlt idő kifejezésére foglalódott le. Pl.: 

játszottad volna, elküldtük volna, felnézhettél volna. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk róla, 

hogy egy külön szóvá vált, lexikalizálódott toldalékmorféma (szóvá vált jel). Úgy keletkezett, 

hogy előhívott egy semleges igetövet (erre kiválóan alkalmas a vol- tő), s ahhoz mintegy 

hozzáragasztotta a feltételes mód -na jelét. Erre az az igei tulajdonság kényszerítette, hogy az 

ige kizárólag egy testes jelet enged meg egy egyszerű szóalakon belül: vagy az idő kategóriája 

van jelölve testes jel által (pl. énekeltem), vagy a módé (énekelnék). Ha az idő és a mód 

kategóriájának is jelöltnek kell lenni, tehát az ige egyszerre múlt idejű és feltételes módú, akkor 

a múlt idő jele marad meg az igető mellett; a feltételes mód “kiszorul” az igei szóalakból. 

Önálló szóvá válva, az igéhez szorosan hozzátapadva jelöli a feltételes mód jelentését. A 

volná-nak az igével való szoros összeforrottságát szórendje, sorrendisége szigorú 

megváltozhatatlansága bizonyítja: mindig csakis közvetlenül a személyragozott ige után állhat, 

sem eléje nem kerülhet, sem pedig más szavakat nem enged maga elé. Vö. mentem volna is 
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meg nem is/ *mentem is volna meg nem is; megnézhetted volna tegnap a filmet / 

*megnézhetted tegnap volna a filmet stb.  

3.2. Az ige modális, aspektuális és pragmatikai segédigéi 

 

SZOKOTT, TALÁL, TETSZIK 

 

Az eddig számon tartott segédigékhez képest új tagokkal is kiegészült a segédigék csoportja, 

mégpedig a már régóta gyanús szokott, talál és tetszik szavakkal. Pl. Reggel szoktak fürdeni; 

Nehogy meg találd érinteni!; El tetszik utazni? Ezek az igék – a fog segédigéhez hasonlóan – a 

főnévi igenévvel együtt alkotnak egyetlen összetett igealakot, egy morfológiai szerkezetet. A 

szerkezet lexikai jelentését itt is a főnévi igenév hordozza, a nyelvtani jelentéseket pedig a 

segédigék, hiszen a grammatikai viszonyítóeszközök ezen vannak: a szám- és 

személyviszonyokat kifejező ragok, valamint az idő- és módjelek. l. el szoktam / szoktál / 

szokott járni; be találok / találnék / találtam nézni; le tetszik / tetszene / tetsszen ülni. 

 A fog-tól eltérően – amelynek valamikori fogalmi jelentése mára (a belefog, hozzáfog, 

nekifog igekötős igéket kivéve) nagyrészt elhomályosult – ez a három segédigénk még erősen 

érezhető jelentéstöbbletet hordoz, s a puszta grammatikai jelentésen túl még ezzel is kiegészíti 

a főnévi igenévben kifejezett cselekvést.  

 A szokott segédige aspektuális jelentésű, a főnévi igenévben megjelölt cselekvés vagy 

történés rendszeres előfordulását, gyakoriságát hangsúlyozza. Pl.: esténként olvas – esténként 

olvasni szokott; ásítozik a moziban – ásítozni szokott a moziban. Az ige a mai köznyelvben 

hiányos ragozású, csak múlt időben használjuk.  

 A talál modális jelentéssel egészíti ki a főnévi igenévben adott jelentést. A cselekvés, 

történés véletlenszerűségét, akaratlan voltát hangsúlyozza. Pl. Ha elárulod a titkot, 

megharagszom – Ha el találod árulni a titkot, megharagszom; Néha összeveszünk – Néha 

össze találunk veszni. Teljes személy- és módbeli paradigmával rendelkezik. 

 “A tetszik használatához sajátos pragmatikai jelentés kapcsolódik. Vö. Üljön le – Tessék 

leülni; Vett már a süteményből? – Tetszett már venni a süteményből? Egyetlen 

beszédhelyzetben fordul elő: akkor, amikor a beszélő a beszédpartnerhez szól. S minthogy a 

tetszik a magázódás kifejezésének egyik változata, ezért csupán 3. személyben használatos; 1. 

és 2. személyű alakjai nincsenek. Számbeli alakváltozatai: Meg tetszik/tetszenek nézni?  
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A tetszik segédige és a főnévi igenévi alak olyan összetett igealakot hoz létre, mely alanytalan 

mondat főtagja.” (Lengyel 1999: 121) 

 A szokott, talál és tetszik segédigék időbeli paradigmája hiányos: jövő idejű alakjaikat nem 

használjuk. Lengyel magyarázata szerint azért, mert a jövő idejű igealak (főnévi igenév + fog) 

azonos felépítésű e segédigék főnévi igenévvel alkotott szerkezetformájával, s ily módon a 

kettős segédige-használat túlságosan bonyolult szerkezetet hozna létre: *be fog tetszeni menni; 

(?) azt fogja találni mondani...; *be fog szokni járni. 

 “A három segédigének igenévi alakjai sem használatosak, kivétel a talál, melynek egyedül a 

ritka határozói igenévi alakjára láthatunk példát: Be találván nyitni a szobába, megláttam az 

ajándékomat.” (Lengyel 1999: 121) 

 

Megjegyzés: 

Az összetett igealakok szóalakteremtő aspektuális segédigéje, a szokott mellé felvenném a 

kezd2-őt is segédigeként. Az indoklást és a jellemzést lásd a disszertáció 3.2.3.18. pontja alatt! 
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3.3. A határozói igenévi szóalakokkal álló szóalakteremtő segédigék 

 

VAN, VOLT 

(+LESZ) 

 

Feltétlenül el kell különítenünk a határozói igenévvel álló összetett igealakok szóalakteremtő 

segédigéit a velük azonos alakú, de eltérő funkciójú, már bemutatott van, volt (+lesz) 

szavaktól, amelyek az összetett állítmány mondatrészteremtő segédigéi. 

 “A magyarban (a francia, olasz, angol, orosz, lengyel stb. gerundium-formáihoz hasonlóan) 

megszerkeszthető az analitikus igealak határozói igenévi szóformával is, például el van dőlve; 

be van lakatolva. A határozói igenévi szóalak és a segédige kapcsolatából létrehozott 

analitikus igealakok aspektuális, illetőleg igenembeli különbséget tartalmaznak az egyszerű 

igealakokhoz képest. Vö. átfest – cselekvő, dinamikus ige, át van festve – passzív, statikus ige; 

lefogy – mediális, dinamikus ige, le van fogyva – mediális, statikus ige. A határozói igenév 

alakú tag ez esetben is (...) “igevivő”, azaz csupán lexikális képviselője az igének. Az ige 

grammatikai jelentéseit a segédige hordozza. A szerkezet segédigéje tehát nem kopula, hanem 

szóalakteremtő segédige.” (Lengyel 1999: 124) Pl.: ki voltam / lehettél volna / vagy / lennél 

fáradva. Látható, hogy a van segédige teljes szám- és személybeli paradigmával rendelkezik, s 

valamennyi idő- és módjelet is felveheti, sőt néhány igeképző is járulhat hozzá. A létige 

szóalakjaihoz, illetve az összetett állítmány kopuláihoz hasonlóan a van szóalakteremtő 

segédige is ún. alakkiegészüléssel, vagyis a lesz tőváltozataival lesz teljes paradigmájú. 
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4. Segédigeszerű szavak a magyarban 

 

Az összes eddigi segédigékkel “bajlódó” kutatásból tudjuk, hogy nem lehet mindig élesen, 

egyértelműen elhatárolni egymástól az igéket és a segédigéket. Ennek fő oka az, hogy az egyes 

igék nem egyforma mértékben hordoznak tartalmas, lexikai és tartalmatlan, grammatikai 

jelentéseket. Viszonylag jól elkülönülő fokozatokat lehetne köztük felállítani: 

a)  Az igék többsége teljes fogalmi és grammatikai jelentéssel bír, ezek a főigék. (Pl. ás, néz, ír, 

olvas). 

b)  Némelyikükben még erős a lexikai jelentés, de azért nagyon határozottan jelen van a 

grammatikai is: ezek a segédigeszerű szavak. (Pl. akar1, bír, kell, lehet, óhajt, szeretne, 

tud; akar2, kezd1, kezd2). 

c)  Másokban sokkal erősebb a grammatikai, de azért érezhető még a lexikai jelentés is: ezek 

leginkább a modális, aspektuális és pragmatikai segédigék. (Pl. szokott, talál, tetszik), 

valamint a marad és a múlik kopulák. 

d)  Ismét másokban már csak a grammatikai jelentés érződik: ezek a “legigazibb” segédigék 

különböző típusai. (Pl. fog, van, volt + lesz) 

Most a fentiek közül minket a segédigeszerűek érdekelnek, vagyis azok, amelyekben a tartalmi 

jelentés még jelen van, sok esetben viszont inkább segédigeszerűen viselkednek. (Ebben a 

kérdésben némileg eltérő a véleményem Lengyel Kláráétól, aki szerint mindez pont fordítva 

van: “Azok az igék, melyekben a grammatikai jelentés erősebb, dominánsabb, de mégsem 

tartalmatlanok, a segédigék felé közelítenek, segédigeszerűek.” (Lengyel 1999: 121) Hiszen ha 

a grammatikai jelentésük olyan lényegesen erősebb lenne, akkor – azt hiszem – egyértelműen a 

segédigék közé kellene őket sorolnunk, s ezt is tennénk, így viszont csak segédigeszerűeknek 

mondjuk őket, jelezve, hogy valahol talán félúton vannak a segédigévé válás felé, vagy ahogy 

Lengyel mondja: “átmeneti sávot alkotnak az igék és a segédigék között.” (Lengyel 1999: 121) 

Az a tény is az én véleményemet támasztja alá, hogy ezeket az igéket – s ezt Lengyel is 

hangsúlyozza – az elemzésekben is az igék között tartjuk számon, jóllehet jellemzésükkor a 

segédigeszerűségükről is meg kell emlékeznünk, illetve a segédigék tárgyalása során 

beszélnünk kell róluk mint segédigeszerű szavakról. 
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 Ezek után nézzük a segédigeszerű szavak típusait. Funkciójukat tekintve vannak köztük 

olyanok, amelyek a mondatrészteremtő segédigékhez hasonlítanak, s vannak olyanok, amelyek 

a szóalakteremtőkhöz. 

 

4.1. A mondatrészteremtő segédigékhez hasonló segédigeszerű szavak: a funkcióigék 

 

A disszertáció 5. fejezetét külön ennek a csoportnak szentelem, ahol Lengyel Klára róluk tett 

megjegyzéseit is ismertetni fogom, ezért itt most nem térek ki ezekre. 

 

4.2. A szóalakteremtő segédigékhez hasonló segédigeszerű szavak 

 

A szóalakteremtő segédigék és az igék közötti átmeneti sávban aspektuális és modális tartalmú 

igék vannak. 

 

4.2.1. A modális jelentésű szóalakteremtő segédigeszerű szavak 

 

AKAR1, BÍR, KELL, LEHET, ÓHAJT, SZERETNE, TUD,  

+ SZABAD 

 

Jóllehet a jelentésük tartalmassága/tartalmatlansága szempontjából ezekről az igékről – mint 

azt a segédigeszerű szavakról szóló iménti általános ismertetésben mondtam – egy kicsit 

másként vélekedem, mint Lengyel Klára, egyetértek sajátos kétlakiságukkal, vagyis hogy 

főigék, amelyek sajátosan segédigeszerűen viselkednek. (Véleményem szerint Lengyel alábbi 

példáiból is látszik, hogy ezeknek az igéknek a jelentése még elég erősen tartalmas, fogalmi 

jelentés is, jóllehet a grammatikai jelentésük erősségét sem vitatom: Tudni akarom az igazat; 

Fel bírja emelni a zsákot; Meg kell nézni a filmet; Ezt nem lehet így elintézni; Mária aludni 

óhajt; Szeretném már befejezni a varrást; El tudod ezt nekem intézni?; Neked is szabad 

beleszólnod.) Lengyel is különösen hangsúlyozza, hogy ezek az igék semmilyen tekintetben 

nem mutatnak egységes képet: szemantikai és grammatikai tulajdonságaik rendkívül eltérőek. 

A segédigeszerűségük mellett szól, hogy a szórendiség szempontjából a segédigékhez 

hasonlóan viselkednek: beékelődhetnek az igekötő és a főnévi igenév közé, pl. be kell kötni, 
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meg tudja fejteni, haza szeretne menni stb. (A kopulák szórendi kérdéseiről lásd még É. Kiss 

1983: 29–30: “Az olyan mondatokban, amelyekben a ragozott ige helyét a módbeli segédige 

jellegű akar, szeret(ne), kíván, óhajt vagy az időbeli segédige jellegű fog, szokott stb. tölti be, s 

az igető az infinitivus bővítménye, az igekötő ugyanúgy kiemelhető fókuszként (Zsuzsi meg 

akarta tanulni a verset) vagy topikalizálható (Meg Zsuzsi akarta tanulni a verset), mint 

egyébként.” Megjegyzem, hogy e második mondat helyességében én kételkedem.) Ugyanígy 

segédigei sajátság nyomatéktalan mondatban a hangsúlytalanság, amely ezeket a szavakat is 

jellemzi, vagy az is, hogy kaphatnak mondathangsúlyt. (Vö. Kálmán C. Gy.–Kálmán L.–

Nádasdy–Prószéky 1989.)  

 

4.2.2. Aspektuális jelentésű szóalakteremtő segédigeszerű szavak 

 

KEZD, AKAR(2) 

 

“Aspektuális jelentésű a kezd ige és az akar más jelentésben, Mindjárt esni kezd; Hát sohasem 

akar már kitavaszodni?” (Lengyel 1999: 122) 

 

Megjegyzés: 

Lengyel 1997-es vizsgálatának eredményeihez képest a tankönyvírói mértéktartás és az 

egyszerűsítésre törekvő közmegegyezés a kezd igét illetően változást hoz. Itt ugyanis nem 

történik meg a kezd jelentésének az a kétfelé választása, amelyre ezen ige egész Lengyel általi 

vizsgálata alapult. Magam ezt azzal módosítanám, hogy a kezd1-et az összetett jövő idejű 

igealakok szóalakteremtő fog segédigéje mellé helyezném (az indoklást lásd a disszertáció 

3.2.3.18. pontja alatt!). Ily módon természetesen kikerülne ebből a csoportból. Ugyanígy 

kikerülne innen a kezd2 is, amely elképzelésem szerint az összetett főnévi igenévi alakok 

szóalakteremtő aspektuális segédigéje, a szokott mellett kaphatna helyet. Így viszont a 

segédigeszerű szavak aspektuális csoportja csupán egyetlen igéből, az akar2-ből állna... 
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 5. A FUNKCIÓIGÉK 
 

5.1. MIK AZOK A FUNKCIÓIGÉK? 

 

A magyar nyelvészeti szakirodalomban Keszler Borbála volt az első, aki a németből 

tükörfordítással átvett funkcióige (Funktionsverb) kifejezéssel illette az igéknek egy felettébb 

érdekes csoportját. A funkcióigékről mint lehetséges önálló szófaji csoportról Keszler Borbála 

először 1992-es szófaji felosztásában beszél (Keszler 1992). A német leíró grammatika 

azonban már régóta használja e terminust, röviden a következőket értve rajta: “A funkcióigék 

olyan igék, amelyek elsősorban vagy kizárólag grammatikai-szintaktikai funkciót töltenek be, 

és jelentésüket valamelyest vagy teljesen elveszítik. A predikátum jelentését ezért nem a 

funkcióige hordozza, hanem az az igei tagon kívülre helyeződik, mindenekelőtt a névszói 

részbe. Az ilyen funkcióigés kifejezés minden különösebb jelentésváltozás nélkül gyakran 

felcserélhető egy megfelelő teljes igével.” (Helbig–Buscha 1977: 74–5; a fordítás tőlem). (A 

németben egyébként ennek a kérdésnek bőséges a szakirodalma. Lásd: Helbig, G.–Buscha, J. 

1997: 74–81; Engel, U. 1988: 869; Hentschel, E.–Weydt, H. 1990: 78–80; Bumann 1983: 

155). 

 Már az említett 1992-es szófaji felosztásban Keszler a funkcióigéket az alapszófajok és az 

álszók között helyezte el. Bőségesen sorolja a példákat a magyarban is előforduló 

szerkezettípusra: kölcsön vesz (kölcsönöz), gyanúba fog (gyanúsít), kifogást emel (kifogásol), 

parancsot ad (parancsol), választ ad (válaszol), hálát ad (hálálkodik), cserébe ad (cserél), 

engedélyt ad (engedélyez), eligazítást ad (eligazít), bosszút áll (bosszul), útjára bocsát 

(elbocsát), fogságba esik (elfogják), rendszerbe foglal, (rendszerez), társalgást folytat 

(társalog), levelezést folytat (levelezik), ítéletet hoz (ítélkezik), döntést hoz (dönt), szövetséget 

köt (szövetkezik), zavart okoz (zavar). A funkcióige sajátos alaki jellemzője, hogy határozó- 

vagy tárgyragos névszóval együtt áll; önálló jelentése nem lényeges, nem domináns a 

szerkezetben, szinte üres, tartalmatlan jelentésű szó, a jelentés magvát a szerkezetben szereplő 

ragos névszó hordozza; az igei tag olykor kezdést, befejezettséget kifejezve csupán az ige 

nyelvtani funkcióját hordozza; sokszor a szerkezet (az analitikus igealak) helyettesíthető a 

névszói részből képzett egyszerű igével. (Vö. Keszler 1992: 137) 
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 Lengyel Klára fentebb már hivatkozott, a többtagú mondatrészekről szóló tanulmányában is 

említi a funkcióigéket (Lengyel 1992). Azt állapítja meg róluk, hogy többszörös átmenetet 

képeznek a szintagmák, a frazeológiai egységek és az álszintagmák között, s ezért Keszler 

Borbála által elvégzett besorolásukat nem tartja véglegesnek. Ő is felidézi Keszler funkcióige-

fogalmát, aki “azokat az igen tág, általános, s ezért viszonylag üres jelentésű igéket nevezi 

funkcióigéknek, amelyek eredeti névszói vonzatukat képzőszerűen igésítik. Az említést tesz, 

szónoklatot tart, levelezést folytat, elintézést nyer stb. konstrukciók a funkcióigék 

“bővítményeinek” egyszerű igealakjaival helyettesíthetők, l. említ, szónokol, levelez, 

elintéz(ődik) stb. Többségük megtalálható a frazeológiai egységek között, ám az igék üressége, 

képzőszerűsége az álszintagmák felé közelíti őket. Ennek ellenére a hagyományos elemzésben 

gyakran valódi szintagmaként bukkannak fel. Valószínű, hogy átmeneti jellegük nem csupán 

alaki tulajdonságaikból adódik, hanem az új kategória kidolgozatlanságának, feltáratlanságának 

is eredménye.” (Lengyel 1992: 158) 

 Lengyel Klára segédszókról szóló összefoglalásának e disszertáció 4. fejezetében szereplő 

ismertetése során szándékosan hagytam ki tehát a funkcióigéket, jóllehet az általam készített 

szemléltető táblázatban igencsak feltűnően ki vannak emelve, s Lengyel is – alapvetően 

természetesen Keszlerre hivatkozva – részletesen beszél róluk. (Vö. Lengyel 1999: 121–2.) A 

funkcióigék problémája engem is régóta foglalkoztat, s most, hogy a legújabb rendszerezés és 

leírás (Keszler 1998, Lengyel 1999) – egyébként korántsem minden előzmény nélkül – 

esetlegesen a segédszókhoz tartozónak véli őket, itt az alkalom, hogy vizsgálatukat és 

jellemzésüket tőlem telhetően mindenre kiterjedően elvégezzem. Nézzük hát először az 

előzményeket! 

  

5.2. A FUNKCIÓIGÉK ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS VIZSGÁLÓDÁSOK „TÖRTÉNETE” 

 

Kezdetnek csak egyetlen bizonyítékfélét idéznék arra, hogy ilyesfajta szerkezetek már régen is 

használatosak voltak a magyarban. A történeti grammatika kései ómagyar kort bemutató 

kötetében találtam egy a főnévi szerkezetek főnévi alaptagjának sajátos szerkezetéről szóló 

részt, amelyben majdnem hogy a funkcióigék pontos leírását olvashatjuk: “A kötött 

bővítményű főnév a mondatban gyakran valamilyen általános jelentéskörű, ill. a vonzat 
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szempontjából lényegtelen jelentésben használt, “üres” igével alkotott szókapcsolat tagjaként 

jelentkezik. [Érdekes, hogy itt is az üres jelentésen van a hangsúly!] Az efféle “üres” igék 

szerepe csupán annyi, hogy a mondat állítmányaként lehetővé tegyék a vonzatos névszónak a 

mondatba való beilleszkedését, s ezzel biztosítsák a stílus gördülékenységét. [Itt meg arról van 

szó, hogy ezek az igék tulajdonképpen csak valamiféle segédszó funkciójúak!] Egy-egy ilyen 

általános jelentésű ige több főnévvel, ill. vonzattípussal is előfordul; a megfelelő ige 

kiválasztásában egyaránt szerepet játszhatott a mondanivaló tartalma, stílusa, valamint a latin 

eredeti szöveg mintája is. A leggyakrabban használt üres igék: van ‘habet”, ill. ennek 

tagadásaképpen a nincs (ereje, panasza, hite, reménysége, gondja stb. van, ill. nincs); ad 

(hálát, erőt, részt, tehetséget stb. ad); vall ‘bír; habet’ (kétséget, gondolatot, irgalmasságot, 

hatalmat stb. vall); tesz  (erőt, panaszt, részt, tanácsot, sírást, zokogást stb. tesz); stb. (...) 

Ritkábban adatolható igék: tart (haragot, penitenciát, reménységet stb. tart); mutat (szégyent, 

dagályt, kegyetlenséget stb. mutat); van ‘est’ (öröm, különbség, emlékezet, kételkedés van); 

stb. (...) Némely főnév azonos típusú vonzatával kapcsolatban gyakran többféle igét is 

használnak – részben a latin eredetiben is meglévő különböző igék fordításaként, részben a 

fordító és másoló eltérő nyelvhasználatának eredményeképpen: hatalmat ad, vall vmire; ill. 

hatalma van vmire; tanúságot ad, tesz, vall vmiről; reménységet vall, tart vkiben, ill. 

reménysége van vkiben; részt ad, tart, tesz vmiben, ill. része van vmiben; stb. (...) Ennek 

ellentéteként a főnév olykor csak egy meghatározott igével együtt mutatkozik: híre, kedve van 

vkiben; köze van vkihez; dagályt, irigységet, kegyetlenséget mutat vkihez; diadalmat tesz vkin; 

kétségbe, reménytelenségbe, bánatba esik vmiről; stb. (...) Azonos jelentésviszonyok 

kifejezésekor az ilyen, csak egyféle igével alkotott szorosabb szókapcsolat erőteljesebben, 

határozottabban képviseli a vonzat jelentését, sőt az egyéb “üres” igéjű kapcsolatokkal 

szemben bizonyos jelentéskülönbséget is kifejez. (...) Az efféle szerkezetek egy része ma már 

frazeológiai egységgé válva él tovább.” (S. Hámori 1995: 411–2) (Ez utóbbi megjegyzés 

vizsgálati szempontként még különösen hasznos lehet a számunkra, amikor a tulajdonképpeni 

funkcióigéket külön akarjuk választani a frazeológiai egységektől!) 

 Bár maga a funkcióige kifejezés egészen új keletű a magyar szakirodalomban, ezek az igék 

– jóllehet még egyáltalán nem ilyen névvel illetve – már a múlt század közepe óta témául 

szolgálnak nyelvészeinknek, mégpedig a legkülönbözőbb megközelítésekben. 
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 Az efféle analitikus szerkezetek használata elsőként és sokáig csak mint nyelvhelyességi 

probléma került terítékre. Bizonyítja ezt a Magyar Nyelvőrben e témakörben megjelent számos 

hosszabb-rövidebb írás. Valójában csak tallózgatva, a Mutatókból a ‘terjengősség’, 

‘terpeszkedő kifejezések’, ‘idegen szerkezetek’, ‘germanizmusok’, ‘körülírásos szerkezetek’ 

címszavak utalásainak alapján lapoztam bele a Nyelvőr jó néhány régebbi és újabb számába, de 

így is bőségesen találtam a nyelvművelési rovatokban megjelent egy-két mondatos utalásoktól 

kezdve, a felháborodott hangvételű nyelvvédő írásokon keresztül, egészen a terjedelmesebb 

cikkekig sok értékes és tanulságos megállapítást e jelenségről. (Lásd pl. Parlagi Fil. 1907: 314–

6; Nyeviczkey 1915: 66–71; Szikla 1918: 72–5; Dénes 1920: 10–6; Prohászka 1956: 185–93; 

T. András 1957: 429–31; Károly–Zsemberi 1960: 148–54; Bakos 1968: 54–72; O. Nagy 1968: 

204–9) 

 E nyelvművelő szempontú megközelítést egyébként jól illusztrálja maga a terpeszkedő 

kifejezések terminus is, amelyben évtizedeken keresztül csak irtó hadjáratok célpontját látta a 

kiművelt irodalmi és köznyelv védelmét hirdető nyelvésztársadalom. 

 Később aztán lassacskán enyhült a támadás e szerkezetek ellen. Ennek okát főleg abban kell 

keresnünk, hogy már nemcsak mint nyelvhelyességi, nyelvművelési kérdés vetődött föl a 

terpeszkedő kifejezések használata, hanem egyre inkább kezdtek felfigyelni sajátos 

funkciójukra is. Már mint jelentéstani – és egyben frazeológiai – vizsgálódások tárgyával 

találkozunk velük pl.  Károly Sándor Általános és magyar jelentéstanában (Károly 1970: 389-

91), vagy Juhász Józsefnek a frazeológiai egységek osztályozásáról szóló kandidátusi 

disszertációjában (Juhász 1979: 135). 

 A Nyelvművelő kézikönyvben a ‘terpeszkedő kifejezések’ címszó alatt a következő 

meghatározást olvashatjuk: “Terpeszkedő kifejezéseknek leginkább azokat a szókapcsolatokat 

nevezzük, amelyek az egyébként egyetlen igével vagy névszóval is megjelölhető cselekvést, 

történést, állapotot, minőséget stb. körülírással, többnyire magából az igéből képzett 

(rendszerint -ás, -és; -at, -et képzős) főnévvel, ill. az ige névszói alapszavával és egy 

meglehetősen általános tartalmú vagy többé-kevésbé konkrét jelentés nélküli igével fejezik ki. 

Pl. ellenőrzést gyakorol vmi felett (=ellenőriz vmit); elintézést nyer vmi (=elintéződik vmi; 

elintéznek vmit); gondoskodás történik (=gondoskodunk, gondoskodnak); dühbe hoz vkit 

(=feldühít vkit); stb.” (Kovalovszky 1985: 1007) 
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 A kézikönyv ezután részletesen tárgyalja e kifejezések használatát, de már korántsem tartja 

őket olyan elítélendőnek és irtanivalónak, mint az eddigi írások. A terpeszkedő kifejezéseket a 

nyelvhelyesség szempontjából minősítő csoportosítás is ezt sugallja: 

“1.Helytelennek és okvetlenül kerülendőnek tekintjük azokat, amelyek pusztán idegen mintára 

keletkeztek, a magyar szemlélettel ellenkeznek, igei elemük pusztán alaki eszközzé 

súlytalanodott, jelentésük is elmosódott, bizonytalan, a kifejezésben tehát nincs 

szemléletesség, tartalmi vagy stílusárnyalati többlet. Az ilyen szószaporítás szegényíti 

nyelvünket, mivel egyszerűbb, kifejezőbb, szabatosabb szót vagy kifejezésmódot szorít ki. 

Pl.: bevásárlást eszközöl (=bevásárol); levonásba hoz (=levon). 

2. Elfogadhatónak tekintjük azokat a kifejezéseket, amelyek – bár sok közülük idegen mintára 

keletkezett – a magyar szemlélet alapján is létrejöhettek volna, a köznyelvben már 

általánosan elterjedtek, s átvitt vagy képes értelmű használatuk természetes. Mivel bizonyos 

mondatszerkezetekben elkerülhetetlenek, ill. sajátos rétegnyelvi használatuk, stílusértékük 

van, néha bajos jobbal helyettesíteni őket. Ha azonban kínálkozik egyszerű, magyaros igei 

megfelelőjük, használjuk helyettük azt, ill. keressünk más – szemléletesebb, találóbb – 

kifejezést. Például bátran használható a feledésbe megy vmi kifejezés, olykor ajánlatosabb ez 

az egyszerűbb: elfelejtenek vmit, ill. ez a színesebb: feledésbe merül vmi. 

3. Semmiképpen sem helyettesíthetjük azokat a kifejezéseket, amelyek egy névszó és egy ige 

kapcsolatával jelölnek ugyan valamely cselekvést, történést, folyamatot, tehát alakjukra 

nézve “terpeszkedő” kifejezések, de igei elemük szerepe természetes, jelentése konkrét, 

kifejező (pl. fejébe vesz vmit). Gyakran az egész kifejezés szólásszerű (pl. zokon vesz vmit), 

vagy pedig olyan sajátos jelentéstartalommal, rétegnyelvi, stiláris árnyalattal bővül, hogy 

nincs teljes értékű egyszerű megfelelője, vagy ha van is, fölcserélni csak a változatosság, a 

jóhangzás, a jobb mondatritmus okán érdemes. Például a fejébe vesz vmit, ill. a zokon vesz 

vmit kifejezés nem egészen azonos értékű és stílusárnyalatú ezekkel az igékkel: elhatároz, 

eltökél vmit, ill. megneheztel vmiért v. vmi miatt, megsértődik vmin v. vmiért, megorrol 

vmiért.” (Kovalovszky 1985: 1007–8)  

Szintén ezt az “engedékenységet” jelzi Sziklai Lászlónénak a próbálkozása is, aki a 

terpeszkedő kifejezések helyett a körülírásos szerkezetek (KSz.-ek) megnevezést javasolja: 

“A Ksz.-ek egy adott nyelvállapotban állandósult, a normatív jellegű frazeológiai 

kifejezésekhez tartozó, igéből és névszóból (többnyire főnévből) álló szókapcsolatok, melyek 
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jelentése tömbösödött, komplex, azaz egy állandó tartalmi és nyelvi egységet alkotnak.” 

(Sziklainé 1986: 269) Továbbá: “Számos esetben a nyelvben egy időben létezik és 

szinonimapárt alkot egy ige és egy olyan KSz., melynek főnévi része az igével azonos tövű (pl. 

pillantást vet – rápillant). Más esetekben azonban az igében és vele szinonim KSz.-ben nem 

találunk azonos szótövet (pl. helyet foglal – leül). Ez azonban nem különös, sőt a másfajta 

szinonimák között általános jelenség. Ugyanakkor nem mindig találunk az adott korban olyan 

igét, mely szinonimát képez a KSz.-tel (pl. szívességet tesz, lehetőséget nyújt/ad). (...) A 

szinonima-ige megléte vagy hiánya nem feltétele a KSz. létének (...), de a KSz. sorsát erősen 

befolyásolja a szinonima-ige megléte, használati köre és értéke, illetve hiánya.” (Sziklainé 

1986: 269–70) 

 Sziklainé tehát azt javasolja, hagyjunk alább az “irtó hadjárattal”, mert sok esetben ezeknek 

a körülírásos szerkezeteknek a stílusértéke – sőt sokszor jelentése is – más, mint az egyszerű 

alakoknak: “Amennyiben egy körülíró szerkezetnek több változata is él a nyelvben, úgy 

azoknak a jelentésárnyalata vagy a használata eltérő.” (Sziklainé 1986: 269) Majd alább: “A 

KSz. és az azonos tövű egyszerű ige többnyire rokon értelmű, de ez nem jelent abszolút 

szinonímiát. Gyakran különböznek egymástól stilisztikailag, illetve más-más jelentésárnyalatot 

fejeznek ki. Ez a legfőbb oka a KSz.-ek és az egyszerű igék egymás mellett élésének. A 

használati körükben eltérő KSz.-ek és a rokon jelentésű igék természetesen nem 

helyettesíthetők egymással.” (Sziklainé 1986: 272) 

 Ugyanitt idézi Sziklainé Károly Sándor és Zsembery István példáit, amelyekben a köznyelvi, 

egyszerű igével rokon körülíró szerkezet más jelentést kap a szaknyelvben, elsősorban is a jogi 

nyelvben. A szerzőpáros példái:  

ügyel  – ügyeletet tart 

szolgál  – szolgálatot tesz 

segít  – segítséget nyújt nem is beszélve az elsősegélyt nyújt kifejezésről,  

   amelynek nincs egyszerű igés megfelelője! 

óv   – óvást emel, óvással él 

(Vö. Károly–Zsembery 1960: 148–54) 

 Sziklainé, valamint a fentebb említett szerzők közül is sokan beszélnek arról, hogy ez a 

jelenség a magyar nyelvtől eredendően idegen volt, s általában germanizmusnak tartották a 

körülírásos szerkezetek túlzott elterjedését. A régi terpeszkedő kifejezések terminust sem kell 
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tehát teljesen kiirtani, hiszen ha azon ezt a valóban terjengős, túlzott, idegenszerű használatot 

értjük, akkor jól kihasználhatjuk e megnevezés szemléletes voltát, s hagyunk tennivalót a 

nyelvművelők számára is. 

 Mint már mondtam, nem nyelvművelő szándékkal, de ugyanerre Károly Sándor és Juhász 

József is utalnak fentebb hivatkozott művükben, mégpedig azzal, hogy az állandósult 

szókapcsolatokat – amint azt a Nyelvművelő kézikönyvben is tapasztaltuk – több csoportba 

sorolják (Károly 1970: 389–91; Juhász 1979: 135). 

 A szintetikus és analitikus szerkesztési formákat vizsgálta a Sziklainééhez hasonló céllal 

nemrégiben Bencédy József is. Megállapításait a mai magyar sajtó nyelvén szemléltette. Ő így 

fogalmaz: “a szintetikus megoldásnak (a tömörségnek) vannak ésszerű határai, illetve: az 

analitikus formák is lehetnek indokoltak. (...) Érdekesek és figyelemre méltók azok a 

szerkezetek, melyek más-más stílusréteget képviselnek a rokon értelmű szóval összevetve...”  

(Bencédy 1993: 36, 39) 

 Mégis talán mindmáig a legpontosabb és legsokoldalúbb megállapításokat Károly Sándor 

teszi az egyszerű és az analitikus szerkezetek  “– nagyon is tág értelemben vett s csak a jelzett 

használati körben érvényes –“ szinonímiájáról írt tömör összefoglalásában: 

“1. kombinatorikus szinonimák, azaz a jelentésük nagyjából megegyezik, de többnyire nem 

cserélhetők fel, bizonyos szokványos lazább frazeológiai egységekben szerepelnek, nem 

egyszer más-más ragos főnév mellett; 2. a velük szerkesztett körülírásos forma emocionálisan 

különbözik az egyszavas kifejezéstől, mert ezek az igék egyrészt halványan megőrzik eredeti 

jelentésüket, amelyben szemléletes tartalom jut kifejezésre, másrészt a velük kapcsolatos igéből 

képzett főnév általánosabb, elvontabb formában fejezi ki a főcselekvést. 3. A körülírásos forma 

szintaktikai kapcsolódása más, mint az egyszavas formáé, más a bővíthetősége stb. 4. 

Használata ezért indokolt megfelelő helyzetben, de vissza is szoktak élni vele...” (Károly 1970: 

390) 

 E körülírásos szerkezetek behatóbb vizsgálata során, most már az igei tagra összpontosítva 

a figyelmet, először éppen Károly Sándornál jelenik meg az, hogy ezeknek az igéknek 

valamiféle segédszó jelleget tulajdonít. Károly ezeket az igéket “jellegzetes, kevésbé tartalmas 

operátor igék”-nek nevezi, s azt mondja róluk, hogy “a jelzett funkcióban némileg 

segédszójelleggel rendelkeznek” (Károly 1970: 389; 391). 
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 Valami hasonlót állít a Nyelvművelő kézikönyv is, amikor a terpeszkedő kifejezések igei 

tagját így jellemzi: “E szerkezeteknek az értelmét voltaképpen a főnév (névszó) hordozza, s 

az ige jelentése többé-kevésbé elhalványult bennük, szerepe jóformán csak alaki: afféle 

segédigeként áll a főnév (névszó) mellett, s a vele jelölt valóságos cselekvés vagy 

történés fogalmát igésíti.” (Kovalovszky 1985: 1007) 

 Nem véletlen, hogy Keszler szófaji felosztásaiban az üres, tartalmatlan funkcióigéket az 

alapszófajok és a viszonyszók között helyezi el, érzékeltetve ezzel átmenetiségüket, s 

ugyancsak ilyen átmeneti típusúaknak tartja az esetleges egyéb segédigéket is (Keszler 1992; 

1995). Továbbá a funkcióigék jellemzésénél is felhívja a figyelmet a hasonlatosságra, amikor a 

következőket írja róluk: “... önálló jelentésük lényegtelen, szinte csak segédigeszerű. 

Magában a szerkezetben a főnév a jelentés magvát, a funkcióige pedig csupán az ige 

grammatikai funkcióját hordozza, olykor kezdést, befejezettséget stb.-t is kifejezve” 

(Keszler 1995: 303).  

 Bencédy is így fogalmaz: “Egy másik analitikus lehetőség: az alapigéből képzett főnév + egy 

segédigeféle: A kérés meghallgatásra talált.” (Bencédy 1993: 40) 

 Magától értetődő, hogy Keszler Borbála legutóbbi, 1998-as szófaji felosztásában is 

szerepelnek a funkcióigék (Keszler 1998: 7). A szerző a szófaji felosztást ismertető általános 

bevezetőben a szerkezetek rövid jellemzését az 1992-es, illetve 1995-ös véleményén 

lényegében nem változtatva adja meg (Keszler 1998: 4). Az egyes szófajok részletesebb 

bemutatásánál, a funkcióigékről szóló részben (Keszler 1998a: 1) már egy kicsivel többet 

tudhatunk meg a kérdéses jelenségről. Ami talán újdonság az eddigiekhez képest, illetve egy 

kicsit pontosabb megvilágításba helyezi a funkcióigéket, az az a felismerés, miszerint “csak 

meghatározott kontextusban beszélhetünk egy ige funkcióigei használatáról.” (Keszler 1998a: 

1) Vagyis némileg szűkül a fogalom. Eddig is lehetett sejteni valami olyasmit, csak nem volt 

ilyen pontosan kimondva, hogy a funkcióige mint önálló szófaj tulajdonképpen csak annyiban 

létezik, amennyiben elkülöníthetjük az igéknek egy bizonyos körét – ezek egyébként normális 

esetben tartalmas fogalmi jelentésű igék –, amelyek bizonyos szerkezetekben többé-kevésbé 

veszítenek fogalmi jelentésük súlyából, inkább grammatikai jelentésük – igésítő képességük – 

kerül előtérbe, s ily módon segédszószerűen, vagyis funkcióigeként viselkednek.  

 Természetesen Keszler nézeteivel összhangban a magyar segédigék (és származékaik: a 

segédigenevek), a segédszavak, valamint a segédigeszerű szavak legrészletesebb leírását adó 



 128

Lengyel Klára rendszerében is szerepelnek a funkcióigék, mégpedig mint segédigeszerű 

szavak, amelyek leginkább a mondatrészteremtő segédigékhez hasonlítanak. Jellemzésük során 

egyrészt összehasonlítja őket a szerkezetet helyettesítő egyszerű igékkel, másrészt pedig 

természetesen a mondatrészteremtő segédigékkel (kopulákkal).  

 A Lengyel által leírt különbségeket (vö. Lengyel 1999: 121–2) egy szemléltető táblázatba 

foglaltam. Az alapszófajú tartalmas igék és a viszonyszó szófajú segédigék között elhelyezkedő 

funkcióigék átmenetiségét az egyes tulajdonságok fölötti nyilakkal jeleztem. Az egy irányba 

mutató nyilak értelemszerűen az alattuk lévő tulajdonságnak a nyíl irányába eső szófajhoz való 

hasonlóságát mutatják, az ellentétes irányú nyilak pedig az adott tulajdonság eltérését. 

 
16. sz. táblázat 

A tartalmas igék, a funkcióigék és a segédigék (Lengyel 1999) 
 

tartalmas ige 
 

(alapszófaj) 

funkcióige 
 

(átmeneti szófaj) 

mondatrészteremtő segédige 
(kopula) 

(viszonyszó) 
tartalmas lexikai jelentés                                  

félig tartalmas, félig tartalmatlan, 
grammatikai (leginkább aspektuális) 
jelentés és funkció, 
stiláris többlet vagy változat 
kifejezése 

tartalmatlan, csupán 
grammatikai viszonyjelentés és 
funkció (kivéve a marad és 
múlik kopulákat, amelyek 
tartalmasabb jelentésűek, ezért 
nem maradhatnak el kijelentő 
mód, jelen idő, harmadik 
személyben sem!) 

ragos névszóval kapcsolódik 
 
a ragos névszó és az ige 
között tisztán szintaktikai 
típusú kapcsolat van 

                                  
ragos névszóval kapcsolódik 

                                   
a ragos névszó és a funkcióige között 
eredetileg szintaktikai kapcsolat volt, 
amelynek jelölője ( a viszonyrag) 
rajta is van a névszón, ám ez a 
viszonyragos névszó már csak 
formális bővítménye a funkcióigének, 
viszonyuk tehát átmeneti a 
szintaktikai és a morfológiai típusú 
kapcsolat között 

ragtalan névszóval kapcsolódik  
 
a ragtalan névszó és a segédige 
között nem szintaktikai, hanem 
morfológiai típusú kapcsolat 
van 

az igéhez kapcsolódó névszó 
tartalmilag bármilyen lehet 

                                
a funkcióigéhez kapcsolódó névszó 
tartalmilag legtöbbször csak igéből 
képzett főnév vagy igei tartalmat 
hordozó, eseményre utaló főnév lehet 

a segédigéhez kapcsolódó 
névszó tartalmilag bármilyen 
lehet 
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(A funkcióige és a ragos névszó közötti, csupán formálisan vonzatnak tűnő kapcsolatot 

Lengyel az ún. rákérdezés-próbával igazolja: Nagy kiabálást rendez – *Mit rendez?; A nap 

lemenőben van – *Miben van a nap? Lengyel szerint azt is gyakran lehet tapasztalni, hogy a 

funkcióigés szerkezetnek más jellegű bővítménye van, mint a szerkezetet helyettesítő egyszerű 

igének. Pl. javít valamit / valamin de: *javítást végez valamit, csak: javítást végez valamin. 

Illetőleg beszél valakivel / valakihez / valakinek, de: beszédet tart valakinek / *valakihez / 

*valakivel. (Vö. Lengyel 1999: 122.) A táblázatba foglalt alapvető különbségek behatóbb 

elemzésével, a rákérdezés-próbával, valamint a bővítményváltással néhány oldallal lejjebb a 

funkcióigék részletes vizsgálatánál még foglalkozom.) 

 Az itt bemutatott rövid “tudománytörténet” két okból sem haszontalan. Egyrészt felvázolja 

ennek az érdekes és – valljuk be – egyelőre kérdéses szófajnak a kapcsán felmerülő és 

megoldandó kérdéseket. Másrészt tanulságos: belőle igazolódni látszik a nyelvi jelenségek 

komplex – vagy legalább a lehetőségekhez mérten erre törekvő – vizsgálatának általam oly 

fontosnak tartott követelménye. Maga a nyelvi elem volt erre az “élő” példa: végigkísérhettük 

azt a folyamatot,  amelynek során ugyanaz a – kezdetben nyelvhelyességi, nyelvművelési, majd 

jelentéstani, frazeológia – jelenség stilisztikaivá “lényegült”. S a sornak még egyáltalán nincs 

vége, hiszen – mint látszik – ezeknek a típusú szerkezeteknek, s bennük főleg az igei tagnak a 

beható elemzése további érdekes grammatikai – szófajtani – tanulságokkal is szolgálhat. A 

fenti szerzőktől idézett megállapítások ugyanis azt a feltételezést erősítik, hogy a funkcióigék 

valóban valamiféle átmenetek az alapszófajok és a viszonyszók között. Nincs más hátra, mint 

hogy a szófaji meghatározás hagyománya szerinti részletes vizsgálatnak vessük alá a 

funkcióigéket. 

 

5.3. A VIZSGÁLATI KORPUSZRÓL 

 

A funkcióigés – vagy egyelőre mondjuk inkább így: funkcióige-gyanús – szerkezetek a 

magyarban szép számmal fordulnak elő. Lehetőség van tehát vizsgálatukat egy viszonylag nagy 

számú korpusz alapján elvégezni. 

 Keszler Borbála nemrégiben a rendelkezésemre bocsátott egy A Mai Magyar Nyelvi 

Tanszék által gyűjtött szóanyagot. A gyűjteményben a funkcióige-gyanús szavak 
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ábécérendben, mindig egy szerkezet tagjaként vannak megadva. Amennyiben a gyűjtők úgy 

ítélték meg, hogy a szerkezetek egyszerű igével is helyettesíthetők, mellettük azt is 

feltüntették. Ezen eredeti példatár anyagát használtam fel a funkcióigék körében elvégzett 

vizsgálataimhoz, s azt helyenként további saját, illetve másoktól származó példákkal is 

kibővítettem. Magát a gyűjteményt – tehát a szerkezetek szimpla felsorolását – 

helytakarékosság miatt nem mutatom be, akit érdekel, kéziratban a rendelkezésére tudom 

bocsátani (Funkcióige-gyanús szavak listája 1998). 
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5.4. A FUNKCIÓIGÉK VIZSGÁLATA 

5.4.1. A funkcióigék jelentése és szerepe 

 

Nem könnyű eldönteni, hogy a szófajok elkülönítésének három jól ismert szempontja közül 

melyikkel is kezdjük a funkcióige-gyanús szavak vizsgálatát. Magam mindenképpen a 

szemantikait teszem az első helyre. Ez lehet helyes vagy helytelen eljárás, aszerint, hogy 

vizsgálatunk tárgyához, magához a funkcióigéhez hogyan viszonyulunk. Ha abból a 

feltételezésből indulunk ki, amit a mai szófaji osztályozást felületesen nézve gondolhatnánk 

(vö. Keszler 1998), hogy a funkcióigék jóllehet átmeneti, de mégiscsak önálló szófaji osztályt 

képeznek, akkor a szemantikai vizsgálat első helyre sorolása, ezáltal legfontosabbként való 

kezelése – mint jó néhányszor a szófajtan története során – könnyen zsákutcába vezethet. Ha 

viszont abból a számomra szimpatikusabb – és a funkcióigék rövid jellemzéséből is kiolvasható 

(vö. Keszler 1998a) – alapállásból indulunk ki, hogy a funkcióigék az egyébként “normális”, 

tartalmas jelentésű igéknek egy olyan csoportja, amelyek – alapjelentésükön kívül! – bizonyos 

körülmények között valamilyen viszonyszói szerepbe helyezkedve, tartalmas igei jelentésükből 

hol többet, hol kevesebbet veszítve vagy azt módosítva, s inkább igeiségük grammatikai oldalát 

hangsúlyozva mondatrészteremtő funkcióval is bírnak, akkor érdemes elsőként azt 

megvizsgálni, milyen is ezeknek a szavaknak a jelentése, mi történik velük, amikor egy 

tárgyragos vagy határozóragos névszóval együtt analitikus szerkezetet alkotnak. 

 Figyelemmel kísérve és bemutatva, illetve néhány szemponttal kiegészítve az e területen tett 

osztályozási és elkülönítési kísérleteket, arra keresem tehát a választ, hogy valóban nem arról 

van-e szó, hogy a funkcióige mint olyan nem külön szófaji kategória, még csak nem is átmeneti 

szófaj, vagyis nem is olyan értelemben és főleg nem olyan súlyú szófajtani probléma, mint 

amilyennek gondoljuk, hanem „egyszerűen” funkcióbeli kérdés, a pragmatika ügye. A szavak 

jelentésüket nem elvontan birtokolják, hanem mindig a konkrét nyelvhasználat során 

kapcsolódnak hozzájuk bizonyos jelentések, amelyek aztán, ha más nyelvi környezetbe 

kerülnek, azaz más szavakkal kapcsolódnak, módosulhatnak. Úgy tűnik, hogy ennek a 

jelentésértelmezésnek legszemléletesebb példái éppen az ún. funkcióigék, s véleményem szerint 

velük együtt az összes többi segédszó is. Valamennyi olyan kettős szófaj – hiszen itt 

tulajdonképpen erről van szó –, amely valamely alapszófajnak és viszonyszónak a “keveréke”, 
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és éppen ennek a kettős szófajiságnak köszönhetően képes arra, hogy hol egyik, hol pedig a 

másik szófaji értékében szerepeljen, ilyen pragmatikus jelentéssel rendelkezik. Hiszen mi más 

dönti el, ha nem a nyelvhasználat, hogy pl. a tart vagy a volna szónak éppen melyik szófaji – 

ebben az értelmezésben tehát használati – értéke, azaz melyik jelentése, s ennek következtében 

milyen alakjai jelennek meg az adott mondatban, illetve milyen kapcsolódási (szintaktikai) 

szabályszerűségeket kell betartani, hogy a közlés tökéletesen megfeleljen a kommunikációs 

szándéknak? Ez a pragmatikai indíttatású kiválasztási folyamat – mint tudjuk – rendkívül 

gyors, automatikus, mint egyébként bármilyen nyelvi elemnek és szabálynak az alkalmazása az 

automatikus (anyanyelvi) nyelvhasználat szintjén. A beszéd során tehát nem gondolkozunk 

azon, hogy az adott mondatban egy-egy szó éppen melyik – igei vagy segédigei, igei vagy 

funkcióigei – jelentésében jelenjen meg. Az adott funkció felismerése sem okoz nehézséget, 

hiszen ma már világosan el tudjuk különíteni egymástól az ún. alapszói és segédszói 

jelentéseket. Ami kicsit nehezebb, az már csak a grammatikát, a nyelvleírást izgatja, vagyis nem 

nyelvhasználati (pragmatikai), hanem nyelvi kérdés: lehet-e s hogyan, milyen alapvonások 

mentén csoportosítani az így és így viselkedő szavakat, s mi jellemzi őket, valamint hogy a 

mondatban milyen mondatrészszerepet töltenek be? 

 Mi célja van ezzel a nyelvtanírásnak? Egyrészt hogy megkönnyítse a szabályok és szavak 

között való tájékozódást, rendszert (vagy rendet?) teremtsen; másrészt pedig – s ez érdekes 

módon éppen a nyelvhasználat automatikusan működő mechanizmusának teljesen 

ellentmondani látszó cél – hogy a nyelvhasználónak segítsen ezen szabályok minél könnyebb és 

tudatosabb alkalmazásában. Természetesen szó sincs arról, hogy igazából és mélyen 

megkérdőjelezzem az egész nyelvleírásnak, nyelvtannak az értelmét. De ha például csak a most 

tárgyalt funkcióigékre gondolok, akkor is világosan látszik, hogy nyelvhasználóként teljesen 

fölösleges pontosan tudatában lennem annak, hogy ha adott esetben a javasol vagy a parancsol 

igék helyett én a javaslatot tesz vagy a parancsot ad kifejezéseket használom, akkor a szófaji 

érték, a szintaktika és a morfológia – azaz a grammatika – szempontjából mi is történik. 

Engem akkor kizárólag a pragmatika érdekel, még egyszerűbben az, hogy a hosszabb 

kifejezéssel a jelentésnek egy más árnyalatát, mozzanatát, hangulatát, stílusát stb. van 

szándékomban a hallgató tudtára adni. Ehhez képest az már csak huszadrangú kérdés lesz, 

hogy eközben a szavak morfológiai jellemzőivel, szintaktikai elrendezésével – azaz 
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grammatikai tulajdonságaival – is történik valami, például az arra alkalmatlan névszóból 

állítmányt lehet létrehozni stb. 

 Nos úgy gondolom, hogy ezt az alapállást kell elfogadni, s ennek megfelelően először azt 

megállapítani, pontosan mi a funkciójuk (ha már a nevük is funkcióige) ezeknek az igéknek, s 

ezek után leírni, hogy mindezt milyen grammatikai sajátságok által tehetik.  

 E szerkezetek jelentését, illetve jelentésük módosulását többféle szempontból kell 

megnéznünk. 1. Az egyik – amire eddig a legnagyobb hangsúlyt fektették – az, hogy a 

szerkezet egészének jelentése mennyiben tér el a szerkezetet helyettesítő egyszerű szinonima-

ige jelentéséhez képest, és hogy valóban van-e ekkora jelentősége a helyettesíthetőségnek. 

(Vö. a behelyettesítés-próbákat Keszler 1992, 1995, 1998, 1998a, Lengyel 1999 

példaanyagaiban feltüntetett analitikus és szintetikus igei párokban.) 2. A másik, hogy hogyan 

módosul maguknak az efféle szerkezetekben tipikusan megjelenő igéknek (vagyis a 

tulajdonképpeni “funkcióigéknek”) a jelentése. Többek – Keszler Borbála, Lengyel Klára – 

szerint minimálisra csökken az ige önálló, főigei tartalmas jelentéséhez képest, de valóban így 

van-e, mennyiben és milyen módon. 3. Miért csak bizonyos igék hajlandóak funkcióigei 

szerepben is fellépni? Nincs-e valami közös vonás a szemantikájukban? 

 

1. Elsőként nézzük, mire megyünk a behelyettesítéses próbával. Azt a megállapítást, hogy a 

funkcióige-gyanús igékkel alkotott (analitikus) szerkezetek legtöbbször helyettesíthetők egy, a 

szerkezet névszói tagjának tövével azonos tövű egyszerű igével, Keszler mint a funkcióigék 

egyik legszembetűnőbb jellegzetességét írja le. Ilyenkor a szerepük az igeképzőével megegyező 

(vö. Keszler 1992, 1995, 1998, 1998a). Nézzük, hogyan működik ez a funkcióige-gyanús 

szavakból gyűjtött példaanyagon. 

 A gyűjtemény tagjainak nagy részében a szerkezet valóban helyettesíthető egy ilyen 

követelményeknek megfelelő – azaz a névszói tag tövéből képzett – egyszerű szinonima-

igével: 

engedélyt ad – engedélyez; magyarázatot ad – magyaráz; eligazítást ad – eligazít; 

útbaigazítást ad – útba igazít; felvilágosítást ad – felvilágosít; hálát ad – 

hálálkodik/meghálál; választ ad – válaszol; parancsot ad – (meg)parancsol; számot ad – 

elszámol; jutalmat ad – jutalmaz; befektetést eszközöl – befektet; bevásárlást eszközöl – 

bevásárol; bejelentést eszközöl – bejelent; intézkedést eszközöl – intézkedik; fizetést eszközöl – 
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fizet; változtatást eszközöl – változtat; változást szenved – változik; elintézésre kerül – 

elintéződik/elintézik; átépítésre kerül – átépítik; megtartásra kerül – megtartják; 

megrendezésre kerül – megrendezik; ajánlatot tesz – ajánl; bizonyságot tesz – bizonyít; 

javaslatot tesz – javasol; esküt tesz – esküszik; indítványt tesz – indítványoz; tanúvallomást 

tesz – tanúzik/tanúskodik; bejelentést tesz – bejelent; tanúságot tesz – tanúsít; jelentést tesz – 

jelent; szolgálatot tesz – szolgál; említést tesz – (meg)említ; kárt tesz – (meg)károsít; 

erőszakot tesz – (meg)erőszakol; fogadalmat tesz – (meg)fogad; szert tesz – (meg)szerez; 

eleget tesz – kielégít. 

(Egyszer talán érdemes lenne végignézni azt is, hogy a szinonima-igékben található képzők 

legtipikusabban mifélék. Most csak néhány kiragadott példa: -l: ajánl, javasol, erőszakol, 

szolgál, bevásárol, parancsol, meghálál, elszámol, válaszol stb.; -z: engedélyez, indítványoz, 

szerez, magyaráz, jutalmaz, változik, megrendezik, tanúzik, intézkedik stb.; -ít: (meg)említ, 

felvilágosít, bizonyít, tanúsít, kielégít stb. A legfeltűnőbb talán az, hogy ezek a leggyakoribb és 

legtermékenyebb igeképzőink. De hogy jelentésük között van-e valami szorosabb kapcsolat, 

amiből arra nézve lehetne valamiféle következtetést levonni, hogy miért leginkább ezen 

igeképzők fejeződhetnek ki analitikus szerkezettel is, azt ennyi egybevetés alapján nem tudom 

megmondani. Többre pedig e dolgozat keretében nincs lehetőség.) 

 Szép számmal vannak azonban olyan szerkezetek is, amelyeknek nincs azonos névszótőből 

képzett egyszerű igei párjuk. Vegyük sorra, hogy ezek vajon helyettesíthetők-e mással, 

kifejezhetők-e másképpen, s eszerint milyen típusaik vannak. 

Semmivel nem helyettesíthetők:  

emlékbe ad, szemtől szembe áll, haptákban áll, hadilábon áll, hányadán áll, bűnbe ejt, 

útba esik, útba ejt, szóban forog, közkézen forog, veszélyben forog, kudarcba fullad, 

kálváriát jár, szóba jön, kapóra jön, lejtőre jut/juttat, bajba jut/juttat, helyet kap, vérszemet 

kap, hangulatot kelt, figyelmet kelt, bizalmat kelt, sort kerít, hatalmába kerít, bajba 

kerül/hoz, előtérbe kerül/hoz, szóba kerül, számba megy, férjhez megy, csütörtököt mond, 

magába száll, partra száll, rendben tart, függőben tart, szinten tart, szívességet tesz, 

benyomást tesz, lehetővé tesz, egészségére válik, dicsőségére válik, kudarcot vall, 

veszélyben van, tele van, észnél van, helyén van, rendjén van, jelen van, ébren van, kedvére 

van, részt vesz, tudomásul vesz, alapul vesz, feleségül vesz, kézhez vesz, semmibe vesz  

Másik analitikus szerkezettel helyettesíthetők: 
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kezet ad – kezet fog, rosszul jár – pórul jár, munkába áll – dolgozni kezd, vízre bocsát – 

vízre tesz, szolgálatba lép – szolgálni kezd/kezdi a szolgálatot, összeköttetésbe lép – 

összeköttetést teremt, trónra lép – uralkodni kezd, hivatalba lép – dolgozni kezd, munkába 

lép – dolgozni kezd, életbe lép – érvényes lesz, akcióba lép – akcióba/akciózni kezd, 

érintkezésbe lép – érintkezni kezd 

Más tövű egyszerű igével helyettesíthetők: 

résen áll – figyel, rendelkezésre bocsát – odaad/átad, pánikot kelt – megijeszt, reményt kelt 

– biztat, kézre kerít – elfog, kézre kerül – elfogják, füstbe megy – meghiúsul, életet ad – 

szül, világra hoz – szül, világra jön – születik, kilátásba helyez – megígér, eszébe jut – 

emlékszik, eszébe juttat – emlékeztet 

Azonos tövű melléknévvel helyettesíthetők: 

jelentőséggel bír – jelentős, sikert arat – sikeres, eredményt hoz – eredményes, 

eredménnyel jár – eredményes, érvénybe lép – érvényes lesz, hatályba lép – hatályos lesz, 

ritkaságszámba megy – ritka, nyugdíjba megy – nyugdíjas lesz 

Más tövű melléknévvel helyettesíthetők: 

vérre megy – komoly 

Az azonos tőből származó szinonima-ige megkövetelése szintaktikai szempontból jogos. 

Szemantikailag azonban számomra felettébb szigorú megszorításnak, s így egy kicsit 

fölöslegesnek tűnik, hiszen korántsem biztos, hogy egy nem azonos tőből származó szinonima-

ige nem jelentheti ugyanazt, mint amit az azonos tövű ige, s ily módon ugyanúgy nem 

indokolná az analitikus szerkezet használatát (vö. a fenti példasort), amelynek során – ami 

ezeknek a szerkezeteknek az esetében egyáltalán nem kevés – leginkább csak stilisztikai 

meggondolások jöhetnek szóba. Sok esetben a funkcióige valóban azért járul a névszóhoz, 

mert az általa a szerkezethez adott jelentéstartalmat egy egyszerű igével nem lehetne kifejezni. 

De ez többnyire csak vagy azért van így, mert az analitikus szerkezet jelentése finomabb, 

árnyaltabb, pontosabb, szebb, képszerűbb stb., tehát stilisztikailag indokolt. Ide értem azt is, 

amikor nyelvhelyesség és esztétikum szempontjából éppenséggel erősen kifogásolható 

szerkezet jön létre, hiszen ezek létrehozójának célja is az, hogy stilisztikailag vagy 

szemantikailag valami eltérőt alkosson. Ha a stilisztikát funkcionálisan fogjuk fel, akkor ez 

ebbe a felfogásba teljesen illeszkedő magyarázat. 
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 A fentieket az is bizonyítja, hogy igencsak nehéz volna bármilyen törvényszerűséget is 

felfedezni abban, hogy mely szerkezetek helyettesíthetők és melyek nem. A szinonima-ige 

megléte vagy hiánya teljesen esetleges. Sziklainéval egyetértünk abban, hogy “a szinonima-ige 

megléte vagy hiánya nem feltétele a KSz. létének. Lehetséges, hogy egy régebbi korban volt 

hasonló jelentésű, azonos tövű ige (...), de az sem kizárható, hogy a nyelvfejlődés később hoz 

majd létre ilyet.” (Sziklainé 1986: 269) Példái elsőre nagyon meggyőzőek: Az orosz 

заниматься спортом, a német sport treiben és a francia faire du sport kizárólagos 

analitikus formákkal szemben a magyarban él a sportot űz és a sportol alak is, sőt ez utóbbi 

gyakoribb – mondja Sziklainé. Csakhogy az analitikus ige jelentése nagyon eltér ám a 

szintetikus igealakétól. Jelentésük csak egyetlen esetben fedi egymást: ‘valamilyen sporttal 

versenyszerűen foglalkozik’ = sportol/űz valamilyen sportot. Korántsem igaz az, hogy az 

analitikus szerkezet és az egyszerű ige minden esetben helyettesíthetők volnának egymással. A 

sportot űz kifejezés használati köre más és jóval szűkebb a sportol-énál Vö.: János sportot űz 

abból, hogy mindenét elkártyázza.  János sportol. Én minden nap sportolok valamit.  Én 

minden nap sportot űzök. De még így sem: *Én minden nap űzök valamilyen sportot. Vagy 

egy másik példa: a mesét mond – mesél pár tagjai szintén csak egy jelentésben egyenértékűek: 

Anyukám minden este mondott nekem mesét. = Anyukám minden este mesélt nekem. De: 

Mesélj nekem a gyermekkorodról!  *(?)Mondj egy mesét a gyermekkorodról! A két jelentés 

nagy mértékben eltér. 

 Sajnos Sziklainé nem fejti részletesebben, hogy mit ért azon, hogy “a KSz.-ek sorsát viszont 

erősen befolyásolja a szinonima-ige megléte, használati köre és értéke, illetve hiánya.” 

(Sziklainé 1986: 270) Így csak találgatni tudok. Az “erős befolyás” az utóbb idézett mondatból 

kiragadott szavak kifejtése nyomán háromféleképpen is érthető. A) “A szinonima-ige megléte”: 

egy analitikus szerkezet akkor jön létre, ha nincs szinonima-igés párja, illetve nem jön létre, ha 

van ilyenje. B) “Használati köre” – azaz gyakorisága – csökken vagy nő azáltal, hogy van vagy 

nincs szinonima-igés megfelelője. C) “Használati értéke” – azaz stilisztikai-nyelvhelyességi 

megítélése aszerint változik, hogy van vagy nincs igés megfelelője. Ha Sziklainé állítását 

helyesen értelmezem, akkor nem tudok vele egyetérteni a következők miatt. 

A) Nem igaz, hogy az analitikus formák csak akkor jönnek létre, amikor nincs azonos 

névszótőből képzett egyszerű igealakjuk. Még akkor sincs ez így, ha az analitikus és a 

szintetikus igealak jelentése teljesen fedi egymást. Rengeteg olyan példát lehet ugyanis sorolni, 
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amikor ezek az alakok párhuzamosan élnek egymás mellett, mindkettő egyformán gyakran 

használatos (vö. az azonos tövű szinonima-igékkel helyettesíthető szerkezetek listáját a dissz. 

5.4.1. pontja alatt). Látszólag tehát semmi nem indokolja a meglétüket. Ha felületesen nézzük 

a jelenséget, akkor könnyen kijelenhetjük: a nyelv gazdaságosságra való törekvésének igencsak 

ellentmond mindez. Ám nem így van. Valamennyi egymás mellet élő alakulatnak megvan a 

maga funkciója, ha más nem, akkor – mint fentebb rámutattunk – stilisztikai. Ám egyelőre 

feltételezzük – s vizsgálatunk ennek bizonyítására irányul –, hogy nem csupán stilisztikai, 

hanem sok esetben grammatikai oka is van ezen analitikus igék megjelenésének. 

B) Az analitikus igealakok használati gyakoriságát egyáltalán nem az befolyásolja, hogy van 

szintetikus igei párjuk vagy nincs. Itt is csupán szemantikai – egészen pontosan stilisztikai –, 

azaz pragmatikai célok fogják befolyásolni az adót abban, hogy melyik változatot írja vagy 

mondja az éppen aktuális nyelvhasználat során, s a konkrét használatból összeadódó 

gyakoriságot ez adja ki. Hogy mennyire így van, arra nincs is jobb bizonyíték, mint a 

terpeszkedő kifejezések ellen folytatott teljesen hiábavalónak tűnő harc. Hiába mondjuk és 

írjuk le annyiszor, hogy az efféle alakulatok: kifizetést eszközöl, megrendezésre kerül, 

átépítésre kerül, ellenőrzést folytat stb. használatára semmi szükség, hiszen csak fölöslegesen 

bonyolítják a mondatszerkesztést, sem szemantikailag, sem stilisztikailag nem mondanak 

többet az egyszerű igealaknál: terjedésükre ez szinte semmilyen hatással nincs. Sőt, mi több, 

még csak az sem igaz, hogy nincs stílusértékük: éppen terpeszkedő jellegükkel, hivataloskodó, 

személytelenítő ízükkel jellemzik a használót. Ugyanakkor semmivel sem használjuk 

gyakrabban azokat az analitikus formákat, amelyeknek nincsen egyszerű igés párjuk, mint 

azokat, amelyeknek van. 

C) Végül a harmadik szempont, amely szorosan kapcsolódik az előzőkhöz: Az analitikus 

forma használati értéke – azaz stilisztikai-nyelvhelyességi megítélése – sem aszerint változik, 

hogy van vagy nincs igés megfelelője. Olyan összetett igealakok használata is lehet tökéletesen 

adekvát, amelyeknek van egyszerű igei párjuk. (Vö. A vadász célba vette a nyulat. Senki sem 

javítaná ki ezt a mondatot csupán használati érték –  nyelvhelyesség, stílus – szempontjából 

erre: A vadász megcélozta a nyulat. Sőt!) 

 A jelentés és a stílus kérdésköréhez még csak egy megjegyzést. Jól ismert tény, hogy a 

nyelvi kifejezőeszközök közül a röviddel szemben általában a hosszabb, az egyszerűvel 

szemben általában az analitikus, összetett forma a választékosabb, igényesebb, szebb (vö. 
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például a köszönési formulákat: Jó estét! – Szép jó estét kívánok!, vagy akár az analitikus igés 

szerkezeteket: meggyanúsít – gyanúba fog; segít – segítséget nyújt; véleményez – véleményt 

alkot, formál; stb.). Persze a terjedelmet nem szabad összetéveszteni a terjengősséggel és a 

túlbeszéléssel! 

 A szinonima-igével való behelyettesíthetőség tehát nem bizonyult markáns megkülönböztető 

jegynek igék és esetleges funkcióigék között. Úgy vélem, hogy e képesség meglétét vagy 

hiányát nincs értelme tovább vizsgálni, azt csupán mint a szerkezet használati értékére és 

gyakoriságára csak kis mértékben ható jellegzetességet leírhatjuk ugyan, ám ezzel csak a 

stilisztika és a nyelvművelés számára használható megállapításokat tehetünk. Ez utóbbi 

természetesen nem kevés és nem is haszontalan, sőt nagyon is kívánatos, de a szófajtani 

kategorizálás szempontjából nem meghatározó. 

 

2. Most vizsgáljuk meg, hogy mi történik maguknak az efféle szerkezetekben tipikusan 

megjelenő igéknek (vagyis a tulajdonképpeni “funkcióigéknek”) a jelentésével. A róluk jelenleg 

adott jellemzés szerint csökken, sőt: “tartalmatlan, üres” ez a jelentés (vö. Keszler 1992, 1995, 

1998, 1998a).  De hogy valóban így van-e, és mennyire csökken, üresedik ki a tartalmas, ún. 

főigei jelentés, illetve hogyan zajlik mindez, arról eddig még nem született leírás. 

 Magam nem osztom azt a véleményt, hogy a funkcióigeként fellépő igék tartalmas jelentése 

üressé vagy akár csak lényegtelenné is válna, mint ahogyan ezt Keszler állítja. Szimpatikusabb 

számomra az, ahogyan Károly Sándor megítélte ezeket az igéket: “...a körülírásos forma 

emocionálisan különbözik az egyszavas kifejezéstől, mert ezek az igék egyrészt halványan 

megőrzik eredet i jelentésüket ,  amelyben szemléletes tartalom jut  kifejezésre,  

másrészt  a velük kapcsolatos igéből képzet t  főnév általánosabb, elvontabb 

formában fejezi ki a főcselekvést  (Károly 1970: 390 – a kiemelés tőlem). Mindezek 

bizonyítására a következőket mondhatjuk. Vegyük észre azt, hogy ezeknek az igéknek a 

legnagyobb része nem csupán egy, hanem több, adott esetben egészen sok névszó mellett 

képes ilyen funkciót betölteni. Például: ad: áldást ad, hálát ad, elégtételt ad, engedélyt ad, 

eligazítást ad, felvilágosítást ad, választ ad, magyarázatot ad, útbaigazítást ad, parancsot ad; 

gyakorol: kritikát gyakorol, nyomást gyakorol, hatást gyakorol, befolyást gyakorol; kelt: 

pánikot kelt, zavart kelt, reményt kelt, hangulatot kelt, feltűnést kelt, figyelmet kelt, bizalmat 

kelt; szenved: változást szenved, balesetet szenved, vereséget szenved, kárt szenved; tesz: 
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ajánlatot tesz, javaslatot tesz, bejelentést tesz, indítványt tesz, jelentést tesz, említést tesz, 

bizonyságot tesz, esküt tesz, tanúvallomást tesz, tanúságot tesz, szolgálatot tesz, kárt tesz, 

eleget tesz, szert tesz, erőszakot tesz, fogadalmat tesz, szívességet tesz, benyomást tesz, 

intézkedéseket tesz, erőfeszítéseket tesz; stb. 

 Az egyes, azonos igével szereplő névszók közeli jelentéskörökbe rendezhetők, s a melléjük 

lépő funkcióige is tartalmaz valami hozzájuk közel álló, velük valamiben közös jelentéselemet, 

amellyel ezeket a szavakat megtoldja. Ez a jelentéselem pedig saját eredeti tartalmas 

jelentésében is benne van, vagy legalábbis érezhető, abból könnyedén levezethető. Kíséreljünk 

meg kimutatni néhány ilyen közös jelentéselemet. Itt van például a tart ige. Ennek eredeti 

tartalmas jelentése érvényesül teljes mértékben az alábbi mondatban: Péter a kezében tartja a 

dinnyét. Most nézzük meg, hogy feltételezett funkcióigeként a tart miféle főnevekkel társul és 

milyen jelentései vannak: 

a) beszédet tart, misét tart, órát tart, előadást tart, felolvasást tart; 

b) filmvetítést tart, szemlét tart, hadgyakorlatot tart, versenyt tart, lakodalmat tart, próbát 

tart, megemlékezést tart, erődemonstrációt tart, felvonulást tart, gyásznapot tart; 

c) böjtöt tart, fogadalmat tart, gyászt tart; 

d) felügyeletet tart, házkutatást tart, irtást tart, razziát tart, szemlét tart. 

A fenti szerkezetek négy, egymástól jól elkülöníthető és körülírható jelentéscsoportba 

sorolhatók: 

aa) ‘valaki valakik előtt huzamosabb ideig nyilvánosan fellép és beszél’; 

bb) ‘valamely együttes cselekvést huzamosabb ideig közösen, csoportosan végez, v. abban 

irányítólag vesz részt’; 

cc) ‘valaki valamilyen célból vagy valamilyen okból huzamosabb ideig valamilyen közösségi 

tevékenységet folytat’. 

dd) ‘valaki valamilyen cselekvést jelentő v. cselekvésre utaló tárggyal valamilyen cselekvést, 

hivatalos teendőt végez’. (Vö. ÉrtSz. VI: 525) 

Ebből tehát viszonylag jól összeadódik a tart-nak mint esetleges funkcióigének az ilyen 

szerkezetekben meglévő közös jelentése, amit – azt hiszem – a legkevésbé sem mondhatunk 

tartalmatlannak vagy üresnek. Véleményem szerint jól látható, hogy szó sincs arról, hogy e 

szerkezetekben a jelentés magját a névszók hordoznák. Igaz ugyan, hogy  a beszéd, a mise, az 

óra, az előadás, a felolvasás szavak jelentése is tartalmaz valamit azon jelentésmozzanatok 
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közül, amelyeket aa) alatt leírtunk; a filmvetítés, a szemle, a hadgyakorlat, a verseny, a 

lakodalom, a próba, a megemlékezés, az erődemonstráció, a felvonulás és a gyásznap szavak 

jelentése azok közül, amelyeket bb) alatt leírtunk; a böjt, a fogadalom és a gyász szavak is 

azok közül, amelyeket cc) alatt leírtunk; s a felügyelet, a házkutatás, az irtás, a razzia, a 

szemle szavak jelentése is azok közül, amelyeket dd) alatt leírtunk, de a mellettük álló tart 

igéről ez ugyanúgy elmondható: a tart is kifejezi a hosszabb ideig elhúzódó cselekvést, és 

természetesen az aktivitás is benne van, miszerint valaki cselekszik. Ily módon funkciója 

kettős: egyrészt (szemantikailag) képes az egyébként is kifejezni és minden bizonnyal 

hangsúlyozni kívánt jelentést még inkább felerősíteni (hiszen ezért kerül a főnév mellé éppen az 

adott, hasonló jelentéstartalmú funkcióige, nem pedig valamely másik, egyszerű, lexikailag 

valóban tartalmatlan segédige); másrészt pedig – és ez már pusztán grammatika – a segítségül 

hívott funkcióige egyben igésít, azaz alkalmassá teszi a névszót az állítmányi szerep 

betöltésére. 

 Hasonló folyamat játszódik le a folytat igével létrehozott szerkezetekben is. Az oktatást 

folytat, párbeszédet folytat, megbeszélést folytat, társalgást folytat, beszédet folytat, 

tárgyalást folytat, levelezést folytat, vitát folytat, értekezletet folytat szerkezetek főneveiben is 

kimutatható egy közös jelentéselem: ‘valaki valakikkel hosszabb ideig, esetleg többször is 

kommunikál, véleményt cserél’. A vizsgálatot folytat, ellenőrzést folytat kifejezések 

egymáshoz megint csak közeliek, s feltétlenül bennük van a huzamos időtartam, esetleg a 

rendszeresség, ismétlődés jelentésmozzanata. Ha megnézzük a folytat ige alapjelentését, a 

cselekvés időtartamára vonatkozó elemet abban is megtaláljuk. Azt látjuk tehát, hogy a folytat 

funkciója éppen az, hogy az ezekben a főnevekben rejlő egyébként sokféle jelentésmozzanatból 

éppen a cselekvés huzamosabb időtartamát, ismétlődő jellegét emelje ki, és e jelentés mentén 

szervezi az adott főneveket egy szemantikai csoportba. 

 Vagy itt van a szenved ige, amely talán még az előzőeknél is erősebben megőrizte eredeti 

jelentését. A változást szenved, balesetet szenved, vereséget szenved, kárt szenved 

kifejezésekben egyrészt hangsúlyos a passzivitás, az, hogy az alany nem maga végzi a 

cselekvést, hanem – főleg rajta kívül álló okokból – valami megtörténik vele, valamit 

„elszenved”. A változás, baleset, vereség, kár főnevekben pedig még az a jelentés is benne van, 

hogy ez a valami, ami történik, többnyire kellemetlen, rossz dolog. Látható tehát, hogy a 

főnévben és a funkcióigében rejlő jelentés legtöbb esetben egymást erősítve, a szándékolt 
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szemantikai és stilisztikai hatást fokozva jelenik meg az analitikus szerkezetben. Erre egy 

szintetikus igealak önmagában sokkal nehezebben, vagy egyáltalán nem képes. Nem kell 

bizonygatni, hogy mennyivel erőteljesebb, nagyobb stíluserejű a dühbe gurul szerkezet a 

be/fel/megdühödik igék bármelyikénél. Az egyszerű igealakok visszaható igeképzője, de még a 

háromféle igekötő sem képes arra, amire a nyilván nem eredeti ‘gördül’ jelentésében álló, 

hanem itt funkcióigeként fellépő gurul ige könnyedén: hogy a cselekvés intenzitását, 

hirtelenségét is mutassa. Vagy hasonlóak ehhez a gyanút fog, szagot fog kifejezések a 

gyanakszik, kiszagol szinonima-igékkel szemben. A cselekvés nyilvánvaló kezdetét az 

analitikus szerkezetek könnyedén kifejezik; még a kiszagol ki- igekötője is érzékelteti, de a 

gyanakszik-ban erre már nincs nyelvi eszköz. A fog-gal mint esetleges funkcióigével 

találkozunk továbbá a gyanúba fog és a perbe fog kifejezésekben is. Ezekben még azt a 

fejlődési utat is kimutathatjuk, amit a fog ige eredeti, tartalmas főigei jelentésétől a jövő időt 

kifejező szóalakteremtő segédigeségig megtett. A gyanúba fog és a perbe fog éppen a 

közbülső állomást mutatják. 

 A rendszerbe foglal, szabályba foglal, írásba foglal; a sikert arat, győzelmet arat; a bűnbe 

esik, kétségbe esik, fogságba esik; a szóban forog, közkézen forog, veszélyben forog; a felvételt 

nyer, elintézést nyer; a megértésre talál, meghallgatásra talál; a színre visz, sírba visz, dűlőre 

visz; az egészségére válik, dicsőségére válik, javára válik, hasznára válik, valóra válik; a 

szolgálatba lép, trónra lép, hivatalba lép, érvénybe lép, munkába lép, életbe lép, hatályba lép, 

akcióba lép, összeköttetésbe lép, érintkezésbe lép; az üzembe helyez, forgalomba helyez, 

kilátásba helyez; a dühbe jön, méregbe jön; a dühbe gurul, méregbe gurul  szerkezetek igei 

tagjáról – a jelentéseknek megfelelően természetesen más-más konkrétsággal, s helyenként 

határozott grammatikai (mint láttuk, főleg aspektuális) jelentés hozzáadásával – ugyanaz 

elmondható, mint az előző bekezdés példái kapcsán. A kudarcba fullad, feledésbe merül, 

reményt táplál szerkezetek igéje pedig még az előzőeknél is sokkal tartalmasabb, beszédesebb. 

 Az eddigiekben olyan példákat láttunk, amelyekben egy azonos igéhez különböző főnevek 

társultak. Most nézzük meg ennek ellenkezőjét: amikor ugyanazon főnév több igével 

kapcsolódik. Próbáljuk meg itt is kimutatni ezekben a különböző igékben meglévő közös 

jelentéselemet. 

dühbe jön – gurul: A jön és a gurul mozgást jelentő igék. A jön egyik jelentését – éppen a 

dühbe jön kapcsán – az ÉrtSz. így adja meg: ‘nyugalmi, nyugodt állapotból valamely nyugtalan 
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v. mozgó állapotba jut, kerül’. (ÉrtSz. III: 682) Számunkra itt az a momentum a fontos, hogy 

valami valamilyen állapotból valamilyen más állapotba kerül. A gurul címszónál szerepel egy 

ehhez hasonló jelentés: ‘ilyen mozgással jut, ér valahová, valameddig’ (ÉrtSz. II: 1067). A két 

jelentésmező tehát körülbelül ezen a ponton érintkezik. 

áldást ad – oszt: Mindkét ige jelentésében közös elem: ‘valaki valakinek átnyújt valamit’. 

eligazítást, segítséget, tanácsot, vigaszt, hitelt ad –nyújt: Ugyanaz, mint az előző. 

feledésbe merül – megy: Mindkettő mozgást jelentő ige.  

Reményt, aggodalmat, érzelmeket kelt – táplál: Nem annyira közös jelentéselem mutatható ki, 

hanem a kettő egymáshoz való szoros ok-okozati kapcsolata, időbeli egymásutánja: ‘valaki 

valakinek okoz valamit, felébreszt benne valamit (érzést), illetve azt folyamatosan ébren tartja.  

megbeszélést, értekezletet, tárgyalást, vizsgálatot tart – folytat: Közös jelentéselem: ‘a 

cselekvés időben elhúzódik’. 

szóba kerül – jön: Közös jelentéselem: ‘mozog, valamilyen állapotba jut’.  

bajba jut – kerül: Ugyanaz, mint az előző, illetve a passzivitás kifejezése. 

zavart okoz – kelt: A közös jelentéselem a kauzativitás. 

gyanúba fog – kever: Közös jelentéselem: A fog 11/b jelentése (vö. ÉrtSz. II: 836): ‘valamely 

gátló, korlátozó helyre, helyzetbe, állapotba szorít, helyez valakit’, és a kever 8. jelentése (vö. 

ÉrtSz. III: 920): ‘valakit valamely kellemetlen ügybe bonyolít, visz bele’. 

kifogást emel – támaszt:  Közös jelentéselem: Az emel III/2a jelentése (vö. ÉrtSz. II: 370): 

‘érvényre juttat’, és a támaszt II/3. jelentése (vö. ÉrtSz. VI: 466): ‘valamit érvényesíteni 

igyekszik’. 

 A fenti jó néhány példával bizonyítottnak tartom, hogy a funkcióigeként fellépni képes igék 

jelentése nem üresedett ki, nem tartalmatlan, ahogyan azt eddig gondoltuk, ellenkezőleg: 

jelentésük hozzáadódik a szerkezet névszói tagjáéhoz, és felerősíti azt. Ennek módját a 

következőképpen képzelem: A szerkezetek névszói és igei részének jelentése között sajátos 

szemantikai kölcsönhatás működik. Ha több főnév ugyanazon igével kapcsolódik, akkor a 

közös ige jelentése kiemel egy közös mozzanatot a főnevek jelentései közül. Ha pedig 

ugyanazon főnév több igével kapcsolódik, akkor a közös főnév emeli ki, erősíti fel az ezekben 

az igékben (lehet hogy csak egészen távoli, halványan) meglévő közös jelentésmozzanatot, 

vagy teremt köztük jelentésbeli rokonságot. 
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3. A szemantika területén még egy valamire szeretnék – ha nem is kimerítő, de legalább 

részben megnyugtató – választ találni. Vajon miért van az, hogy az ad, eszközöl, fog, foglal, 

folytat, forog, gyakorol, helyez, kelt, kerül, lép, nyer, szenved, talál, tart, tesz, válik, visz igék 

képesek funkcióigei szerepet is betölteni? Összeköti-e őket valami szemantikailag közös 

vonás? Próbáljuk meg, hogy vannak-e köztük olyanok, amelyek jelentésükben közelebb állnak 

egymáshoz. 

 A fog, folytat, helyez, kelt, lép, tart, tesz, válik egymás mellé helyezhetők például azon 

tulajdonságuk alapján, hogy különböző mértékben és módon, de mindegyikük képes 

aspektualitást kifejezni: a cselekvés kezdetét (gyanút fog, üzembe helyez, figyelmet kelt, 

szolgálatba lép); mozzanatosságát (bejelentést tesz); folyamatosságát (társalgást folytat, 

előadást tart, hatást gyakorol); befejezettségét (valóra válik) érzékeltetik. 

 Igenemjelentés szempontjából is elkülöníthetünk bizonyos igéket. Cselekvők: parancsot ad, 

hatást gyakorol, gyanút fog, szabályba foglal, beszélgetést folytat, kritikát gyakorol, üzembe 

helyez, színre visz, bejelentést tesz; szenvedők: balesetet szenved, megrendezésre kerül, 

felvételt nyer.  

 Erről beszél Sziklainé is: “A Ksz. [körülírásos szerkezet] előnye az is, hogy míg az 

egyszerű tárgyas igék a tárgy megjelölését kívánják, a velük szinonim Ksz.-ek enélkül is 

használhatók. Ez jelentős lehet olyan esetekben, mikor a beszélő nem tudja vagy nem akarja 

megnevezni a cselekvés tárgyát.” (Sziklainé 1986: 271) Pl. megbeszélést folytat – megbeszél: 

az utóbbi mellé feltétlenül ki kell tenni a tárgyat, míg az analitikus szerkezet intranzitiválódott, 

mégpedig – ahogy Sziklainé állítja – előnyére. (Hogy ez az előny valóságos-e, az egy kissé 

kétséges, mert a terpeszkedő kifejezések éppen ennek az elszemélytelenítő szerepnek a 

hangsúlyozása céljából jönnek létre tömegesen, főleg a hivatalos stílusban!) Sziklainé 

példájához hasonló típusú szerkezet a tárgyalást folytat és a vele szinonim ige, a 

tárgyal/megtárgyal is. 

 Ehhez hasonló folyamat játszódik le az analitikus szerkezetek egyszerű igei párjukhoz 

képest történő passziválódásakor is. Hogy ez olykor előnyére, máskor hátrányára válik a 

nyelvnek, arra egyaránt találunk bizonyítékot, ám ennek eldöntése ismét nyelvhelyességi 

kérdés. Csak egy példát nézzünk: A Pétert felvették igével ugyanolyan jól kifejezhető az a 

körülmény, hogy nem tudom vagy nem akarom pontosan megmondani, hogy kik vették fel 

Pétert, mint a Péter felvételt nyert analitikus kifejezéssel. A kettő közötti stilisztikai 
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különbséget – nyilván a felvételt nyert javára – azonban világosan lehet érezni, s ezt bizony az 

összetett szerkezetben megjelenő funkcióige szemantikája okozza. 

 Jelenlegi ismereteim és kutatási eredményeim alapján sajnos nem tudok minden egyes ilyen 

“összekötő” grammatikai jelentéselemet kimutatni, s igazság szerint nem is vagyok 

meggyőződve arról, hogy ezt minden esetben meg kellene tennünk. Talán már ennyiből is 

látszik, hogy valami – ha nem is egynemű, de mégis – közös sajátság talán egymáshoz közelíti 

ezeket az egyébként oly sokban különböző igéket, ami lehetővé teszi a számukra, hogy 

valamilyen tartalmi és grammatikai jelentéssel gazdagítsák a szerkezetet. Ez a jelentésbeli 

hasonlóság azonban még kevés ahhoz, hogy önálló szófajként tartsuk számon a funkcióigéket, 

s egyelőre csak ahhoz elegendő, hogy az igék egy viszonylag nagy számú csoportját bizonyos 

szemantikai sajátságaik alapján eltérő viselkedésűnek tartsuk. A külön szófajba sorolásukhoz 

meg kell néznünk, hogy további – mégpedig szintaktikai és morfológiai – sajátságaik alapján is 

oly mértékben eltérően viselkednek-e, hogy ennek alapján önálló szófajként beszélhessünk 

róluk. 

 

 

5.4.2. Szintaktikai és morfológiai vizsgálat  

(Funkcióigés szerkezetek, frazeológiai egységek vagy vonzatos igék?) 

 

Az analitikus szerkezetek kutatásának minduntalan visszatérő alapproblémája az a szándék, 

hogy a funkcióigéket elhatároljuk a frazeológiai egységektől (vö. Keszler 1992, 1995, 1998, 

1998a). Úgy vélem, az általam eddig mondottakból az is kiolvasható volt, hogy ezzel a 

szándékkal kapcsolatosan is más a véleményem: ennek az elhatárolásnak nem érzem szükségét. 

Ha a funkcióigéket az igék egy olyan érdekesen viselkedő csoportjaként fogjuk föl, amelyek 

egyrészt szemantikai tulajdonságaik (jelentéskiegészítő, jelentéserősítő, stíluserő-növelő 

hatásuk), másrészt szintaktikai tulajdonságaik (grammatikai igésítő, aspektualitást hordozó 

szerepük) révén a mellettük álló névszók jelentésére és mondatbeli szerepére a fentiekben leírt 

módon hatással vannak, akkor ebből a szempontból teljesen indifferens, hogy ezt milyen 

mértékben, milyen gyakran, milyen produktivitással teszik. Márpedig a frazeológiai egységek 
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elkülönítése csupán ezeken a szempontokon alapul. Létrejöttükben ugyanis ugyanolyan 

indíttatású és jellegű folyamatok zajlanak, mint amilyenekről a funkcióigék szerepének 

elemzése során szó volt. A különbség annyi, hogy míg a frazémák alkalmi, egyedi, állandósult, 

megcsontosodott analitikus kifejezések, addig a funkcióigékkel létrehozható szerkezetek 

rugalmasabbak, variálhatók, számuk növekedhet, vagyis képzésük produktív. Egyszerűen azt 

állítom tehát, hogy a frazeológiai egységek is funkcióigés szerkezetek. A feladatunk ily módon 

nem az, hogy ezeket válasszuk szét egymástól, hanem hogy a valódi szintagmaként működő, 

azaz bővítménnyel kiegészített igei szerkezeteket és az álszintagmaszerű funkcióigés 

szerkezeteket egymástól elkülönítsük. A következőkben erre teszek kísérletet. Sorra fogok 

venni minden olyan próbát, amelyet hasonló célból a problémával eddig foglalkozó szerzők 

javasoltak vagy alkalmaztak. 

1.) Az egyik ilyen a Lengyel Klára által is alkalmazott ún. rákérdezés-próba (vö. pl. Lengyel 

1999: 122), amelyre – mint azt a funkcióigék, a ragos névszók és a segédigék tulajdonságait 

összehasonlító (16. sz.) táblázatnál jeleztem –, most visszatérek. Lássuk, működik-e ez a 

próba, s mire megyünk vele. 

 A feltételezés a következő: úgy lehet megállapítani, hogy az igének valódi bővítménye-e a 

mellette álló főnév, vagy csak mint funkcióigéhez kapcsolt álbővítménye, hogy ha a 

mondatrészelemzés ismert módszerével, a rákérdezéssel megkíséreljük megállapítani a főnév 

mondatrészszerepét. Ha ez lehetséges, akkor főigével és annak igazi bővítményével van 

dolgunk, ha viszont nem lehetséges, és a névszó szerepére vonatkozó kérdésre csak a 

szerkezet egészével tudunk kérdezni, akkor funkcióigés szerkezettel. Példával illusztrálva: 

Nagy kiabálást rendez – *Mit rendez?; A nap lemenőben van – *Miben van a nap?  

 Összehasonlításként nézzünk most meg olyan igéket, amelyek, úgy tűnik, nem képesek erre 

az érdekes “funkcióigei” szerepre. Vajon találunk-e valamilyen kizáró okot, amitől valamely 

ige az alapjelentésén kívül ilyen funkcióigeként nem állhat. Szép számmal vannak olyan, akár 

vonzatos, akár szabad bővítményes igék, amelyek ugyan összetett szerkezetet: tárgyas vagy 

határozós szintagmát alkotnak; jelentésük is több vagy más, mint a tagjaik jelentésének 

egyszerű összege, azaz sokszor nem elsődleges, szó szerinti jelentésükben jelennek meg, ám 

valahogy mégsem keverednek gyanúba, nem vonjuk kétségbe alapszófajú voltukat, azaz 

főigeségüket, nem tartjuk őket funkcióigéknek, jóllehet ezek is több hasonló főnévvel 

kapcsolódnak. Alkalmazzuk a rákérdezés-próbát: 
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17. sz. táblázat 
Vonzatos igék „rákérdezés”-próbája 

 
szerkezet a mondatrészszerepet 

kereső kérdés 
mondatrészszerep12 

cserébe, emlékbe, bérbe, hitelbe ad Mi célból ad? komplex állapot- és 
célhatározó 

sorba, szemtől szembe áll Hová áll? helyhatározó 
útjában áll Hol áll? helyhatározó 
hadilábon, csáléra, haptákban áll Hogyan áll? módhatározó 
szövetséget, egyezséget, békét, 
megállapodást, szerződést köt, 

Mit köt? tárgy 

mesét, verset mond Mit mond? tárgy 
ítéletet mond Mit mond? tárgy 
köszönetet mond Mit mond? tárgy 
meglepetést, zavart, sértést, kárt okoz Mit okoz? tárgy 
áldást oszt, jutalmat oszt Mit oszt? tárgy 
operációt, fölmérést, munkát, kutatást, 
ellenőrzést, gyakorlatot végez 

Mit végez? tárgy 

szabadon, útjára, vízre, szárnyára 
bocsát 

Hová bocsát? helyhatározó 

 
Nézzünk most meg azt, hogy történik-e valami az igék főigei jelentésével, amikor ezekkel a 

főnevekkel kapcsolódnak: cserébe ad, emlékbe ad, bérbe ad, hitelbe ad = ‘valakinek valamit 

valamilyen célból ad’; sorba áll, szemtől szembe áll, útjában áll = ‘valaki valahová vagy 

valahol áll’; hadilábon áll, csáléra áll, haptákban áll = ‘valami vagy valaki valahogyan áll’; 

szövetséget köt, egyezséget köt, békét köt, megállapodást köt, szerződést köt = ‘valaki valakivel 

bizonyos feltételekben, hivatalos formában kölcsönösen megegyezik’; mesét mond, verset 

mond, ítéletet mond, köszönetet mond = ‘valaki valamiről valakinek beszél, előad, valamit 

közöl, kifejez’; meglepetést okoz, zavart okoz, sértést okoz, kárt okoz = ‘valaki valaki számára 

váratlan, többnyire hátrányos helyzetet teremt’; áldást oszt, jutalmat oszt ‘valaki egyidejűleg 

több valakinek valamit átad’; operációt végez, fölmérést végez, munkát végez, kutatást végez, 

ellenőrzést végez, gyakorlatot végez = ‘valaki valamilyen tevékenységet folytat, valamit csinál’; 

szabadon bocsát, útjára bocsát, vízre bocsát, szárnyára bocsát = ‘valaki valakit vagy valamit 

elenged, elindít’ (vö. szabadon enged, ereszt; útjára enged, ereszt; szárnyára ereszt) . 

                                                
12 A megadott mondatrészszerepeket – ahol egyáltalán van adat – vö. Rácz–Szemere 1989: 69., 70., 219. számú 
példamondataival. 
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 Ezekben a szerkezetekben a tagok – az ige és a főnév – jelentése természetesen 

összekapcsolódik, összeadódik, ám az igei tag tartalmas jelentése nem változik a főigei 

jelentéshez képest, tehát egyáltalán nem kell funkcióigének tartanunk. Az ezen igék mellett álló 

névszók vonzatszerűsége és mondatrészszerepe egyértelmű, a szintaktikai rákérdezés-próbával 

meghatározható. 

 Bajban vagyunk azonban a továbbáll, lábra áll, talpra áll, lesben áll, élen jár, elöl jár, 

kézre kerít, hatalmába kerít, férjhez megy, feleségül megy, nyugdíjba megy, csődöt mond, 

csütörtököt mond, sportot űz kifejezésekkel, mert úgy tűnik, hogy az állítmányt előhívó mit 

csinál?, mit állítok? kérdésre a szerkezet egészével tudunk csak válaszolni, vagyis eszerint az 

egész szerkezet volna az állítmány. Ha viszont így van, akkor jelen esetben az áll-t, a jár-t, a 

kerít-et, a megy-et, a mond-ot és az űz-t funkcióigei szerepűnek kall tartanunk, s – a 

hagyományos elemzéstől eltérően – a főnevekkel együtt állítmánynak kellene elemeznünk. Ez a 

megoldás egyébként összhangban lenne azzal, hogy a funkcióigék a mondatrészteremtő 

segédigék rokonai (vö. Lengyel 1999:121).  

 A felsoroltak közül a továbbáll igencsak sajátos. Írásmódja (az egybeírás) is bizonyítja, 

hogy a benne lezajlott jelentésmódosulás igen erős. Éppen ezért fel sem merül, hogy külön 

helyhatározónak elemezzük a tovább-ot, nyilvánvaló, hogy a továbbáll egésze tölti be az 

állítmányi szerepet. (Egyébként magam is furcsállom, hogy ez a szó egyáltalán bekerült a 

válogatásba, hiszen a tovább ebben a szóösszetételben teljesen igekötőszerűen viselkedik.) 

Egyre inkább efelé tart a részt vesz kifejezés is, amelyről első látásra talán szintén azt 

mondanánk, hogy ez is egy funkcióigés szerkezet, csakhogy ha alávetjük a rákérdezéses és a 

behelyettesítéses vizsgálatnak, akkor kiderül, hogy itt sem működik egyik sem. (Vö.: *mit 

vesz? ill.: *részvételt vesz.) Hogy mennyire egybetartozónak érzi ezt a szókapcsolatot az 

ösztönös nyelvérzék is, azt bizonyítja az is, hogy helyesírása nagyon sok gondot okoz, ugyanis 

folyton egybe akarják írni, illetve írják.) 
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Az alábbi funkcióige-gyanús szerkezetekben a rákérdezés lehetetlen: 

18. sz. táblázat 
Funkcióige-gyanús szerkezetek “rákérdezés”-próbája I. 

 
 

szerkezet 
 

a mondatrészszerepet kereső kérdés 
a főnévi tag 

mondatrészszerepe 
a hagyományos 
elemzés szerint13 

a szerkezet 
egészének új 

mondat-
részszerepe 

bosszút áll *Mit áll a fiú az apja gyilkosával 
szemben? *Bosszút. 

 tárgy állítmány 

gyanúba fog *Mibe fogta Péter a barátját? 
*Gyanúba. 

 állapothatározó állítmány 

kifogást emel *Mit emelt a barátja nézetei ellen? 
*Kifogást. 

 tárgy állítmány 

kudarcba fullad *Mibe fullad? *Kudarcba.  állapothatározó állítmány 
dühbe gurul *Mibe/hova gurul? *Dühbe.  állapothatározó állítmány 
gyanút fog *Mit fogott? *Gyanút.  tárgy állítmány 
feledésbe merül *Mibe/hova merül? *Feledésbe.  állapothatározó állítmány 
lábra áll *Hová áll? *Lábra.  állapothatározó állítmány 
talpra áll *Hová áll? *Talpra.  állapothatározó állítmány 
lesben áll *Hol áll? *Lesben.   komplex állapot-, 

cél- és helyhatározó 
állítmány 

élen jár *Hol jár? *Élen.  állapothatározó állítmány 
elöl jár *Hol jár? *Elöl.  állapothatározó állítmány 
kézre kerít *Hová/mire kerít? *Kézre.  állapothatározó állítmány 
hatalmába kerít *Hová/mibe kerít? *Hatalmába.  állapothatározó állítmány 
férjhez megy *Hová megy? *Férjhez.  komplex cél-, 

állapot- és 
eredményhatározó 

állítmány 

feleségül megy *Miül megy? *Feleségül.  komplex cél-, 
állapot- és 
eredményhatározó 

állítmány 

nyugdíjba megy *Hová megy? *Nyugdíjba.  állapothatározó állítmány 
csődöt mond *Mit mond? *Csődöt.   tárgy állítmány 
csütörtököt 
mond 

*Mit mond? *Csütörtököt.  tárgy állítmány 

sportot űz *Mit űz? *Sportot.  tárgy állítmány 
 

                                                
13 Lásd a 12. sz. lábjegyzetben írtakat! 
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Eddig viszonylag jól működött a rákérdezés-próba. Van azonban egy sor olyan szerkezet is, 

amelyeknek névszói tagjára jól tudunk kérdezni, és mondatrészszerepe is meghatározható, 

mégsem mondanám, hogy ezek vonzatos főigék (vö. a szemantikai vizsgálatok eredményeit): 

  
19. sz. táblázat 

Funkcióige-gyanús szerkezetek “rákérdezés”-próbája II. 
 

szerkezet a mondatrészszerepet kereső kérdés mondatrészszerep14 
parancsot ad Mit adott a százados a katonáknak? tárgy 
választ ad Mit adott a fiú a kérdésre? tárgy 
hálát ad  Mit ad az istennek, amiért megsegítette? tárgy 
engedélyt ad Mit adott a főnök a távozásra? tárgy 
eligazítást ad  Mit adott a százados az állománynak? tárgy 
eligazítást tart Mit tartott a százados az állománynak? tárgy 
fogságba esik/kerül Hova esik/kerül a katona? komplex állapot-, 

eredmény- és 
helyhatározó 

levelezést folytat Mit folytat Anna a barátnőjével? tárgy 
ítéletet hoz  Mit hoz a bíróság az ügyben? tárgy 
döntést hoz Mit hoz a bíróság az ügyben? tárgy 
rendszerbe foglal Mibe foglalja a szavakat? eredményhatározó 

 
Sajnos úgy tűnik, hogy az eleinte használhatónak ígérkező rákérdezés-próba nem igazán 

alkalmas a funkcióigés szerkezetek és a valódi vonzatos igék biztonságos körülhatárolására. 

 

2.) Szintén a vonzatos igék, a funkcióigék és a segédigék tulajdonságait összehasonlító (16. 

sz.) táblázatból idézzük most fel Lengyel Klára következő megállapításait: 

 
az igéhez kapcsolódó 
névszó [tartalmilag] 

bármilyen lehet 

 
a funkcióigéhez kapcsolódó 

névszó [tartalmilag] legtöbbször 
csak igéből képzett főnév vagy 

igei tartalmat hordozó, eseményre 
utaló főnév lehet 

a segédigéhez kapcsolódó 
névszó [tartalmilag] 

bármilyen lehet 

 
Ha ez a feltételezés igaz, akkor e szerint az elválasztó kritérium szerint különbséget tudunk 
tenni igei és funkcióigei szerep között. Vagyis: egy igét csak abban az esetben tartunk 
funkcióigének, ha a mellette álló névszó igéből képzett főnév vagy igei tartalmat hordozó, 

                                                
14 Lásd a 12. sz. lábjegyzetben írtakat! 
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valamilyen eseményre utaló főnév. És megfordítva: ha egy ige mellett nem ilyen főnév áll, 
akkor fel sem merül, hogy az adott szerkezet funkcióigés szerkezet lenne. Az igei tag ilyenkor 
egyszerűen vonzatos főige. 
 Ezúttal tehát a szerkezetekben szereplő főneveket kell abból a szempontból végignéznünk, 
hogy azok jelentésében megtalálható-e a valamilyen eseményre utalás mozzanata. Nézzük 
elsőként, hogy mifélék a funkcióige-gyanús szerkezetek névszói (20. sz. táblázat): 

20. sz. táblázat 
Funkcióige-gyanús szerkezetek névszói tagjának cselekvés-jelentése 

 
szerkezet főnévi (névszói) 

tag 
A főnévi tag jelentése hordoz-e igei tartalmat, 

eseményre utal-e? 
bosszút áll bosszú + 
gyanúba fog gyanú + 
kifogást emel kifogás + 
kudarcba fullad kudarc + 
dühbe gurul düh + 
gyanút fog gyanú + 
feledésbe merül feledés + 
lábra áll láb - 
talpra áll talp - 
lesben áll les + 
élen jár első hely - 
elöl jár első hely - 
kézre kerít kéz - 
hatalmába kerít hatalom - 
férjhez megy férj - 
feleségül megy feleség - 
nyugdíjba megy nyugdíj - 
csődöt mond csőd + 
csütörtököt mond csütörtök - 
sportot űz sport + 
rendszerbe foglal rendszer - 
parancsot ad parancs + 
választ ad válasz + 
hálát ad  hála + 
engedélyt ad engedély + 
eligazítást ad  eligazítás + 
eligazítást tart eligazítás + 
fogságba esik/kerül fogság + 
levelezést folytat levelezés + 
ítéletet hoz  ítélet + 
döntést hoz döntés + 

Ha a fenti szerkezeteket az eddigi jelentésbeli és szintaktikai vizsgálat nyomán funkcióigéknek 
tartjuk, akkor valamennyiük főnévi tagjának tartalmaznia kellene valamilyen igei 
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eseményjelentést. Csakhogy ez, mint láttuk, egyáltalán nincs így! A fenti szerkezetek kb. 
egyharmadában a főnév jelentése nem utal eseményre. 
 Nézzük a nem funkcióige-gyanús kifejezéseket. Ezek közül valamennyiben viszont azt 
kellene tapasztalnunk, hogy főnévi tagjuk jelentésének nincs igei cselekvésre utaló mozzanata. 
Vajon így van-e? 

21. sz. táblázat 
Igevonzatok cselekvés-jelentése 

 
szerkezet főnévi tag A főnévi tag jelentése hordoz-e 

igei tartalmat, eseményre utal-e? 
cserébe,  
emlékbe,  
bérbe,  
hitelbe ad 

csere, 
emlék,  
bér,  
hitel 

+ 
+ 
- 
- 

sorba,  
szemtől szembe áll 

sor,  
szem 

- 
- 

útjában áll út - 
hadilábon,  
csáléra,  
haptákban áll 

hadiláb,  
csálé,  
hapták 

- 
- 
- 

szövetséget, egyezséget,  
békét, 
megállapodást, 
szerződést köt, 

szövetség,  
egyezség,  
béke,  
megállapodás, 
szerződés 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 

mesét,  
verset mond 

mese,  
vers 

- 
- 

ítéletet mond ítélet + 
köszönetet mond köszönet + 
meglepetést,  
zavart,  
sértést, 
kárt okoz 

meglepetés,  
zavar,  
sértés,  
kár 

+ 
+ 
+ 
- 

áldást, 
jutalmat oszt 

áldás,  
jutalom 

+ 
- 

operációt,  
fölmérést,  
munkát,  
kutatást,  
ellenőrzést, gyakorlatot 
végez 

operáció,  
fölmérés,  
munka,  
kutatás,  
ellenőrzés,  
gyakorlat 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

szabadon,  
útjára,  
vízre,  
szárnyára bocsát 

szabadság,  
út,  
víz,  
szárny 

- 
- 
- 
- 
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Bizony ez sem igaz. A felsorolt szerkezeteknek csak kb. felében találunk a főnév jelentésében 

eseményre utalást. Be kell tehát látnunk, hogy ez a próba sem segít szétválogatni a funkcióigés 

szerkezeteket és a valódi vonzatos igéket. 

3.) Csak leíró szándékkal térek ki röviden Lengyelnek arra a megjegyzésére, hogy sok esetben 

a funkcióigés szerkezetnek más jellegű bővítménye van, mint a szerkezetet helyettesítő 

egyszerű igének. Pl. javítást végez valamin de: javít valamit; illetőleg beszél 

valakivel/valakihez/valakinek de: beszédet tart *valakivel/*valakihez/valakinek. (Vö. Lengyel 

1999: 12215) Ez sok esetben – mint látni fogjuk (vö. 23. sz. táblázat) – igaz. Jó néhány 

szerkezet és azonos névszói tőből képzett szinonima-igéjük vonzata azonban megegyezik (22. 

sz. táblázat): 

 
22. sz. táblázat 

Analitikus szerkezetek és egyszerű igés párjuk megegyező típusú vonzatai 
 

 
egyszerű ige 

 

 
a megegyező vonzat 

 
analitikus szerkezet 

 
gyanúsít vkit tárgy gyanúba fog vkit 
válaszol vmire állandó határozó választ ad vmire 
hálálkodik vmiért állandó határozó hálát ad vmiért 
cserél vmit tárgy cserébe ad vmit 
rendszerez vmit tárgy rendszerbe foglal vmit 
levelezik vkivel társhatározó levelezést folytat vkivel 
dönt vmiben v. vmiről állandó határozó döntést hoz vmiben v. vmiről 
szövetkezik vkivel társhatározó szövetséget köt vkivel 
segít vkinek részeshatározó segítséget nyújt vkinek 
pillant vkire állandó határozó pillantást vet vkire 
tárgyal vmiről állandó határozó tárgyalást folytat vmiről 
bedühödik vmitől okhatározó dühbe gurul vmitől 
beperel vkit tárgy perbe fog vkit 
hitelez vkinek részeshatározó hitelt nyújt vkinek 
ítélkezik vmiről/vmi fölött állandó határozó ítéletet mond vmiről/vki fölött 
forgalmaz vmit tárgy forgalomba hoz vmit 
 

                                                
15 Ez a bővíthetőségre vonatkozó megállapítás Lengyel Klára szíves szóbeli közlése szerint eredetileg Keszler 
Borbálától származik. 
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Az alábbi esetekben az analitikus szerkezet bővítménye eltér a szerkezetet helyettesítő 

egyszerű ige bővítményétől:  

 
23. sz. táblázat 

Analitikus szerkezetek és egyszerű igés párjuk eltérő vonzatai  
 

 
egyszerű ige 

 
az egyszerű ige 

vonzata 

 
az analitikus 

szerkezet vonzata 
 

 
analitikus szerkezet 

kifogásol vmit tárgy állandó határozó kifogást emel vmi ellen 
parancsol vmit tárgy állandó határozó parancsot ad vmire 
engedélyez vmit tárgy állandó határozó engedélyt ad vmire 
eligazít vkit tárgy részeshatározó eligazítást ad vkinek 
előad vmit tárgy állandó határozó előadást tart vmiről 
megbeszél vmit
  

tárgy állandó határozó megbeszélést folytat vmiről 

tárgyal vmit tárgy állandó határozó tárgyalást folytat vmiről 
legyőz vkit tárgy állandó határozó győzelmet arat vki ellen/vki fölött 
megüt vkit tárgy (helyhatározó?) 

állandó határozó 
ütést mér vkire 

javasol vmit tárgy állandó határozó javaslatot tesz vmire 
kritizál vmit tárgy állandó határozó kritikát gyakorol vmiről/vmi 

fölött/vmivel szemben 
indítványoz vmit tárgy állandó határozó indítványt tesz vmiről 
kutat vmit tárgy állandó határozó kutatást végez vhol (vmilyen 

területen) 
nyom vmit tárgy állandó határozó nyomást gyakorol vmire 
igényel vmit tárgy állandó határozó igényt tart vmire 
megver vkit tárgy állandó határozó vereséget mér vkire 
bizonyít vmit tárgy állandó határozó bizonyságot tesz vmiről 
nyom vmit tárgy állandó határozó 

(helyhatározó?) 
nyomást gyakorol vmire 

befolyásol vmit tárgy állandó határozó befolyást gyakorol vmire 
 
 
Feltűnő, hogy mindenhol azonos típusú struktúraátrendeződés játszódik le: a szinonima-ige 

eredeti tárgyi vonzata valamilyen határozói vonzattal cserélődik fel. Próbáljuk meg levezetni a 

transzformáció feltételezett folyamatát, ezúttal aláhúzással külön is kiemelve a 

struktúraátrendeződés helyeit (24. sz. táblázat). 
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24. sz. táblázat 
A névszók és a velük alkotott analitikus szerkezetek struktúraátrendeződése  

 
kifogás vmi ellen emel vmit  kifogást emel vmi ellen 
parancs vmire  ad vmit  parancsot ad vmire 
engedély vmire ad vmit  engedélyt ad vmire 
eligazítás vmiről ad vmit  eligazítást ad vmiről 
előadás vmiről tart vmit  előadást tart vmiről 
tárgyalás vmiről folytat vmit  tárgyalást folytat vmiről 
megbeszélés vmiről folytat vmit  megbeszélést folytat vmiről 
győzelem vki ellen/vki fölött arat vmit  győzelmet arat vki ellen/vki fölött 
ütés vkire mér vmit  ütést mér vkire 
javaslat vmire tesz vmit  javaslatot tesz vmire 
kritika vmiről/vmi 
fölött/vmivel szemben 

gyakorol vmit  kritikát gyakorol vmiről/vmi 
fölött/vmivel szemben 

indítvány vmiről tesz vmit  indítványt tesz vmiről 
kutatás vhol (vmilyen 
területen) 

végez vmit  kutatást végez vhol (vmilyen 
területen) 

nyomás vmire gyakorol vmit  nyomást gyakorol vmire 
igény vmire tart vmit  igényt tart vmire 
vereség vkivel szemben mér vmit  vereséget mér vkire 
 
(Arra nézve, hogy a maguknak a főnévi alaptagoknak a vonzatossága honnan eredhet, a 

Magyar nyelv történeti nyelvtana többféle magyarázatot is ad (vö. S. Hámori 1995: 410), 

amelyek közül azonban a mi szempontunkból most egyik sem igazán fontos. Még leginkább azt 

a változatot használhatnánk valamire, miszerint “az igéből képzett főnevek alapszavuk jellegét 

tekintve tárgyas igék közvetlen származékai (ill. e származékok továbbképzései): bánat vmin 

( bán vmit); bocsánat vmiről ( megbocsát vmit); stb.” (S Hámori 1995: 410), de ez nem 

ad magyarázatot arra, ami minket érdekel. Itt ugyanis az a kérdés, hogy amikor már megvan a 

vonzattal rendelkező főnév (amelynek vonzata egyébként az eredeti ige vonzatától eltérő is 

lehet, vö. az előző példákat, ill. kifogásol vmit  kifogás vmi ellen; parancsol vmit  

parancs vmire; engedélyez vmit  engedély vmire; eligazít vmit  eligazítás vmiről), és az 

egy ilyen funkcióige-gyanús igével bővül, akkor a kettejük közötti vonzatátrendeződés vajon 

hogyan történik.) 

 Ez az összehasonlítás azt sejteti, hogy a struktúraátrendeződés tulajdonképpen a vonzatok 

keveredése,  kontaminációja révén megy végbe. Vagyis az eredeti névszó határozói 

vonzata a szerkezet egészének vonzatává válik, a szinonima-ige vonzata pedig – amely minden 
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példa esetében tárgy – a körülírásos szerkezet névszóját változtatja át tárggyá. (A 

transzformáció természetesen nem működik, ha az igének nincs tárgyi vonzata, vö.: bosszút 

áll.) 

 Ez a transzformációs módszer nagyon látványos, de csak azokat az analitikus szerkezeteket 

tudjuk ilyen módon levezetni, amelyeknek 1. van azonos névszótőből képzett egyszerű 

szinonima-igei párjuk (ami különben – mint korábban láttuk – nem feltétele annak, hogy 

valamely ige funkcióigeként állhasson) és 2. ez a szinonima-ige tárgyas. Legfeljebb tehát arra 

elegendő, hogy azt mondassuk, hogy amelyik ige vonzatstruktúrájában ilyen irányú 

átrendeződés ment végbe, az bizonyosan funkcióigei minőségben szerepel. Másik hátránya a 

módszernek, hogy túlságosan hosszadalmas, hiszen meg kell keresni a szerkezet azonos 

névszói tövű szinonima-igei párját, meg kell állapítani annak vonzatát, azt összehasonlítani az 

analitikus szerkezet vonzatával, s amennyiben működik a transzformáció, akkor azt 

mondhatjuk az adott szerkezetről, hogy funkcióige. 

 

4.) A funkcióigék elkülönítésére László Sarolta (László 1993) egy újabb – ezúttal alapvetően 

morfológiai jellegű – módszert javasol, s alkalmazza is. Az eljárás lényege, hogy az analitikus 

szerkezetekben megjelenő (funkció)igéből befejezett melléknévi igenévi alakot hoz létre, amely 

csatolja a vonzatos főnevekhez azok határozóragos és névutós vonzatait. Másképpen: az ilyen 

– vonzatos főneves – szerkezetek igéjének befejezett melléknévi igenévvé való 

transzformálhatósága bizonyítaná az illető ige funkcióige voltát. Példáit Iker Bertalan is idézi 

(Iker 1996: 10): kérdés vkihez – kérdést intéz vkihez – vkihez intézett kérdés; javaslat vmire – 

javaslatot tesz vmire – a vmire tett javaslat; ítélet vki ellen – ítéletet hoz vki ellen – a vki ellen 

hozott ítélet. 

 Terjesszük ki ezt az átalakítási próbát az összes többi eddig vizsgált analitikus szerkezetre.  

a) A funkcióige-gyanús szerkezetekből képzett befejezett melléknévi igenévi alakok: 

a valakik előtt aratott siker, a vki ellen, vki fölött aratott győzelem, a felvételt nyert hallgatók, 

a fogságba esett túszok, a kétségbe esett áldozat, a szabályba foglalt elvárások, az írásba 

foglalt szerződés, a rendszerbe foglalt szófajok, a színre vitt regény, a dűlőre vitt ügyek, a 

valóra vált álmok, az üzembe helyezett gépek, a kilátásba helyezett jutalom, a forgalomba 

helyezett jármű, a tegnap tartott előadás, a dühbe gurult kapitány, a méregbe gurult fiú, a 

balesetet szenvedett ember, a vele folytatott tárgyalás, a vele folytatott levelezés, az általa 



 156

keltett pánik, az általa tett tanúvallomás, a megtett erőfeszítések, a ránk gyakorolt hatás, a 

célba vett állat, a gyanúba fogott ember, a perbe fogott vádlott, a füstbe ment terv, a 

rendelkezésre bocsátott adatok, a világra hozott kölykök, a bajba jutott ember, a megértésre 

talált panasz, a meghallgatásra talált kérdések, a kudarcba fulladt próbálkozás 

b) A funkcióige-gyanús szerkezetekből képzett folyamatos melléknévi igenévi alakok: 

a bűnbe eső Ádám, a szóban forgó kérdés, a közkézen forgó könyv, a veszélyben forgó 

áldozat, a szolgálatba lépő katona, a trónra lépő király, az életbe lépő törvény, a parancsot 

adó katona, a javaslatot tevő főnök, a reményt keltő kezdet, az eredményt hozó vizsgálat, a 

parancsot adó katona, a választ adó fiú, a hálát adó hívek, az engedélyt adó főnök, az 

eligazítást adó őr, az eligazítást tartó százados, a köszönetet mondó elnök 

c) A valódi vonzatos igékből képzett folyamatos melléknévi igenévi alakok: 

a tollat cserébe adó fiú, a követ emlékbe adó lány, a lakást bérbe adó asszony, a hitelt adó 

bank, a sorba álló emberek, a szemtől szembe álló szomszéd, az útjában álló fa, a tanulással 

hadilábon álló diák, a csáléra álló kalap, a haptákban álló katona, az egyezséget kötő felek, a 

békét kötő országok, a mesét mondó apa, a verset mondó színész, az ítéletet mondó bíró, a 

meglepetést, zavart, sértést, kárt okozó ember, az áldást osztó pap, a jutalmat osztó elnök, az 

operációt végző orvos, a fölmérést végző kérdező biztos, a munkát végző kőműves, a kutatást 

végző tudós, az ellenőrzést, gyakorlatot végző fiúk, a szabadon, szárnyra bocsátott utazók, az 

útjára, vízre bocsátott hajó 

 

Az általam vizsgált szerkezeteken elvégezve a próbát, két dolog világosan látszik. Egyrészt az, 

hogy László Sarolta megállapítása hiányos, hiszen a szerkezetek java része nemcsak befejezett 

melléknévi igenévvé alakítható, hanem folyamatos melléknévi igenévvé is, attól függően, hogy 

a szerkezetek cselekvőek vagy passzívak-e (vö. az a) és b) pont alatt felsorolt példákat). 

Másrészt, hogy a transzformáció sokszor olyan szerkezetekkel is elvégezhető, amelyek a 

szemantikai és szintaktikai vizsgálatok során elég meggyőzően valódi vonzatos igéknek 

bizonyultak (vö. a c) pont alatt felsorolt példákat). E tények egyébként teljesen maguktól 

értetődőek, hiszen az igékből (akkor is, ha csak funkcióigék) automatikusan képezhető 

melléknévi igenévi alak. E lehetőségnek semmi köze ahhoz, hogy milyen az aktuális szófaji 

értékük, mi a funkciójuk, kizárólag az a lényeg, hogy alaki viselkedésüket tekintve igei 
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sajátságokkal rendelkeznek. Így tehát ezzel a módszerrel sem vonhatunk le semmilyen 

következtetést arra nézve, hogy melyek funkcióigés szerkezetek, s melyek nem. 

 Mitévők legyünk hát? Azt hiszem, hogy mivel – mint láttuk – valamennyi próbálkozásunk 

kudarcot vallott, megállapodhatunk abban, hogy nem kellene ragaszkodnunk ilyen görcsösen 

ahhoz, hogy a funkcióigéket élesen körül akarjuk határolni. Egyelőre, legalábbis addig, amíg az 

eddigieknél jobb, használhatóbb kritériumokat nem találunk, meg kell elégednünk azzal, hogy 

kb. egy tucatnyi igéről kijelentjük: bizonyos körülmények között képesek sajátos, átmeneti 

szófaji értékben – egyszerre alapszófajként, azaz főigeként és viszonyszóként, azaz 

segédigeszerű szóként viselkedni. Ilyen igék az alábbiak: ad, emel, eszközöl, fog, foglal, 

folytat, forog, gyakorol, helyez, kelt, kerül, lép, nyer, szenved, talál, tart, tesz, válik, visz stb. 

Nem kell azonban mindenáron arra törekednünk, hogy ezen igék valamennyi kapcsolódási 

lehetőségét megadva (ami eleve lehetetlen) minden esetben pontosan meghatározzuk 

szerepüket. Amíg a mondatrészelemzésben amúgy sem teszünk különbséget egy-egy ilyen ige 

főigei és segédigeszerű használata között – vagyis amíg a példaanyagban elemzett analitikus 

(funkcióigés) szerkezeteket nem elemezzük összetett, igei-névszói állítmánynak –, addig 

hétköznapi, gyakorlati jelentősége sincs a funkcióigék önálló szófaji kategóriaként való 

elkülönítésének. 
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6. FÜGGELÉK 

A SEGÉDSZÓK MONDATTANI ELEMZÉSÉNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI 
 
 

E fejezetben – a dolgozathoz nem szervesen kapcsolódó függelékként, afféle elemzési 

példatárként – a magyar segédigék és származékaik, valamint a segédigeszerű szavak 

mondattani elemzéséhez kívánok útmutatót adni. Úgy vélem, mindazok számára hasznos lehet 

ez a fejezet, akik újként ismerkednek a segédszókkal, vagy az eddigi ismereteiket 

kiegészítendő, pontosítandó, kifejezetten gyakorlati célból egyszerűen csak elemzési tanácsot 

szeretnének kapni e szavak mondatbeli szerepét illetően. 

 Sok tanácstalanság volt és van ugyanis e téren. Ezt például az a tény is bizonyítja, hogy a 

magyar segédigék terén végzett újabb kutatások egyik első állomása az volt, amikor bizonyos 

igékkel kapcsolatban többek részéről felvetődött a kérdés, hogy azok esetlegesen nem további 

tagjai-e a segédigék különben nem túl népes csoportjának. Az a megfigyelés is táplálta ezt a 

gyanút, hogy bizonyos igékkel alkotott főnévi igeneves szerkezeteket a hagyományos módon 

csak igen nehézkesen vagy egyáltalán nem lehet elemezni (vö. pl. Keszler 1992: 137). Furcsa 

vagy teljesen lehetetlen például elemezni a hagyományos módszerekkel az alábbi mondatokat: 

 
1.  Kezd esni az eső. ( Esésbe kezd az eső.  Kezdi az eső az esést.) 
 Mit állítok? Kezd. – állítmány 
 *Mi kezd? Az eső. – alany 
 Mit kezd az eső? Esni. – tárgy 
2.  A tanár nem szokott dohányozni. (  A tanár nem szokta a dohányzást.) 
 Mit állítok? Nem szokott. – állítmány 
 Ki nem szokott? A tanár. – alany 
 Mit nem szokott a tanár? Dohányozni. – tárgy 
3.  Még meg talállak ütni. (*Találom a megütésedet.) 
 Mit állítok? *Talállak. –*állítmány?  
 Ki talál? Én. – alany 
 *Mit találok? Megütni. –*tárgy? 
4.  Sajnos nem tud meleg lenni. (*Az idő(?) nem tudja a meleget.) 
 Mit állítok? *Nem tud. – állítmány? 
 Mi nem tud? *Lenni. / *Meleg. – alany? 
 Mit nem tud? *Lenni.? – tárgy? 
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E fejezet célja tehát – természetesen felhasználva immár a segédszókról szerzett széles körű 

ismereteket és illeszkedve azokhoz –, hogy az eddig nehezen vagy egyáltalán nem elemezhető, 

problémás, nem egyértelmű eseteket is bemutatva, sok-sok példa felsorakoztatásával elemzési 

útmutatót adjon. 

 Ami a példaanyagot illeti: A mondatok egyrészt konkrét nyelvi adatok, például beszélt 

nyelviek, szépirodalmiak, sajtónyelviek stb., másrészt saját “kreált” példáim, harmadrészt pedig 

a segédigékkel foglalkozó kutatóktól kölcsönzött mondatok. Úgy vélem, hogy a források 

megjelölésének a gyűjtemény célját tekintve nincs sem elvi, sem pedig gyakorlati jelentősége, 

hiszen a segédszókkal alkotott szerkezetek, mondatok a mindennapi nyelvhasználat során 

ezrével keletkeznek. A lényeg, hogy aki elemzésre adja a fejét, azaz a “felhasználó” megtanulja 

felismerni és elkülöníteni az egyes segédszótípusokat, s biztonsággal legyen képes azok, illetve 

a velük alkotott szerkezetek mondatrészi szerepének meghatározására. 

 Kifejezetten didaktikai célokból a példaanyag kétféle irányból is megközelíthető: a 

segédszavakat a típusok megjelölésével egyidejűleg mondatrészszerep szerinti bontásban is 

bemutatja. Viszonylag egyszerű ezt megtenni, mert a rendszer szinte így kínálja magát: 

valamennyi segédige és a segédszavak egyik típusa (a volna), valamint a segédigeszerű szavak 

mondatrészi szerepe ugyanis mindig (igei-névszói vagy igei) állítmány; a segédszavak másik 

típusa (a volta és a való) mindig az összetett mondatrészek (alany, tárgy, határozó, jelző) 

megalkotói, s ugyanígy a segédigenevek is mindig összetett mondatrészeket (alanyt, tárgyat, 

határozót) hoznak létre. A tanulás szempontjából ennek az elrendezésnek több haszna is van. 

Egyrészt a segédszók egyes típusaival ismerkedve mindjárt példákkal is illusztrálhatjuk őket, s 

helyes elemzésüket is rögzíthetjük. A mondatrészenkénti visszakeresés lehetősége pedig az 

egyes mondatrészek tipikus kifejezőeszközeinek tanulásakor segíthet. 

 A segédszavas és segédigeszerű szavakkal alkotott szerkezetek elemzése mindenhol a 4. 

fejezetben ismertetett Lengyel 1999 alapján, az ő – általam táblázatba is foglalt – rendszerével 

összehangolva készült. (Az egyes segédszótípusok számozása a 15 sz. táblázatnak – és 

Lengyel 1999-nek – megfelelő.) A segédszók rendszerének további bonyolítását elkerülendő, 

nem tüntettem fel az általam javasolt néhány változtatást (kezd1, kezd2-nek a segédigék közé 

emelését; vö. dissz. 3.2.3.18. pont), hiszen ezek csupán fölvetések, amelyeken még érdemes 

gondolkozni. Úgy vélem, hogy a még megoldatlan kérdések bemutatása helyett sokkal 

fontosabb feladata ennek az elemzési tájékoztatónak, hogy példaanyaga és elemzési módszere 
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a minden bizonnyal hamrosan megjelenő Magyar Grammatika álláspontjával teljes összhangban 

legyen. (Ennek ellenére nem tudtam lemondani legalább arról, hogy a segédigeszerű szavak 

aspektuális csoportjában szerepeltetett kezd kétféle jelentését tükröztető példamondatokat is 

bemutassam.) 

 A mondatok hivatalos elemzését a hagyományosan használt jelölésekkel adom meg: az 

állítmányt kétszeres, az alanyt egyszeres, a tárgyat szaggatott, a határozót hullámos, a jelzőt 

pedig pontozott aláhúzás jelöli. A példamondatok dőlt betűsek, s bennük a segédszavas 

szerkezetek még külön vastagítással is ki vannak emelve. 

 A még könnyebb visszakereshetőség érdekében az összes példamondatot sorszámmal láttam 

el. 
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1. A segédigék és a segédigékből alkotott segédszók típusai 
 
2. A mondatrészteremtő segédszók (a kopulák) 
2.1. Az összetett állítmány segédigéi  
 

VAN, VOLT, (+LESZ) 
 

főnévvel:  
 

1. Apa vagyok (én). 1a A lányaid vagyunk (ti). 
2. Anya vagy (te). 2a Gonosz ördögök vagytok (ti). 
3. Pista kőműves . 3a Jánosék vállalkozók  . 
    

4. Nemrég még gyermek voltam (én). 4a Tegnap mi még ellenfelek voltunk. 
5. Tavaly még orvos voltál (te). 5a Ti voltatok a kedvenceim. 
6. A nagybátyám régen kalauz volt.  6a Pistáék voltak a bérlőink. 
    

7. Jövőre tanár leszek (én). 7a A nyertesek mi leszünk. 
8. (Te) holnap a jelmezbálon tündér leszel. 8a Ti biztosan ügyvédek lesztek. 
9. János éjjeliőr lesz. 9a Ők holnaptól barátok lesznek. 

  
a lesz tőből alakkiegészüléses paradigmával 

 
hatóképzővel ellátott alakok 

 
10. Én is szakácsnő lehetek? 10a Mi is lehetünk olyan szakemberek. 
11. Te nyugodtan lehetsz vasutas. 11a Ti lehettek a csapattársak. 
12. Pista is lehet főnök. 12a Ők is lehetnek alkalmazottak. 

 
feltételes módjellel ellátott alak 

 
13. Bárcsak (én) cica lennék! 13a Mi lennénk a kutyus gazdái. 
14. Te lennél az új osztálytársunk? 14a Ti lennétek a régi kollégáim? 
15. Bárcsak szerelő lenne a testvérem! 15a Bárcsak tanárok lennének a szüleim! 

 
hatóképzővel és feltételes módjellel is ellátott alakok 

 
16. Bárcsak én is orvos lehetnék! 16a Lehetnénk ám mi is világbajnokok! 
17. Te is lehetnél tanár. 17a Ti lehetnétek a cimboráim. 
18. Pista lehetne például hátvéd. 18a Tibiék lehetnének a szomszédaink. 

 
a felszólító mód jelével ellátott alakok 

 
19. Legyek én is óriás! 19a Legyünk mi a házigazdák! 
20. Légy (te) mindig csak a barátom!  20a Legyetek (ti) emberek, ha tudtok! 
21. Legyen ő a fogó! 21a Legyenek ők az ellenfeleink! 
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a múlt idő jelével ellátott alakok 
 

22. Tegnap végre én is apa lettem. 22a Nem hiszem el, hogy mi ellenségek 
lettünk. 

23. Hiszen te egészen ateista lettél. 23a Ti is házastársak lettetek? 
24. Tamás orvos lett. 24a A szülei földönfutók lettek. 

 
a múlt idő jelével és hatóképzővel is ellátott alakok 

 
25. Végre én is anya lehettem. 25a Mi is a tanúi lehettünk a bűnténynek. 
26. Egy kicsit te is lehettél sofőr. 26a Ti lehettetek apa kedvencei. 
27. Anyu is lehetett néhány napig családfő. 27a Pistáék lehettek a keresztszülei. 

 
a múlt idő jelével, hatóképzővel és feltételes módjellel is ellátott alakok 

 
28. Lehettem volna (én) oktató... 28a Lehettünk volna (mi) vádlottak is. 
29. Te is lehettél volna kertész. 29a Ti is lehettetek volna a barátaink. 
30. Ő lehetett volna a jobb kezem. 30a Anyuék is lehettek volna a vendéglátók. 
 

melléknévvel: 
  
31. Szép vagyok (én)? 31a Okosak vagyunk (mi). 
32. Nagy vagy (te)! 32a Rendesek vagytok (ti). 
33. Kati ügyes . 33a Az asszonyok szelídek . 

    
34. (Én) szemtelen voltam. 34a Mi voltunk gyorsabbak. 
35. (Te) meg rendetlen voltál. 35a Ti nem voltatok elég szemfülesek. 
36. Nagyon fényes volt a felülete. 36a Magasak voltak az árak. 

    
37. Nemsokára sovány leszek (én). 37a Holnapra mi is frissebbek leszünk. 
38. Majd legközelebb te is kedvesebb leszel. 38a Jövőre ti lesztek versenyképesek. 
39. Erős lesz a leves! 39a Nehezek lesznek a feladatok. 
 
 
A főnevek a szerkezetek mindegyikében behelyettesíthetők melléknevekkel is. Tehát a lesz 
tőből alakkiegészüléses paradigmával létrehozott  
- hatóképzővel ellátott (lehet), 
- feltételes módjellel ellátott (lenne), 
- hatóképzővel és feltételes módjellel is ellátott (lehetne), 
- a felszólító mód jelével ellátott (legyen), 
- a múlt idő jelével ellátott (lett), 
- a múlt idő jelével és hatóképzővel is ellátott (lehetett), valamint  
- a múlt idő jelével, hatóképzővel és feltételes módjellel is ellátott (lehetett volna) alakok 

valamennyien kapcsolódhatnak melléknevekkel is. Ezekre a szerkezetekre – egyszerűen 
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helytakarékosság miatt – nem írok példát, a főnevek melléknevekre történő kicserélésével 
automatikusan megalkothatók minden számban és személyben. 

 
 

névmással: 
 

40. Ez vagyok én. 40a Mi ekkorák vagyunk. 
41. Olyan vagy te is. 41a Ti is ilyenek vagytok. 
42. Pista már csak ilyen ! 42a Ők is ilyenek   ám! 

    
43. Az voltam én. 43a Ezek voltunk mi. 
44. Te mekkora voltál? 44a De kik voltatok ti? 
45. Pista milyen volt? 45a Anitáék milyenek voltak? 

    
46. Mi leszek én? 46a Milyenek leszünk mi? 
47. Ki leszel te? 47a Kik lesztek ti? 
48. Ilyen lesz Pista is. 48a Ezek lesznek ők. 

    
 
 
Az eredeti főneves szerkezetek főnevei a mellékneveken kívül névmásokkal is 
behelyettesíthetők. Tehát a lesz tőből alakkiegészüléses paradigmával létrehozott  
- hatóképzővel ellátott (lehet), 
- feltételes módjellel ellátott (lenne), 
- hatóképzővel és feltételes módjellel is ellátott (lehetne), 
- a felszólító mód jelével ellátott (legyen), 
- a múlt idő jelével ellátott (lett), 
- a múlt idő jelével és hatóképzővel is ellátott (lehetett), valamint  
- a múlt idő jelével, hatóképzővel és feltételes módjellel is ellátott (lehetett volna) alakok 

valamennyien kapcsolódhatnak névmásokkal is. Ezek a szerkezetek a főnevek névmásokra 
történő kicserélésével szintén minden számban és személyben automatikusan 
megalkothatók. 

 
Ki kell emelnünk még egy esetet, ez pedig a következő. A magyarban a van/vannak segédige 
E/3. és T/3. személyben csak  fokon van jelen, azaz nem jelenik meg testesen. Kivétel ez alól, 
amikor a segédige kiemelt helyzetben van, nyomatékos hangsúly esik rá. Ilyenkor E/3. és T/3. 
személyben is megjelenik (tagadó formában ilyenkor a nincs/nincsenek is segédige): 
 
 
49. Van ő olyan bátor, hogy bemenjen az 

oroszlán barlangjába.  
49a Ők is vannak olyan gazemberek, hogy 

megtegyék. 
50. Megvan ő másfél mázsa is. 50a Pisti is van olyan ügyes. 
51. Nincs ő olyan szép! 51a Nincsenek ők olyan ügyesek! 
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MARAD, (EL)MÚLIK  

 
 
52. Maradok (én) hűtlen híve... 52a Maradunk mi is tanárok. 
53. Te sokáig gyerek maradsz. 53a Ti gyerekek maradtok. 
54. Ő mindig ember marad. 54a Apáék nálunk csak vendégek 

maradnak. 
    

55. Kedves maradok (én). 55a Mi úgyis idegesek maradunk. 
56. Maradj (te)mindig fegyelmezett! 56a Ti maradjatok nyugodtak. 
57. Ritka az az ember, aki mindig jó marad. 57a Az állatok ártatlanok maradhatnak. 

    
58. Mindig ilyen maradok (én). 58a Mi nem maradunk ilyenek. 
59. Te már csak ekkora maradsz? 59a Ti tényleg ilyenek maradtok. 
60. Ica mindig ilyen marad? 60a Ők is ekkorák maradnak. 

    
61. Én húszéves múltam tegnap. 61a Mi most múltunk el harmincévesek. 
62. Elmúltál már (te) negyvenöt? 62a Ti negyven évesek múltatok? 
63. Az öcsém nyáron múlik húszéves. 63a Ezek az emberek már elmúltak 

ötvenévesek. 
    

64. Mennyi is múltam én?   
65. Mennyi múltál te tavaly?   
66. Mennyi múlt Gábor?   
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2.2. Az összetett mondatrészek mondatrészteremtő segédigenevei 
 

LENNI, LÉVÉN 
+ MARADNI, MARADVA 
(EL)MÚLNI, (EL)MÚLVA 

 
összetett alany 

 
67. Jó volna első lennem.   
68. Jó érzés egészséges lenni.    
69. Jó dolog becsületes maradni.   
70. Nem túl kellemes ötvenéves elmúlni.   

 
összetett tárgy 

 
71. Szeretnék/szeretnél/szeretne első lenni. 71a Szeretnénk/szeretnétek/szeretnének házigazdák 

lenni. 
72. Szeretnék/szeretnél/szeretne tanár 

maradni. 
72a Szeretnénk/szeretnétek/szeretnének szépek 

maradni. 
73. Nem szeretnék/szeretnél/szeretne 

harmincéves elmúlni. 
73a Nem szeretnénk/szeretnétek/szeretnének 

húszévesek elmúlni. 
 

összetett határozó 
 

74. Igyekszem/igyekszel/igyekszik első 
lenni. 
 
(célhatározó) 

74a Igyekszünk/igyekeztek/igyekeznek győztesek 
lenni. 
(célhatározó) 

75. Igyekszem/igyekszel/igyekszik fiatal 
maradni. 
(célhatározó) 

75a Igyekszünk/igyekeztek/igyekeznek becsületesek 
maradni. 
(célhatározó) 

76. Félnék/félnél//félne százéves elmúlni. 
 
(állandó határozó) 

76a Félnénk/félnétek/félnének százévesek elmúlni. 
(állandó határozó) 

77. Pali, első lévén, jutalmat kapott.  
(okhatározó) 

77a (Ők), felnőttek lévén, sokáig tévézhetnek. 
(okhatározó) 

78. Mindenki megünnepelte, győztes 
maradva. 
(okhatározó) 
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2.3. Az összetett mondatrészek segédszavai 
 

VOLTA, VALÓ 
 

összetett alany 
 

79. Orvos voltom/voltod/volta 
sokaknak hihetetlen volt. 

79a Orvos voltunk/voltotok/voltuk sokaknak 
hihetetlen volt. 

 
összetett tárgy 

80. Orvos voltomat/voltodat/voltát 
sokan csodálták. 

80a Orvos voltunkat/voltotokat/voltukat sokan 
csodálták. 

 
összetett határozó 

81. Ne kételkedj okos 
voltomban/voltodban/voltában. 
(állandó határozó) 

81a Ne kételkedj okos 
voltunkban/voltotokban/voltukban. 
(állandó határozó) 

82. Nem kezeskedem orvos 
voltomért/voltodért/voltáért. 
(állandó határozó) 

82a Nem kezeskedem orvos 
voltunkért/voltotokért/voltukért. 
(állandó határozó) 

 
összetett jelző 

83. a vásárba való indulás    
84. a Miskolcra való utazás    
85. a kertben való séta    
86. a karácsonyra való készülődés   
87. a megfázásra való hajlam    
88. a gyerekekhez való türelem   
89. a hivatallal való levelezés   
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3. A szóalakteremtő segédszók 
 
3.1. Az igei paradigma segédszavai 
 

FOG 
 
90. Meg fogom főzni (én) az ebédet. 90a Meg fogjuk írni a levelet (mi). 
91. El fogsz (te) olvasni egy könyvet. 91a Fel fogjátok mondani a leckét (ti). 
92. Kati el fogja érni a vonatot. 92a Ők is ki fogják tisztítani a cipőket. 

    
93. Be fog esteledni.   
94. Virradni fog.   
95. Ízleni fog az étel.   
 
 

VOLNA 
 

96. Tegnap szívesen 
játszottam/játszottál/játszott volna. 

96a Tegnap szívesen 
játszottunk/játszottatok/játszottak volna. 

97. Tegnap is 
játszhattam/játszhattál/játszhatott 
volna. 

97a Tegnap is 
játszhattunk/játszhattatok/játszhattak 
volna. 

  
 
3.2. Az ige modális, aspektuális és pragmatikai segédigéi 
 

SZOKOTT, TALÁL, TETSZIK 
 
98. Én bizony el szoktam járni táncolni.  98a Mi nem szoktunk kiabálni. 
99. Te esténként olvasni szoktál. 99a Ti szoktatok úszni? 
100. Pisti ásítozni szokott a moziban. 100a Sokan reggel szoktak fürdeni. 

    
101. Véletlenül (én) meg talállak ütni!  101a Még meg találunk szólalni (mi)... 
102. Nehogy meg találd érinteni (te)!  102a Nehogy meg találjátok mondani neki!  
103. Be találván nyitni a szobába, meglátta 

az ajándékot (ő). 
103a Siessetek, mert (ti) még le találjátok 

késni a vonatot! 
    

104. El tetszik utazni?  104a Meg tetszenek nézni? 
105. Tessék leülni!  105a Tessenek kérdezni! 
106. Tetszene még kérni a süteményből? 106a Tetszenének egy kicsit figyelni? 
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3.3. A határozói igenévi szóalakokkal álló szóalakteremtő segédigék 
 

VAN, VOLT 
(+LESZ) 

 
107. Ki vagyok (én) borulva. 107a Mi le vagyunk nyűgözve. 
108. Le vagy (te) tartóztatva. 108a Ti ki vagytok utasítva innen. 
109. Be van dugulva az orrom.  109a Le vannak foglalva a helyek. 
110. Ki volt számolva a pénz. 110a Be voltak zárva a boltok. 
111. Be van zárva a kapu. 111a Nyitva vannak a boltok. 
112. Ki lehettél fáradva (te). 112a Meg lehettek fázva a gyerekek. 
113. Meg lennél (te) győzve. 113a El lennének ültetve a magok. 
114. Te ne legyél kiszolgáltatva! 114a Legyetek megáldva (ti)! 
115. El lehetett volna zárva a víz. 115a Le lehettek volna takarva a bútorok. 
 
4. Segédigeszerű szavak 
 
4.1. A mondatrészteremtő segédigékhez hasonló segédigeszerű szavak: a funkcióigék 
 
124. Üzembe helyezték az új gépet.    
125. A rendőr szolgálatba lépett.   
126. A professzor előadást tartott.   
127. Az állampolgárok bejelentést tettek.   
128. Nagy hatást gyakorolt rám a film.   
129. A felek tárgyalásokat folytattak.   
130. Színre vittek egy regényt.   
131. A százados parancsot adott a katonáknak.   
132. A fiam súlyos balesetet szenvedett.   
133. Idén is megrendezésre kerül a konferencia.   
134. Pisti felvételt nyert az orvosi egyetemre.   
135. Az áldozat apja bosszút állt.   
136. Milyen kifogást emelhetnél ellenem?   
137. A próbálkozások kudarcba fulladtak.   
138. Tegnap nagyon dühbe gurultam.   
139. A múlt rég feledésbe merült.   
140. Lesben álltak a diákok.   
141. Végre lábra álltál!   
142. Fogságba estek a katonák.   
143. Az ezredes eligazítást tartott.   
144. Apám kiterjedt levelezést folytatott.   
145. A bíróság szigorú ítéletet hozott.   
146. Rendszerbe foglaltam a szavakat?   
147. Sportot űzöl a cigarettázásból.   
148. Csütörtököt mondott az új tévénk.   
149. Csődöt mondott a legnagyobb hitelezőnk.   
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4.2. A szóalakteremtő segédigékhez hasonló segédigeszerű szavak 
 
4.2.1. A modális jelentésű szóalakteremtő segédigeszerű szavak 
 
A segédigeszerű szavak itteni elemzése Lengyel Klára – s vele együtt az új magyar grammatika 

– alábbi állásfoglalásával van összhangban: “A segédigeszerű igék átmeneti sávot alkotnak az 

igék és a segédigék között. Ezeket  a szavakat  elemzéseinkben az igék közöt t  tart juk 

számon. Igéknek nevezzük őket, de a szófajok jellemzésében segédigeszerűségüket is 

hangsúlyoznunk kell.” (Lengyel 1999: 121; a kiemelés tőlem.) 

 
AKAR1, BÍR, KELL, LEHET, ÓHAJT, SZERETNE, TUD,  

+ SZABAD 
 
 

150. Tudni akarom/akarod/akarja az igazat. 150a Tudni akarjuk/akarjátok/akarják az 
igazat. 

151. Fel bírom/bírod/bírja emelni a zsákot. 151a Fel bírjuk/bírjátok/bírják emelni a zsákot. 
152. Meg kell nézni a filmet.   
153. Ezt nem lehet így elintézni.   
154. Aludni óhajtok/óhajtasz/óhajt. 154a Aludni óhajtunk/óhajtotok/óhajtanak. 
155. Szeretném/szeretnéd/szeretné már 

befejezni a varrást. 
155a Szeretnénk/szeretnétek/szeretnék már 

befejezni a varrást. 
156. Ezt el tudom/tudod/tudja intézni? 156a El tudjuk/tudjátok/tudják ezt képzelni? 
157. Nem szabad beleszólni. 157a  

 
 
4.2.2. Aspektuális jelentésű szóalakteremtő segédigeszerű szavak: 

 
KEZD 

(= KEZD1, KEZD2) 
AKAR2 

 
 

KEZD1 
 

158. Kezdek/kezdesz/kezd számolni. 158a Kezdünk/kezdetek/kezdenek izgulni. 
159. Kezdhetek/kezdhetsz/kezdhet öltözködni? 159a Kezdhetünk/kezdhettek/kezdhetnek 

öltözni.  
160. Kezdjek/kezdjél/kezdjen vetkőzni? 160a Kezdjünk/kezdjetek/kezdjenek vetkőzni? 

 
KEZD2 
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161. Kezd esni az eső. 
(fakultatív alany) 

161a Kezdenek már hajtani a magok? 
Kezdenek pislákolni a fények. 
 
 

162. Kezd hajnalodni. 
(alanytalan) 

  

163. Mindjárt esni kezd. 
(alanytalan) 

  

164. Kezdtem/kezdtél/kezdett fázni. 164a Kezdtünk/kezdtetek/kezdtek fázni. 
165. Kezd/kezdett fájni a fejem.  165a Elkezdenek/elkezdtek fájni a lábaim. 
 

 
AKAR2 

 
166. Nem akar melegedni az idő. 

(fakultatív alany) 
166a 
166b 

Nem akarnak nyílni a virágok. 
Ma valahogy nem akarnak ragyogni a 
csillagok. 

167. Hát sohasem akar már kitavaszodni? 
(alanytalan) 

  

168. Nem akar esni. 
(alanytalan) 
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