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bevezetés

1.A„logikátlan”igekötősigék

AnyKk.azigekötőkhasználatánaknyelvhelyességikérdéseinbelülmegkülönböztetia
logikátlanulkapcsolódóigekötőkesetét(nyKk.I.1980–1985,985.p.).Aleírásszerint
olyanigéktartoznakebbeacsoportba,amelyekjelentésétaz„igekötőellentétesreváltoztatja”.Akézikönyvpéldakéntafelolt, kicsuk, kizár, szétragad igéketsoroljafel,de
azegyesigekötőkszócikkeibentovábbipéldákatismegemlítenek,pl.:kiköt ’kiold’.A
nymKsz.2 szinténelkülönítialogikátlanulhasználtigekötőkkategóriájátésugyanazokatapéldákatközli,mintanyKk.(nymKsz.2 2005,316.p.).
Agrammatikákavizsgáltigékkelazigekötőkszóképzőszerepekapcsánfoglalkoznak.sziliKatalinszerintakkorbeszélhetünkképzettigekötősigékről,amikor„azigekötőazadottjelentésbennélkülözhetetlenkellékeaszónak,ésaszármazékszójelentése
nemvezethetőleazalapszóéból,illetveazalapszónemlétezik”(szili2000,61.p.).A
leírásalapjánaképzettigékközésorolhatókafelolt, kicsuk stb.alakokis.Azigekötők
ilyen jellegű használata a fosztóképzők funkciójához áll a legközelebb, mivel az igék
alapjelentést ellentétesre fordítják. Pl. lebecsül, elhasonul, kigöngyöl (laczkó 2006,
299.p.).simonyizsigmondszámosolyanigétsorolfel,amelyekazigekötőkkelellentétes jelentést vettek fel, pl. kikapcsol, leakaszt, kibújik, fölfed, lefegyverez, kibogoz.
Közülükkiemeliabogoz igét,mivelazalapigeazigekötőnélkülihasználatábanismegtartottaa’csomótkiold’jelentését.simonyiszerintafelsoroltigékegyrészenémetés
latinigékmintájáraalakultki(simonyi1916).hasonlószóalkotásazangolnyelvbenis
létezik.Különbözőprefixumokkalszámosigeantonimájátlétrelehethozni,pl.pack–
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Azigekötők„helyes”használata,a„fölösleges”,a„felcserélt”vagya„hiányzó”igekötők
gyakranmegjelennekanyelvitémájúbeszélgetésekben.dolgozatombankétritkábban
tárgyalt nyelvhelyességi kérdést, a logikátlannak nevezett igekötős igéket és az első
személyrevonatkozóoda igekötőhasználatát,valamintazezekrevonatkozónyelvművelőiéslaikusivélekedéseketmutatombe.Anyelvművelőkvéleményétanyelvművelői
kiadványok és újságcikkek alapján, a laikusokét pedig internetes hozzászólásokon
keresztülismertetem.
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unpack.Azangoluncompress hatásárakeletkezhetettazinformatikanyelvébenhasználtkitömörít ige. Pl.

Aletöltöttprogramotkitömöríted egymappába,majdasetup.exefájltelindítvakezdheted
megatelepítést.
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Anyelvészetitanulmányokközülagyerekeknyelvifejlődésétbemutatómunkákistárgyaljáka„logikátlan”igekötősigéket.Pléhcsabakétírásábólkiderül,hogyaCsukd ki
az ajtót!, Beássa a gödröt., Öltöztessél le!, Hunyd ki a szemed! szerkezetek a gyermeknyelvbenamagyarnyelvún.szatellitajellegénekatúláltalánosításávaljönneklétre.A
szatellitajellegaztjelenti,hogyamagyarazirányokattöbbnyireigekötőkkel,ragokkal,
névutókkalfejeziki,viszontnéhányritkaesetbenazigékishordozhatnakirányjelentést.Agyerekeknéhaellentétesirányúigekötőtkapcsolnakezekhezazigékhez,ami
hibás alakokat eredményezhet (Pléh 2007, Pléh 2006). A tárgyas kihuny és a beás
’betakar’amainyelvhasználatbanvalóbanhibánakszámít,deazinternetestalálatok
aztmutatják,aleöltöztet ésa kicsuk igealakokléteznek.Pl.
Egyóvodáskorúgyermekmárképesfel-ésleöltözni,perszeehhezsoktürelemésmotivációszükséges.1
azárbe éskicsukása akódbeadásávaltörténik(akódhossza3–10számjegy),akicsukás utánazárkészenállegymásikfelhasználórészére,akibecsukjaazáratmásiktetszőlegeskóddal

Úgy tűnik tehát, igény van arra, hogy az igék antonimáját az igetőből meg lehessen
alkotni,ezértazigékésigekötőkellentétesirányjelentésenemmindigzárjakiakapcsolódásuklehetőségét.

A„logikátlan”igekötősigéknyelvművelőimegítélése

Atárgyaltigealakokatanyelvművelőkrégótaelítélik,dealogikátlan jelzőtakorábbiírásokbanmégnemhasználták.Példáulakizár,kidug igékről1920-banaztírják,hogy„az
ajtótcsakbezárni(éskinyitni),azüvegetpedigcsakbedugni(ésadugótbelőlekihúzni)
lehet”.2 A logikátlannak nevezett szóalakok ma sem elfogadottak a köznyelvben: a
kicsuk, szétragad nemszerepelazéksz.2-ban,afelolt,akiköt ésakizár igétpediga
pongyolanyelvhasználatelemekénttartjaszámonazéksz.2.
Amainyelvművelőitanácsokbanhasználtlogikátlan minősítésanyelvilogicizmus
működésérevezethetővissza.Ennekazideológiánakakövetőialogikusságotfontos
nyelviértéknektartják,nemveszikfigyelembe,hogyatermészetesemberinyelveket
nemtudatosanhoztáklétre,éselvárják,hogymindennyelviformamegfeleljenagrammatikákbanleírtszabályoknak(nádasdy2001).A„logikátlanság”okánezeketazigéket„pongyolának”,„helytelennek”tartják.AnyKk.egymásikszócikkétmegvizsgálva
viszontrájöhetünkarra,hogynema„logikátlanság”ahelytelenítésükneklegfőbboka.
1 Azinternetrőlvettpéldamondatokatéshozzászólásokateredetihelyesírássalközlöm.
2 Kenedi Géza 1920. nyelvkétségek. Magyar Nyelv. 16: 94–96. [http://mnytud.arts.
klte.hu/szleng/tanulmanyok/mny-nyr/kenedy_geza1920b.pdf]–2017.január30.
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AzigekötőkfunkcióinakismertetésekoranyKk.leírja,hogyazigekötőképesazige
jelentésétavisszájárafordítani,példáulazelszokik, visszafejlődik, félresikerül, kiszeret
igékesetében(nyKk.I.1980–1985,982.p.).Vagyisazigekötőknekaztatulajdonságát,amelyalapjána„logikátlan”igekősigéketelmarasztalják,ebbenaszócikkbentermészetesnektekintik.Mivelahelytelennekbélyegzettigéknyelviéslogikaiszempontból sem különböznek az elszokik, visszafejlődik stb. igéktől, ezért azt kell feltételeznünk,hogykirekesztésükbenalogicizmusmellettmásokokisszerepetjátszanak.
A nyKk. szerzői a vitás nyelvi jelenségek megítélésekor hét szempontot vesznek
figyelembe.Azegyikközülükaszükségességszempontja,vagyisaz,hogyakérdéses
szóújfogalmat,újjelentésárnyalatotfejez-eki(nyKk.I.1980–1985,18.p.).Anyelvi
necesszizmusszempontjábólafelolt csoportjábasoroltigék„feleslegesnek”mondhatók. denotatív jelentésük megegyezik a szinonimáik (felkapcsol, kinyit stb.) jelentésével.Egyújságcikképpenerrealapozzaazítéletét:

A visszafejlődik, a félresikerül stb. igék viszont olyan fogalmakat jelölnek, amelyeket
egyébként csak körülírással lehet megnevezni, ezért hiánypótlónak tekinthetők.
bizonyáraezatényishozzájárultahhoz,hogyezeketa„logikátlanságuk”ellenéresem
helytelenítik,vagyisanecesszizmusnagyonerősenhatanyelvvédőkésalaikusokgondolkodásárais.Aképzettigékdésiszerintisatömörítéscéljávaljönneklétre.désipéldái
közülalegújabbakiilleszkedik,amelynekatartalmavalóbancsakkörülírássaladható
vissza,pl.kiszorul a társadalomból, a társadalom peremére kerül (dési2003).Emellett
aztisláthatjuk,hogyaképzettigekötősigéknemmindigfejeznekkiújtartalmakat(pl.
felolt,felhajol, kitemet, kifagy ’kiolvad’),viszontnövelikanyelviváltozatosságot.
Ahhoz,hogyjobbanmegérthessema„logikátlan”igekötő-használatmegbélyegzése
mögöttiokokat,megvizsgáltam,hogyanvélekedikakétnyelvművelőikiadványaszinténlogikátlannaknevezhetőfelmerül, kiköt éskitakar igék„helyességéről”.
Afelmerül esetébena nyKk.elismeri,hogy„valóbanvanaszóbannémilogikátlanság”deaztiselmondja,hogy„anyelvnemmindiglogikus”.Akézikönyvszerintbátran
használhatjuk,márcsakazértis,mert„íróink,költőinkisélnekvele”(nyKk.I.1980–
1985,611.p.).Az,hogyaszépirodalminyelvszokásfelülírjaa„logikátlanság”problémáját,aztbizonyítja,hogyafelmerül esetébenalogikusságotnemveszikfigyelembe.
Ennek az lehet az oka, hogy a társadalom művelt rétegébe tartozó írók, költők által
használtformákatazelitizmusésabelletrizmusjegyébeneredendőenhelyesnektartják (lanstyák 2017). Egy másik szócikkben szintén a védelmükbe veszik a felmerül
igét,deittmár racionálisabbanpróbáljákmagyarázniazelfogadását.Aztírják:„nyilvánvaló,hogyafelmerülés-t alogikaellenéreszemléletesnekérezzük:akivizetmer,annak
azedénytelőszörmegkellmerítenieavízben,majd–fölfeléirányulómozgással–ki
kellonnanemelnie”(nyKk.I.1980–1985,606.p.).
3 dr.bakosJózsef1990.Maiigekötő-használatunkcsapdáiról.hevesMegyeihírlap1/199,12.
[https://library.hungaricana.hu/hu/view/hevesMegyeinepujsag_1990_11/?pg=235&layout=s]
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Apongyolábbnyelvhasználatbanmégmaisgyakori(...)kicsuk,kizár(kinyitjelentésben),
kiszabályoz,kirészletez,stb.visszaszorításátiselőkellsegítenünk,mertsemjelentésbeli,semstílusárnyalatitöbbleteitnemjelentenekszámunkra.3
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Akiköt igérőlegymásnakellentmondómegállapításokatközölanyKk.Aki igekötőrőlszólószócikkébenaztírja,hogya„kiköt olyanlogikátlanság,amelyetanyelvhasználatmárrégenszentesített”,a„kiköt” szócikkébenviszontaztállítja,hogylogikátlanés
helytelen (nyKk. I. 1980–1985, 1198., 1205. p.). A nymKsz.2 szerint a kiköt ’kiold’
jelentésbenvalóhasználatapongyola(nymKsz.2 2005,376.p.).Ezekazeltérőítéletek
azttámasztjákalá,hogyanyelvhelyességiszabályokatnagyonkövetkezetlenülalkalmazzák,ésegy-egyszóhelytelenítésemögötttöbbrejtettokisállhat.Azelsőidézetazt
érzékelteti,hogya„logikátlanság”csakazújnyelvifejleményeknélfeltételeazelfogadásnak,tehátakiköt esetébenalogicizmusakonzervativizmusideológiájávalpárosul.
A „szentesített” alakokra, vagyis a nyelvszokásra való hivatkozásban pedig a nyelvi
elitizmushúzódhatmeg,mivelhogynyelvszokásonanyelvművelőktöbbnyireaművelt
rétegnyelvhasználatátértik(lanstyák2011).
Akitakar ’levesziatakarót’jelentésűigejópéldaarra,hogyazigekötővelképzett
igékannyirarögzülhetnekaszókészletben,hogyazigetőésazigekötőjelentéseközti
ellentétetabeszélőkegyesesetekbennemisészlelik.AnyKk.mégfontosnaktartotta
elmondani,hogyakitakar igételfogadják,mertanyelvhasználatszentesítette(nyKk.I.
1980–1985,1198.p.),deanymKsz.2-banmárnincsilyenutalásaszóeredetijelentésére.Azúj’eltakar’jelentésrőlviszontakövetkezőketírják:
feltehetőleg az eltakar, letakar és a kitöröl, kihúz igék keveredésével alakult ki. Mivel
azonbannemjelentmást,mintfentiszinonimái,igényesstílusúszövegben,pl.újságcikkbenlehetőlegneéljünkvele,neterjesszük!(nymKsz.2 2005,380.p.)

Amaibeszélőkszinténa’levesziatakarót’jelentéstfogadjákeltermészetesnek,és
ezzelszembenazújatszabálytalannak,logikátlannakérzik.Pl.
nagyonzavarjaafülemetéslogikaiérzékemetazegyreinkábbelterjedő„kitakar”kifejezés.

haabeszélőkésanyelvművelőkkövetkezetesenragaszkodnánaka„logikaihelyességhez”,akétjelentésközülazújabbattámogatnák,mivelazatakar alapigejelentésével
isnagyobbösszhangbanvan.Azújjelentésselszembenireakciókésazeredetijelentés
teljeselfogadásaviszontaztmutatják,hogyezekmegítélésébenleginkábbakeletkezésüksorrendjeszámít.ígyakitakar újjelentésénekamegítéléseiscsakbizonyosidő
elteltévelváltozhatmeg.Jelenlegahelytelenítésébenazoriginalizmus,akonzervativizmusésapurizmusdominál.
Kiderülttehát,hogyalogikátlanságvádjacsakaddigakadályozzaegyesigékelfogadást,amígazokújszerűenhatnak,amígnemterjednekelaműveltebbrétegnyelvhasználatában,ésamígnemkerülnekbeazirodalmialkotásokba.éppenezértalogikátlanigekötő-használatmegkülönböztetéseteljesenindokolatlannaktűnik.

Afelolt igenyelvművelőimegítélése

Az internetezők körében a „logikátlan” igekötős igék közül a felolt a legvitatottabb,
ezértennekahasználatátésmegítélésétvizsgáltammegalaposabban.
Afelolt kialakulásáróléselterjedésérőlnincsenekbiztosadataim.Kontraszerintmára
1980-asévekbenkellőképpengyakorivoltahhoz,hogybekerülhessenaszótárba,mégis
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kimaradtazéksz.elsőkiadásából.EnnekKontraszerintcsaknyelvhelyességiokailehettek
(Kontra1982).ATörténetikorpusznemadrátalálatot,bizonyárakorábbansemvoltaz
írottnormarésze,viszontfeltételezem,hogyafelolt régótaélőigealak.ugyanismegfigyeltem,hogyazigekötőhatásárakezdmegváltozniazalapigejelentése.AGooglekeresőtalálataiaztmutatják,hogyabeszélőka’felkapcsol’értelmetmárnemcsakazigekötősigénektulajdonítják,hanemazalapigeegyönállójelentésénektartják.Ebbenazújjelentésébennemcsakafel,hanemakáravissza igekötőisjárulhatazigéhez.Pl.

Esetlegegycerkaelemmelműködőledlámpás?...nincssokfényedepárnaalájólehet
haéjjelvalamitmegnéznélésnemszeretnélvillanytoltani...4
hajnali negyed három. halkan becsukom magam mögött a hálószoba ajtaját. lámpát
semoltok.5
semmipánikbiztosankimentazáramvisszaakartamoltani avillanytmárakapcsolón
voltakezemamikoregyhidegkézrátetteakezétazenyémre.6

4 http://magyarprepperforum.net/
5 http://ujszo.com/
6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683970918485963&id=
1523868144496242
7 http://www.e-nyelv.hu/2014-02-13/feloltja-a-villanyt
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A simonyi által bemutatott bogoz ige bizonyítja, hogy ilyen jelentésmódosulásra már
korábban is volt példa a nyelvben. ha a jelentésváltozás a felolt esetében is végbemegy,nemleszlogikaiakadályaaszóelfogadásának.
A jelentésváltozásról és a felolt jelenlegi használatáról nem tájékoztat sem a
nymKsz.2,semanyKk.,mindenhelyzetbeninkábbaszinonimáitjavasolják.hasonlóan
járelanyelvitanácsadássalfoglalkozóe-nyelv.huoldalis.7 Jobbnaklátjákafelgyújt,
meggyújt, felkapcsol szinonimákhasználatát.
AnyKk.szerintalogikátlanságmellettafelolt ellenszólazis,hogy a felgyújt ésaz
elolt keveredésévelalakultki.Mivel„azigékellentétesjelentésezavartokoz”,ezérta
használatáthelytelennek,pongyolánakminősíti(nyKk.I.1980–1985,606.,985.p.).
AnymKsz.2 ishasonlóanjellemziafelolt igét.szerinteisafelgyújt ésaleolt egymásra
hatásávaljöttlétre,azonkívülértelemzavaróésezértkerülendő(nymKsz.2 2005,218.
p.). Mindkét nyelvművelői kiadvány egyetért abban, hogy a szó értelmezése gondot
okozhat a beszélők számára. simonyi példáiból látható, hogy a szókészletben nem
elhanyagolhatóazellentétezőigekötőkkelképzettigékszáma.Ezeknemokoznakkommunikációsnehézséget,sőttöbbségükbenamaibeszélőszámáramárfelsemtűnik
azellentét.Ezértúgygondolom,tévesazazállítás,hogyafelolt igefélreérthető,hiszen
havalóbanazvolna,egybeszélőközösségbensemhasználnák.ráadásulazértelemzavaróvádatmindenolyanszóvalszembenfellehetnehozni,amelyekjelentésenem
következtethetőkiazegyesmorfémákismeretealapján(pl.becsap valakit).
AnyKk.ésnymKsz.2leírásaisaszófeltételezettkialakulásánakamódjávalmagyarázzaafelolt helytelenségét.Akeveredés szóalegtöbbnyelvhelyességiítéletbennegatívszínezetű,ésafelolt esetébenisaztsugalljákvele,hogyazadottszóalakegyhibás
folyamateredményeképpenjöttlétre.Afeloltnakazilyenalapúelmarasztalásaanyelvi
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homogenizmusraésanyelvilapszizmusravezethetővissza.Ahomogenizmusképviselőielítélikakülönbözőnyelvbőlszármazóalakokvegyülését(beinvesztál)ésanyelven
belüliformákegymásrahatásátis(leáraz).Alapszizmusatévesztésekáltalkeletkezett
formákathelytelenítiatöbbiszóalkotásimóddalszemben(lanstyák2017).Azazonban
kérdéses,hogyvalóbankeveredéshozza-elétreezeketazigéket.Azigekötőkellentétezőfunkciójátfigyelembevéveafelolt nemkeveredés,hanemszabályosszóalkotási
móderedménye.
AnymKsz.2 készítőiaztisfontosnaktarjákközölni,hogyafelolt azalacsonyabbszintűbeszéltnyelvbenalakultki.Ezzelamegállapításukkalisvalószínűlegarraszeretnék
ösztönöznianyelvhasználókat,hogykerüljékeztaformát.Grétsyugyaneztsokkalnyíltabbanfogalmazzameg,szerinteafelolt „azalacsonyabbszintűbeszédben,apongyolanyelvhasználatbannemegyszerhallható,deacsakkicsitisigényesnyelvhasználatba
nemillikbele”.8
Összefoglalva:anyelvművelőiálláspontszerintafelolt mindenképpenhelytelenéskifogásolhatóigealak,éseztleginkábblogicistaéshomogenistaérvekkelpróbáljákigazolni.

Afeloltigeazinternetezőkmetanyelviszövegeiben

Alaikusokvéleményétinternetesfórumokmetanyelvihozzászólásainkeresztültérképeztemfel.Afelolt „helyességén”többnyelviésnemnyelvikérdésekreirányulófórumonisvitatkoznak.9 Afórumozókegyrészecsupántudomásulvesziazeltéréstazáltalaismertformákésafelolt között,denemfogalmazmegítéletetaszóvalkapcsolatban.Azilyentoleránsvéleménynyilvánításokbólnagyonkevesettaláltamazinterneten.
abarátnőmlezárjaatvt,énkikapcsolom,énfeloltomavillanyt,őfelkapcsolja

Alegtöbbenértékelikisafelolt formát,ésgyakranannakhasználóitis.Aszó„helyességének” megítélésekor a laikus nyelvhasználók is hasonló szempontokat vesznek
figyelembe,mintanyelvművelők.ítéleteiketaszóeredetére,logikusságáraésszabályosságára vonatkozó véleményeik befolyásolják. Az igekötők szóképző szerepére
egyáltalán nem találnunk utalást a laikusok szövegeiben. nem derül ki, hogy milyen
tudássalrendelkeznekazigekötőkfunkcióitilletően.Azviszontlátható,hogyafeloltot
nyelvtanilagishibásképződménynektartják.
Afelolt eredetévelkapcsolatbankétfajtaelképzelésélabeszélőkközött.Többenis
megneveznekkülönbözőtájegységeket,aholhasználatosezaforma,vagyisanyelvjárásokbankeresikafelolt gyökerét.Ezekbenahozzászólásokbanjelennekmegleginkábbalaikusokérzéseiésszemélyestapasztalatai.Azok,akikbenafelolt anagyszüleiketésazoknyelvhasználatátidézifel,elfogadóbbakezzelaformávalszemben.
8 Grétsylászló2003.oltsdfelavillanyt?[http://mno.hu/migr/oltsd-fel-a-villanyt-733618]–
2017.január10.
9 Azáltalamösszegyűjtötthozzászólásoktöbbmintharminckülönbözőoldalrólszármaznak.A
forrásoknagyszámamiattezeketittsemsorolomfel.
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énmegkiskorombanborsodivoltam,naottismástájszavakvoltak.Példáulittmegazért
röhögnekki,haaztmondom,hfeloltomalámpát,merténmegígyszoktammeg,még
nagyimisígymondja...Akihibánaktartjaezeketazasajáttudatlanságáróladképet...
szia,az“oltsdfel”nemhiba,hanemtájnyelvi/nyelvjárásiváltozatis,aszüleim—Tolna
megyeiek—ezthasználjáknagyjábólmindig.

Akadnak,akikúgygondolják,hogyanyelvjárásijellegemiattnemmindenközléshelyzetbenmegfelelőafelolt használata.érdekespéldáulaz,ahogyanazÍgy érzem Magam
– Mikor aludnék, és feloltják a villanyt szövegű képre reagálnak a hozzászólók.10
szerintükmégegyilyeninformálisfelületensemmegengedettanyelvjárásiasnaktartottformahasználata.Azerrevonatkozóhozzászólások:

A fenti idézetek egyébként kivételnek számítanak az általam összegyűjtött szövegek
között.ugyanisahozzászólásoktöbbségebeszédhelyzettőlfüggetlenülítélielafelolt használatát.Ahelyességviszonylagosságátcsakkevesenismerikvagytudjákmegfogalmazni.
Egytanulságosesetbenmegmutatkozikanyelvművelőitevékenységártalmashatása is. Az egyik hozzászóló a saját anyanyelvváltozata helyességét kérdőjelezi meg.
szerinteafelolt használatanemcsakkerülendő,hanemszégyellnivalóviselkedésis.A
szerzőplatonistaésstandardistagondolkodásrólárulkodik,hogynemismerielanem
standardformáklétezését.
sajnos én is tanultam pár értelmetlen kifejezést as szüleimtől, majd később jöttem rá
hogynemléteznekilyenszavak,mondatok!Pl.olcsdfelavilanyt,nehazudgálj,kirafinált,
ruhástúl, türűlkőző stb. szóval ultra gáz a mai világban ilyen szavakat használni, főleg
munkahelyen!

Aszerzővalószínűlegegymásiknyelviközösségbe(munkahelyre,iskolába)kerülvejött
rá,hogyaddig„helytelenül”beszélt.Ezareakcióvisszavezethetőarra,hogygyerekként
nemtanultamegelkülöníteniasajátnyelvváltozatánakésaköznyelvnekahasználati
lehetőségeit.
Aszóeredetétilletőennemmindenkikötiafelolt alakotaterületinyelvváltozatokhoz.sokakszerintaszóforrásaaműveletlenek„helytelen”nyelvhasználata.Kétkommentelőeztígyfogalmazzameg:
Afeloltjákavillanytmegnemtájszóláshanemtirpákság.
nadenemondjatok,hogyegypontontulnemhangzikvalamitulsuttyonak.Marolyan
igenytelenertelemben.szerintemvankulonbsegegyjopofanyelvilelemenyespl.a“feloltani”alampatkozott.

10 http://www.demotivalo.net/view/69705
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Attól,hogytájegységenkéntegy-egyigétmásképphasználunk,mégnemírjafelülaköznapi,elfogadottnyelvet.
nekemnincsbajomatájszólással,deazértazechtemagyarbankéneposztolgatni…
szombathelyen“beteszem“azajtót,deegypostbanmégiscsakhülyénnézneki...
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Afelolt eredetemellettaszóérthetősége,logikájaisfoglalkoztatjaabeszélőket.Afórumbejegyzésekarrólárulkodnak,hogyabeszélőkbenvanegyfajtaigyekezetaszabályokkövetésre,ezértkifogásoljákafelolt formát.Úgygondolják,hogyafelolt megsértvalamilyen
nyelvtanivagylogikaiszabályt.Eztazaggodalmukaterősítianyelvművelőiálláspontis,így
nemmeglepő,hogyazilyenlogicistahozzászólásbólvanalegtöbb.Pl.

nyugatonfordítvavanavillanykapcsolóbillenése,ottsimánvanértelmefeloltanialámpát.
Adolgokateloltani,kioltanilehet,deafeloltástegyszerűennemtudomértelmezni
oltanimindigaztjelenti,“elzárni,megszüntetni”(lásdtüzetolt).TehátaFEloltaniavillanyt
gyakorlatilagértelmezhetetlen:)

Azesetlegesjelentésváltozáscsaknagyonkevésesetbenfogalmazódikmeg.Pl.
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„Ittnemaz“olt”eredetijelentéseszámít.Feloltomalámpát.Teljesenhelyes.Aztjelenti,
hogyfelkapcsolom.”

Alogikusságothiányolómegnyilatkozásokgyakranhivatkoznakagyújt igére.szerintüka
felolt igeazértsemnemlehethelyes,mivelagyújt igéhezsemkapcsolódhatale igekötő.

Feloltjákavillanyt?Ezolyanminthaaztmondanád,hogyatűzoltóklegyújtottákatüzet...
Engem jobban zavar ha a lámpát feloltják. Ilyen alapon lehetne legyújtani is. de a józan
paraszti ész azt mondatja velünk, hogy dolgokat eloltani, esetleg leoltani lehet, feloltani
nem...

Alegyújt hiányaviszontnemzárjakiafelolt létezését,mivelolt alapjelentésénekaváltozásanincsösszefüggésbenagyújt igehasználatával.Perszealegyújt alaklétrejötténekalehetőségemegvananyelvben,ésazsemzárhatóki,hogykialakulegyszeraz
’elolt’jelentése.
Azösszegyűjtöttvéleménynyilvánításokbólaziskiderül,hogyalaikusoknyelvfelfogásanagyonkülönbözikanyelvészekétől.Anyelvészekaztvallják,hogyazegyesbeszélőközösségekbenelterjedtformákatazadottközösségbenfeltételnélkülelkellfogadni.Abeszélőkviszonteztméggyakrannemtekintikmegfelelőindoknakahhoz,hogya
felolt formáthelyeseljék,sőtszerintükegyelterjedtnyelvialakislehet„helytelen”.

Amitsokanhasználnak,azmégnembiztos,hogyjóis.Afeloltomnemaz.
A“feloltomavillanyt”olyan,minthavízzelszítanánkatüzet.ésmennyienmondjákígy!
belegondolt bármelyikük is? és ez szerintem nem kekeckedés részemről, hanem egy
rosszberögződéssokakrészéről.nem?

2.Azide–odaigekötőkváltakozása

bizonyos igékhez kapcsolódva a nyelvművelők megkülönböztetik az oda „helyes” és
„helytelen”használatát.Aleginkábbvitatottazad igeésazoda igekötőkapcsolódása.
A nyelvművelők szerint az idead csak első személyre vonatkozhat: idead
nekem/nekünk, az odaad pedig csak a második és a harmadik személyre: odaad
neked/neki/nektek/nekik.Agyakorlatbanazonbanazodaad használataazelsőszemélyreiskiterjed,ésváltakozvafordulelőazide igekötősalakokkal.Pl.
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csakegyautómaradhatnálad,atöbbitlégyszívesaddide,délután,hajövökérted,elhozomőket.
szegényemberneaddodanekem,hiszennekedsincséstudom,hogyteiséhesvagy!

Azide–oda igekötőkilyenváltakozásátmásigékenismegfigyelhetjük.Pl.ideítél–odaítél, ideajándékoz–odaajándékoz.

nagyon-nagyonjólesett,hogypüspökatyagondoltrámésodaítélték nekemeztanagyon
szépkitüntetést.
énnagyon-nagyonnagyraértékelemeztamainapot,nagyraértékelempersze1999-et,
amikoreztmárideítélték…
hAesetlegtudnátokegyetodaajándékozni nekünk,akkorkérünkTiteket,hogyjelezzétek
eztnekünk.
azemberektöbbségepedignemhogypénztkértvolnaahulladékért,inkábbszívesenideajándékozta nekem,örülve,hogymegszabadulhattőle.

JézusKrisztusbanIstenemberrélett,hogyönmagátodaajándékozzanekünk.
ésvalódiböjtaz,amikorvanbátorságunkönmagunkatodaadniazÚrnak,hogyazutánő
odaajándékozzaönmagét nekünk
Azifivezetőm20éves,házas,ésrengetegfiatalravolthatássalköztükrámis,haIsten
odaajándékozza afeleségetnekünk minekvessükel?
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A váltakozás valószínűleg nyelvjárási eredetű, dunántúli jelenségként már 1887-ben
regisztrálták, mátyusföldi használatát pedig 1891-ben írták le, ekkor még értékítélet
nélkül(csapodi1887,zolnai1891).Annak,hogymiértválasztjákabeszélőkazoda
igekötőtazide helyett,többokaislehet.Apragmatikaazzalmagyarázza,hogyazide–
oda igekötőkmutatónévmásihatározószókbóljötteklétre,ezértdeiktikuselemekként
viselkednek.Adeiktikuselemeketnemmindigabeszélőszempontjábólértelmezzük.
használhatjukőketúgyis„hogyadeiktikuscentrumotabeszédszituációmásrésztvevőjére”visszükát(Tátrai2000).Abeszélőkazadd oda nekem utasításmegfogalmazásakorisvalószínűlegacímzettszerepébehelyezkednek.Eztajelenségetdeiktikus
kivetítésnek nevezik. Tátrai megállapítja, hogy az add oda olyan deiktikus kivetítés,
amely „a magyar nyelv bizonyos területi változataiban, főleg a nyugati országrészben
meglehetősenkonvencionálismegoldásnakszámít”(Tátrai2010,17.p.).
Anyelvjárásihatásmellettazigekötő-használatotazoda igekötőnagyobbgyakoriságaisbefolyásolhatja.Azéksz.2-ban125oda igekötőséscsak22ide igekötős szóalakszerepel.Ezannakköszönhető,hogyazoda igekötőneknemcsaktávolodástjelölő szerepe van, pl. odavan valakiért. Elképzelhető, hogy az idead–odaad igékben a
nyelvhasználókmárnemtartjákfontosnakfeltüntetniazátadásirányát,ezértazigekötőfeladatamárcsakabefejezettségmegjelölése.Errepediganyelvhasználókazigekötőpárproduktívabbtagjátválasztják.
Azoda igekötőmellettszólhatazis,hogyáltalaabeszélőnemönmagárairányítja
afigyelmet,hanemarraaszemélyre,akiacselekvéstvégrehajtja.Ennekfontosszerepelehetakkor,haabeszélőudvariasnak,alázatosnakszeretnetűnni.szembetűnőpéldául az odaajándékoz nekünk gyakorisága vallási témájú szövegekben, amelyekben
szinténilyencéllalszerepelhet.Pl.
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Az első személyre vonatkozó oda igekötő használatának nyelvművelői
megítélése

AnyelvművelőiírásokközülakérdésesigealakratettlegkorábbiutalástaVasárnapi Új
Szó Nyelvművelés címűrovatábantaláltam,1970-ből.11 csákyKároly,acikkírójaarra
azáltalánosnyelvtaniszabályrahivatkozik,miszerint„amagashangrendűmutatójellegűhatározószókközelre,amélyhangrendűekpedigtávolramutatnak”.AnyKk. és
mindenkésőbbielőírócélzatúírásiserrealapozzaazintelmeit.
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Azide határozószó,ill.igekötőabeszélőkhöz,abeszéléshelyéhezvalóközeledést,közelítést,ill.velükvalószoroskapcsolatotfejezki.(...)szemléletkeveredés,ill.agyakoribb
használatfolytánnémelyigemellettpongyolabeszédben–részbentájihatásrais–az
oda igekötőváltjafel:márrégodaígérte akönyvet,mégsemkaptammegtőle;Addmár
oda aztkést!(helyesebbekide igekötővel)(nyKk.I.1980–1985,963.p.).

AnyKk.elismeriannakaháromfőtényezőnekameglétét,amelyekelőidézhetikennek
aszabálynakamegsértését,ésezekellenéreminősítipongyolánakazodaad használatát.A„szemléletkeveredés”szóvalfeltehetőlegapragmatikábólismertdeiktikuskivetítésre utalnak, a szócikkből viszont hiányzik ennek a jelenségnek a bemutatása. A
nyKk.általhasználtmegnevezésnegatívtölteteaztabenyomástkeltiabeszélőben,
hogyanézőpont-áthelyezéselítélendőjelenség.
A nyKk. egy másik helyen, az „oda–ide” igekötők szócikkében is foglalkozik az
odaad igével:
Azoda határozószó,ill.igekötő(...)tágabbkörűjelentéshasználatafolytánjóvaltöbbkapcsolatotalkotigékkel,mintellenpárja,azide.Ezértgyakranennekahelyébetelepszik,
példáulazodaad, odaígér igénekabeszélőszemélyérevonatkozóhibáshasználatában.
(nyKk.II.1980–1985:415)

A„helyébetelepszik”megfogalmazássalaztközlikazolvasóval,hogyazoda igekötőteljesenindokolatlanuljelenikmegakifogásoltszerkezetekben.Azilyenleírásokellenszenvet
ésfélelmetébreszthetnekabeszélőkben,akikaztánúgygondolhatják,hogyazoda használatávalveszélyeztetikazide igekötőmegmaradását.Errőltanúskodnakazokahozzászólókis,akikszerintazide igekötőegyreritkábbanfordulelőanyelvhasználatban:

nagyonzavaró–legalábbisengemzavar–azide-ésazoda-igekötőkhelytelenhasználata.
Jobbanmondvaaz„ide”teljeskiszorulásasokakbeszédében.
Az“addide”szóösszetételszinteeltűnt,pedigszükséglennerá,mertaziránythatározzameg.

Az ide igekötő eltűnésével kapcsolatos aggodalmak teljesen alaptalanok. Az oda
ugyanisnemmindenesetbenvehetiátazide szerepét.Azokbanazigékben,amelyek11 csáky Károly 1970. Alapvető nyelvi ismeretek hiánya beszédünkben. Vasárnapi Új Szó 3/44
[https://library.hungaricana.hu/hu/view/ujszo_1970_11/?pg=11&layout=s]–2017.április10.
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benfontosacselekvésirányánakajelölése,továbbraiselkülönülakettőhasználata:
idelép–odalép, idenéz–odanéz stb.
A nymKsz.2 külön szócikkben tárgyalja az idead–odaad igéket. Az odaad nekem
szerkezethasználatátúgymutatjabe,minthaazelsősorbangyereknyelvisajátosság
lenne,tudomástsemvéveakérdésesformaelterjedtségéről.Ezaleírásazértfélrevezető,mertajelenségmárrégótanemcsupánagyerekeknyelvébenjelenikmeg.Amegfogalmazásellenéreanyelvművelőkbiztosantudják,hogyazadd oda afelnőttekkörébenishasználatos,mivelgyereknyelvitévesztésekkelkapcsolatbannemszoktaknyelvhelyességitanácsokatadni.

AnymKsz.2szerzőinekazazelméletesemtűnikmegalapozottnak,miszerintagyerekek
többszörtalálkoznakazadd oda alakkal,ésezérthasználjákeztaformát.haaszülők
hagyományos módon használják az igekötőket, akkor az ide igekötős kifejezések
ugyanúgyaszókészletükrészévéválnak.
A két nyelvhelyességi kiadvány egyik legnagyobb hibája, hogy azt feltételezik, az
ide–oda határozószókraérvényesszabályokazezekbőlszármazóigekötőkreisvonatkoznak.Azigekötőknekviszontazirányjelölésentúlmásfunkcióikisvannak,amelyek
befolyásoljákahasználatukat.
AMagyar nyelvhasználati szótár megítélésesemsokbankülönbözikakorábbikiadványokétól. Előrelépés, hogy elkülöníti a gyermeknyelvi előfordulásokat a felnőttek
nyelvhasználatától.ugyanakkorabeszéltnyelviadd oda nekem szerintükislogikátlan
éshelytelen(Mnysz.2007,101.p.).
Ahivatalosnyelvművelőikiadványokmellettmásfolyóiratokban,helyiújságokbanis
találtamazodaad használatáravonatkozócikkeket.AzÉdes Anyanyelvünk egyikírása
a nyKk.-höz hasonlóan azt érzékelteti, hogy az oda használata teljesen céltalan, sőt
általagyengülakifejezésmódpontosságais.12
Azide ésazoda határozószóváltozatlanformábanigekötőkéntisműködik.haazitt és
azott határozószótsenkisemtévesztiössze,vajonmiérttévesztikösszeazide ésazoda
igekötőt?(...)bármennyireelterjedtisezatévesztés,nemhagyhatjukjóvá,mertrendszerhiba.nemmondhatunkleapontosságról,amegkülönböztetéslehetőségéről!

Azzal, hogy a szerző azt állítja, a beszélők összetévesztik az igekötőket, a beszélők
anyanyelvtudását vonja kétségbe. Az elképzelés hátterében a nyelvi kompetencionizmusállhat,miszerint„közvetlenkapcsolatvanahelytelennekbélyegzettnyelviformák
12 buváriMárta2016.szálkák.Édes Anyanyelvünk 38/3,8.[http://anyanyelvapolo.hu/edesanyanyelvunk-pdf/ea-2016-XXXVIII-3.pdf]–2017.április10.
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Abeszélőfeléirányulómozgástazide igekötősigévelfejezzükki:add ide az újságot! ha
viszont3.személyfeléirányulacselekvés,azadd oda! formaahelyes:add oda (neki v.
nekik) az újságot! Gyermekekbeszédébengyakori,hogy–agyakranhallottadd oda! felszólítás hatására – akkor is ezt az alakot használják, amikor saját maguknak kérnek
vmit: add oda a labdát, a mackót! helyesen: add ide (nekem) a labdát, a mackót!
(nymKsz.22005,307.p.)
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használataésabeszélőknyelvtudásaközött”(lanstyák2017).Abeszélőknyelvtudásátmegkérdőjelezővéleményekalaikusokkörébeniselterjedtek.
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IttPécsen,mindenalkalommal“addodanekem”nemértikazideésodaszavaktávolságotjelzőszerepét.
miérthasználjákmégaTV-benisúgy,hogyAddodAnEKEM,ezolyanszámomramintha
amagyaroknemtudnákértelmezniamagyarszótvagynincsigazam?

Acikkbenhasznált„elterjedt tévesztés”szókapcsolatnyelvészetiértelembenellentmondásthordoz.Atévesztés szóugyanisegyszeribotlástjelöl.Azaszerkezet,amelyikmárelterjedt,nemnevezhetőtévesztésnek.Úgytűnik,azodaad „helyességének”amegállapításakoranyelvirendszernekvalómegfelelésfontosabbszempont,mintazelterjedtség.
Acikkszerzőjenempusztánavéleményétmondjaelazide–oda „helyes”alkalmazásáról,azolvasókatisarrabátorítja,hogyutasítsákelakifogásolthasználatot.bizonyára
hiszabban,hogyhatástgyakorolhatabeszélőkattitűdjéreésáltalaazigekötő-használatukra is. A közeledés–távolodás megkülönbözetése viszont csak azért szűnhet meg
néhányigeesetében,mertabeszélőknemigényelikezeknekajelentésmozzanatoknakaz
elkülönítését.Ezértnincsisértelmeerőltetniazide igekötőhasználatát.
Acikkbenanyelvtanihelyességmellettmegjelenikakommunikációpontosságáthangsúlyozóindoklásis.Aszerzőapontoskifejezésmódfelettiaggodalmaiazegzaktizmusideológiájáravezethetőkvissza.Ennekaképviselőiúgygondolják,hogy„adenotációszempontjábólpontosabb,egyértelműbb,félreérthetetlennyelviformaeredendőenhelyesebb,
mintaz,amelykevésbépontosan,elnagyoltan,homályosan,félreérthetőenutaladenotátumra”(lanstyák2017).Apontosságabeszélőkszerintisérték,csakhogyapontosság
nemobjektívenmeghatározhatótulajdonság.Akikismerikéshasználjákakifogásoltalakokat,azoknemtaláljákőketpontatlannakvagyfélreérthetőnek.Pl.

ígyVasmegyébenhasználják,használjukeztakifejezést,nálunkaz“addoda”nemfurcsa,ésnemokozfélreértést.
énisbaranyaivagyok.nekünkazideadislogikus,deazodaadis.éseznemazértvan,
mertnemértjükazide-odamutatószót

Az első személyre vonatkozó oda igekötő az internetezők metanyelvi
szövegeiben

Azinterneteshozzászólásokgyűjtésesoránkiderült,hogyazodaad nekem azokközé
anyelvijelenségekközétartozik,amelyeketszéleskörbenhelytelenítenek.Többmint
hatvan különböző oldalon találtam metanyelvi reakciókat a kérdéses igealakokra
vonatkozóan. Ezek megbélyegzése az iskolai oktatásnak köszönhetően terjedt el és
folyamatosan terjed ma is. szerepel iskolásoknak készült nyelvhelyességi versenyek
feladatlapjainésfelvételifeladatokközöttis.13 Ezekbenagyerekeknekaszövegkörnye13 http://klett.hu/download/magyar_felv_fel_2.pdf – 2017. április 15.; http://www.
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zetfigyelembevételenélkülkellkijavítaniukazadd oda nekem szerkezetigekötőjét.Az
iskolaioktatásezzelaztazelképzeléstközvetíti,hogyazemlítettnyelviformaminden
esetbenjavításraszorul.szabóTamásPéterinterjújábólkiderül,hogyagyerekekmár
kilencévesenistudják,hogy„úgykénemondani,hogyaddide”(szabó–Mátyus2014,
220. p.). A gyerekek által így elsajátított helyes–helytelen kategorizáció a legtöbb
ember későbbi gondolkodásában is jelen van. A fórumozók megnyilvánulásai is azt
mutatják, hogy a beszélők felnőttként is követik a preskriptív szabályokat.
hozzászólásaikban többnyire ugyanazokat az ideológiákat lehet felfedezni, mint a
nyelvművelők szövegeiben. néhányukban viszont a nyelvi ismeretterjesztés pozitív
hatásait is megfigyelhetjük. nádasdy ádám 2003-ban írt egy cikket a jövök–megyek
igékhasználatáról.Azadd oda példájátugyannememlítimeg,deacikknekköszönhetően a deiktikus kivetítés fogalma bekerült a laikusok metanyelvi diskurzusaiba. A
beszélőkegyrészeéppenezértfogadjaelazadd oda változólétezésétis.

Abeszélőkbenkialakultellenszenvetazonbansokszormégatudományosérveléssem
tudjamegingatni.

Azaddideahelyesésennyi.Azilyenértelmetlenmagyarázatokat,hogyamásikszemszögébőlbeszélek,azokadják,akiknemtudnakhelyesenmagyarul.
Meglehetmagyarázni,deszerintemishelytelen.Ezolyan,minthaaztmondanánkvalakinek,hogygyereoda(hozzám).

Egy-egyilyenhozzászólásnemabeszélőkvéleményét,hanemazelőítéleteikettükrözi,
amelyeketnemőkalkottakmeg,hanemvalószínűlegkészenvettekátakörnyezetüktől.Azilyenreakciókanyelvoktatásjellegéreisvisszavezethetők.Atanulóktöbbnyire
leírójellegűszabályokkalismerkednekmeg,viszontkevesettanulnakanyelvgyakorlati
működéséről.Ezértkönnyebbenazonosulnakazzalaleegyszerűsítettszabállyal,hogy
az ide a közeledést, az oda a távolodást jelöli, mint azzal, hogy a beszédhelyzetben
nézőpont-áthelyeződéstörténhet,vagyazzal,hogymegváltozhatazigekötőkfunkciója.
Az idead mellett érvelők nem csak a szabályosságára, hanem a logikusságára is
hivatkoznak.Azadd oda nekem létezéseisabizonyítéka,hogyaszavakjelentésenem
mindigkövetkeziklogikusanaszóelemekjelentéséből,ezérteztnemisleheta„helyesség”kritériuma.
Mivelteeléggéközelvagymagadhozezértlogikusanúgyahelyes,hogyide(nekem).ha
viszontmagadtólelmutatsz(távolra),akkorlogikusanúgykövetkezik,hogyoda(neki).

Abeszélőireakcióktovábbijellemzővonása,hogyazodaad–idead igéketajön–megy,
hoz–visz igékkelállítjákpárhuzamba.
diakokert.ro/userfiles/file/furkesz%202012/Furkesz%207202.pdf–2017.április15.
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Amikor azt mondod valakinek, hogy “add oda”, az ő nézőpontjába helyezkedsz. éppen
olyan, mint amikor csengetnek nálad, és te kikiabálsz, hogy “Jövök!” Pedig nem jössz,
hanemmész,ugye.
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Másikgyönyörűség:“addoda(mármintnekem)aceruzát!”Kíváncsivagyok,akiígymondja,akutyájáthogyanhívjamagához:gyereoda?

Azilyenösszehasonlításoktévesmegállapításokhozvezethetnek.Ezekazigékugyanis
olyanmozgástjelölnek,amelyeknélhangsúlyosakazirányok.
báranyelvművelőiírásokerrekimondottannemutalnak,alaikusokmégisazadd
oda nekem formátnemcsaknyelvhelyességihibának,hanemműveltségikérdésnekis
tartják.Anyelvidoktizmusszellemébenaztgondolják,hogyazadd oda nekem használataaziskolázatlanság,műveletlenségbiztosjele.
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Akiilyeneketmond,azigenisbunkó!nincsezenmitszépíteni!
ezténprimitívszóhasználatnaktartom
nemkell“tájnyelviséggel”mentegetnianyelvibunkóságot!

A szerkezet helyességét lényegében csak azok nem ítélik el, akik megtapasztalták a
nyelvjárásihasználatát.Ahozzászólókelmondásaszerintviszontmárnemcsakanyelvjárásokban fordul elő a beszélő személyére vonatkoztatott odaad ige. nagyon sokan
állítják,hogyapestinyelvbenishasználjákésahozzászólókbeszámolóialapjánmár
ellenőrzöttebbszövegekben:szépirodalomban,dalszövegben,filmszinkronbanismegjelenik.Azt,hogyazodaad ígyterjed,azinternetezőkegyáltalánnemhelyeslik.Pl.
Pestensokanhasználjákaz“oda”szótaz“ide”helyett.deazeléggáz,hogyafilmekben
isnagyongyakran“addoda”-tmondannakill.szinkronizálnak.VagygondoljunkcsakAuth
csillaegyikszámára,amikorarefrénbenfolyamatosanezténekli:”Addodanekem”.
nemnevetséges?nemigaz,hogyvalakikmegírjákadalszöveget,sokanelolvassákmegzenésítikstb.ésnemveszikészre,hogyittvalaminemstimmel?

Összegzés

dolgozatomban két nyelvi jelenségre vonatkozó metanyelvi megjegyzéseket elemeztem.Akételembenazaközös,hogymindegyikhezkapcsolódnaknyelvhelyességiintelmek, és helyességüket a laikusok is vitatják. A laikusok és a nyelvművelők szövegei
alapján leírtam a helytelenítésük okait és az azok mögött álló nyelvi ideológiákat. A
nyelvhelyességiítéleteketmindenesetbenösszevetettemameglévőtudományoseredményekkelésazáltalamgyűjtöttadatokkal,hogybizonyítsamahelytelenítésükmellett
szólóérvekmegalapozatlanságát.
Aszakirodalomsegítségévelrámutattam,hogyalogikátlannakbélyegzettigékvalójábanamagyarnyelvbenműködőegyfajtaszóalkotásimódmegnyilvánulásai,ésatömör
kifejezésmódhozjárulnakhozzá.Anyelvhelyességiírásokelemzésévelkiderítettem,hogya
nyelvművelőkalogikátlan minősítéstnagyonkövetkezetlenülhasználják.Azigékmegítélésétszámosmásideológiaisbefolyásolja,ezérta„logikátlan”igékmegkülönböztetéseteljesenindokolatlan.Anyelvművelőktőleltérőenalaikusoknemismerikazigekötőkellentétező funkcióját, ami lehetővé teszi a felolt ige elmarasztalását a beszélők körében is.
ugyanakkornéhánypéldamondatlátatóvátette,hogyazáltalánoshelytelenítésselszembenzajlikazolt igejelentésváltozása,amifeltehetőlegelősegítimajdaszóelfogadását.
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Azelsőszemélyrevonatkozóodaad igehelytelenítésénekazalapjaazatéveselgondolás,miszerintazide–oda igekötőketcsakúgylehethasználni,mintazezeknekmegfelelőhatározószókat.Alaikusokhozzászólásaielárulták,hogyazelsőszemélyreutaló
odaad igét nyelvtanilag hibásnak tartják, ezért megkérdőjelezik az add oda nekem
használóinakanyelvtudásátis.Internetesszövegekbőlvettpéldamondatokkalrámutattamarra,hogyazide–oda igekötőkváltakozásatöbbigekötősige(odaítél, odaajándékoz)használatábanismegfigyelhető.bárajelenségnagyonrégi,arávonatkozóvéleményekbennemtapasztalhatóváltozás.részbenaziskolaioktatásnakköszönhetően
az első személyre vonatkozó odaad megbélyegzése állandóan öröklődik. A kitartó
elutasításhelyettfontoslennemegismerniahasználatánakterületi,társadalmieloszlását,mivelcsakígylehetnepraktikustanácsokatadniahasználatávalkapcsolatban.
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AnIKó KázMér
EVAluATIon oF ThE corrEcTnEss oF soME VErb ForMs

In my paper I study attitudes towards language correctness. based on
prescriptivistwritingsandlaymen’scomments,I presentopinionsconnectedto
hungarian verbs felolt and odaad. using collected texts I examine how people
argue for or against the correctness of the chosen verbs. despite of being
characterized as illogical, the verb felolt is the product of an existing word
formation process in hungarian. by analysing the prescriptivist comments on
feloltandothersimilarverbs,wecanseethattheirrejectionoriginatesindifferent
languageideologies.laymendenyfeloltmainlybecausetheyarenotawareofthe
fact that hungarian verbal prefixes can change the verbs’ meanings to their
opposite.Theuseofodaad,referringtothefirstperson,ishighlycriticizedbyboth
prescriptivist linguists and ordinary speakers. however, literature and empirical
data prove that the arguments against its correctness are scientifically
groundlessandthisuseofprefixodaappearsnotonlyincombinationwiththe
verbadbutalsowithítélandajándékoz.

