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KÖTŐMÓD A MAGYARBAN ÉS NÉMELY INDOEURÓPAI NYELVBEN 

 

H. VARGA MÁRTA 
 

 

1. Bevezetés 

A magyarban a kötőmódnak az igemódok hagyományos, morfológiai kereteken belüli ér-

telmezése nemigen lehetséges, hiszen a kötőmódnak nincsen önálló jele, amely megkülön-

böztetné a többi módjeltől (a kijelentő mód Ø, a feltételes mód -nA/-nÁ és a felszólító 

mód -j jelétől). Formailag nem tud elkülönülni az imperatívusztól, morfológiailag kénytelen 

a felszólító mód -j jelével megjelenni az igealakon, grammatikai kitevője tehát homonim a 

felszólító mód jelével. Amennyiben nem ragaszkodunk a modus kategóriájának klasszikus, 

morfológiai alapú megközelítéséhez, akkor a magyar igeragozási sorból hiányzó kötőmódot 

célszerűnek tűnik más szinten, a morfológiainál tágabban értelmezhető, más módokat (kije-

lentő, feltételes) is magában foglaló szintaktikai kategória részeként definiálni. Kívánatos-

nak tűnik tehát az igemód és a mondatmód elkülönítése egymástól. Mivel a kötőmód fo-

galmának és használati szabályainak ismerete számos indoeurópai nyelv tanítása/tanulása 

során is előkerül, és a magyarnak mint idegen nyelvnek (MID) az oktatásában sem nélkü-

lözhető, ezért a nyelvészeti kutatások eredményeire támaszkodva kívánom a kötőmód hasz-

nálatának kérdéseit tisztázni. Mindenekelőtt ismerkedjünk meg néhány indoeurópai nyelv 

(a latin, az olasz, a német és az angol) kötőmódnak nevezett móduszával. 

 

2. Kötőmód az indoeurópai nyelvekben 

Az indoeurópai nyelvekben a kötőmód az igemódok egyike. Létezéséről elsősorban a latin 

és az újlatin nyelvekben, valamint a németben van általában tudomásunk, ezekben a nyel-

vekben ugyanis a kötőmód mind formailag, mind a használatban elkülönül a többi módtól. 

Az indoeurópai nyelvek kötőmódhasználatában általában három fő szempontot szokás 

hangsúlyozni: 

(1) Általában összetett mondatokban, az alárendelt (beágyazott) tagmondatban fordul-

nak elő. A nemzetközi terminusok a latin coniunctivus (’kötő, összekapcsoló’) vagy sub-

iunctivus (’alávető, összefüggő’) fordításaként honosodtak meg az indoeurópai nyelvekben: 

egyik részük az előbbi, másik részük az utóbbi elnevezést vette át (pl. ol. congiuntivo, n. 

Konjunktiv // sp. subjuntivo, fr. subjonctif, ang. subjunctive). Mindkét terminus azt nyoma-

tékosítja, hogy a kötőmódú igealak általában az alárendelői összetett mondatok főmondatá-

nak van alárendelve, ahhoz kötődik. 

(2) A kötőmódot tartalmazó alárendelt mondatban leírt esemény szorosan kapcsolódik a 

főmondathoz. Ennek prototipikus jelentése a beszélőnek a mondat propozicionális tartalmá-

ra vonatkozó bizonytalanságával hozható kapcsolatba (pl. függő beszéd). Kötőmódot talá-

lunk akkor is, ha a beszélő a beágyazott mondatban leírt eseményhez vagy tényálláshoz 

való személyes viszonyát (érzelmeit, értékítéletét, vágyát, kételyét vagy akaratát) fogal-

mazza meg, valamint a lehetőséget, szükségességet, fontosságot stb. kifejező főmondati 

predikátumok után is. Ilyenkor tehát szemantikai motiváció áll a módválasztás mögött. 
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(3) A kötőmód teljes (hatszemélyű) paradigmával rendelkezik (minden számban és 

személyben létezik), szemben a felszólító formákkal, amelyek ragozási sora hiányos (de-

fektív): mivel az esetek többségében a beszélő interakcióban utasítja/próbálja rávenni part-

nerét valamely cselekvés elvégzésére, így megszólítottjai értelemszerűen második szemé-

lyek lehetnek (te, ön/maga, ti, önök/maguk), esetleg még a többes szám első személy is 

(mi), ha a megnyilatkozó is tagja a csoportnak. 

Ismerkedjünk meg a vizsgált indoeurópai nyelvek kötőmód-használatának szabályaival.  

 

2.1. Kötőmód (coniunctivus) a latinban1 

A coniunctivus a latinban rendkívül sokféle használati értékkel rendelkezik, és az egyes funk-

ciók szétválasztása meglehetősen nehéz feladat. A latin kötőmód használatában két jellegzetes 

funkció kirajzolódása figyelhető meg: (1) a fő- és (2) a mellékmondati kötőmódhasználat. 

 

2.1.1. Főmondati (önálló) használatban az indicativus által jelölt ténylegessel, bizonyossal, 

valóságossal szemben a kötőmódú igealakok – a feltevés, elképzelés igemódjaként – a 

csupán gondolatban létezőt fejezi ki. Magyarra kijelentő, felszólító vagy feltételes móddal 

fordítjuk: 

▪ Az óhaj, a kívánság coniunctivusa (coniunctivus optativus), pl. 

Utinam amicus convalescat! ’Bárcsak meggyógyulna a barátom!’ (teljesíthető kí-

vánságot fejez ki), 

Utinam parentes mei viverent! ’Bárcsak élnének a szüleim!’ (teljesíthetetlen kíván-

ságot fejez ki). 

▪ A felszólítás, buzdítás, ösztönzés coniunctivusa (coniunctivus hortativus) 

Festinemus! ’Siessünk!’, 

Mortem ne timeamus! ’Ne féljünk a holtaktól!’. 

 

▪ A megengedés coniunctivusa (coniunctivus concessivus) 

Haec verba sint acerba sane, falsa non sunt ’Bár keserűek e szavak, de nem hazu-

gok’,  

Fremant omnes, ego dicam, quod sentio ’Hadd zúgjon mindenki, én megmondom, 

amit érzek’.  

▪ A lehetőség coniunctivusa (coniunctivus potentialis) 

Quis dubitet, quin in virtute divitiae sint? ’Ki kételkedhetne abban, hogy az erény-

ben gatdagság van?’  

▪ A kétkedés coniunctivusa (coniunctivus dubitativus) 

Quid faciam? ’Mit tegyek?’, 

Quid facerem? ’Mit tehettem volna?’, 

Utrum superbiam eius commemorem, an crudelitatem? ’Vajon dölyfösségét említ-

sem-e meg vagy kegyetlenségét?’ 

▪ Az irreális (meg nem valósult, illetve meg nem valósítható) feltétel coniunctivusa 

(coniunctivus conditionalis) 

Sine spē vita tristis esset ’Remény nélkül szomorú lenne az élet’, 

 
1  NAGY–KOVÁTS–NÉMETH 1990, 150‒153, 175‒177. 
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Irem ’Mennék (de nem mehetek)’, 

Issem ’Mentem volna (de nem mehettem)’.   

 

2.1.2. Mellékmondatban (viszonyított használatban) a latinban gyakran pusztán annak a 

jelölésére szolgál, hogy a mellékmondat cselekvése a főmondat cselekvésétől függ. Míg a 

főmondat állítmánya az önálló igehasználat szabályait követi, a mellékmondat a viszonyí-

tott igehasználat szabályait (kijelentő módban és kötőmódban is). Az alárendelő összetett 

mondatok mindig jelzik a fő- és a mellékmondat cselekvéseinek egymáshoz való viszonyát. 

E viszonyban mindig a mellékmondat cselekvése igazodik a főmondatéhoz. A latin nyelv-

tanban a konjunktívuszos mellékmondatok igehasználatát külön (bonyolult) szabályrend-

szer, az ún. consecutio temporum foglalja össze. A latin és az újlatin nyelvekben a 

consecutio temporumnak megfelelően a kötőmódnak nemcsak jelen, hanem múlt idejű 

formái is léteznek. 

A kijelentő módtól való általános ódzkodás a latinban a konjunktívuszi forma széles kö-

rű elterjedését eredményezte, idővel szinte minden mellékmondati állítmány automatikusan 

kötőmódba került. Ez a jelenség a magyarázata a „függő beszéd” módhasználati gyakorla-

tának is az indoeurópai nyelvekben: ilyen esetben is kötőmódot alkalmaznak az újlatin 

nyelvek (francia, olasz, spanyol, román) és a német is.  

 

2.2. Kötőmód (congiuntivo) az olaszban2 

2.2.1. A kötőmód a mai olasz nyelvben főleg mellékmondatokban fordul elő, a főmondat 

állítmányának idejétől, módjától, illetve a tagmondatokban kifejezett cselekvések elő- vagy 

egyidejűségétől függően négyféle igeidőben (presente, imperfetto, passato és trapassato). 

A congiuntivo mellékmondati használatban általában a következő főmondati igék után áll: 

▪ akarást, kívánságot, reménykedést, engedélyt, tiltást kifejező igék után, pl. Voglio 

che lui mi dia una riposta ’Szeretném, ha válaszolna nekem’,  

▪ véleményt, gondolati folyamatot kifejező igék után, pl. Penso che l’Italia debba 

restare unita ’Úgy gondolom, hogy Olaszországnak egységesnek kellene maradnia’, 

▪ szubjektív érzelmet kifejező főmondat után, pl. Sono contenta / felice che tu mi ven-

ga ’Örülök, hogy meglátogatsz’,  

▪ kétkedés, bizonytalanság megfogalmazása esetén, pl. Dubito che dica la verità ’Két-

lem, hogy igazat mond’,  

▪ korlátozó jelentésű, szűkítő értelemben használt szavak (pl. il primo ’az első’, 

l’ultimo ’az utolsó’, l’unico ’az egyedüli’, il solo ’az egyetlen’) után, pl. Siamo gli 

unici che vadano d’accordo ’Mi vagyunk egyedül, akik megértik egymást’,  

▪ személytelen szerkezetek után, pl. Può darsi che abbia ragione ’Lehet, hogy nekem 

van igazam’. 

 

2.2.2. A kötőmód önálló, főmondati használata a következő esetekben fordul elő (elsősor-

ban a választékos, udvarias nyelvhasználatban):  

▪ a felszólítás és a parancs különféle árnyalatainak a kifejezésére használják egyes és 

többes szám harmadik, illetve többes szám első személyben, pótlandó a felszólító 

mód (imperativo) hiányzó alakjait (az olasz felszólító módnak csak egyes és többes 

számú második személye van), pl. venga ’jöjjön!’, vengano ’jöjjenek!’, andiamo 

’gyerünk!’, 

 
2  HERCZEG 1991, 309‒321. 
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▪ óhaj, kívánság kifejezésére, pl. Alberto sia il mio testimonio del matrimonio ’Albert 

legyen a házassági tanúm’, 

▪ kétely kifejezésére, pl. Che abbia ragione lei? ’Hogy neki lenne igaza?’, 

▪ a mértani adatközlés is többnyire kötőmódú formában szerepel, pl. sia data la retta 

AB ’adva van AB egyenes’. 

 

2.3. Kötőmód a németben3 

A német kötőmód meglehetősen sajátos igemód. Két igeidejét (a Konjunktiv Präteritumot 

és a Konjunktiv Plusquamperfektet) összefoglaló néven Konjunktiv II-nek nevezik: ez a 

magyar feltételes mód megfelelője, míg a Konjunktiv többi igeidejét (Präsens, Perfekt, 

Futur I és II) összefoglaló néven Konjunktiv I-nek nevezik. Ez utóbbi csoportba tartozó 

formák vethetők egybe a magyar kötőmód használatával, tudniillik ezek sem tényt közöl-

nek, hanem még be nem következett, ún. irreális esemény kifejezésére szolgálnak az össze-

tett mondatok mellékmondataiban. 

 

2.3.1. A kötőmód jelen ideje (Konjunktiv Präsens) két esetben használatos:  

(a) Főmondatban a felszólító mód kifejezésére E/3-ben és T/3-ben: Es lebe Deutschland! 

’Éljen Németország!’, Gehen Sie nach Hause, bitte! ’Menjen haza, kérem!’. 

(b) Mellékmondatban, függő beszédben (amikor nem vagyunk meggyőződve a mellék-

mondatban kifejezett cselekvés igazságtartalmáról), nem kötelező érvénnyel, pl. Peter sag-

te, dass er sich nicht gut fühle (kötőmód) ~ Peter sagte, dass er sich nicht gut fühlt (kije-

lentő mód). A kötőmód leginkább olyan mellékmondatokban használatos, melyeket az Azt 

mondta, hogy… (Er sagte, dass…), Azt nyilatkozta, hogy… (Er hat erklärt, dass…), Beszá-

molt arról, hogy… (Er hat davon berichtet, dass…) stb. kezdetű főmondat vezet be. Ezek a 

főmondati predikátumok állítólagosságot fogalmaznak meg: igazságtartalmuk bizonytalan-

ságát ilyen esetekben a módhasználati gyakorlat, a mellékmondat kötőmódú igealakja hiva-

tott nyomatékosítani.  

 

2.3.2. A kötőmód Perfektje előidejűséget fejez ki a főmondat cselekvéséhez képest. A fő-

mondatban álló ige állhat jelen időben vagy múlt időben is, mindegyik után használható 

mellékmondatban a Konjunktiv Perfekt előidejűség kifejezésére (szemben néhány más 

indoeurópai nyelvvel, amelyekben az igeidők egyeztetésének szigorú szabályai vannak), pl. 

Sie sagt, dass Karl alles gestohlen habe ’Azt mondja, Karl mindent ellopott’ ~  

Sie sagte, dass Karl alles gestohlen habe ’Azt mondta, Karl mindent ellopott’. 

 

2.3.3. A kötőmód Futur I igeidejét is függő beszédben használhatjuk, mégpedig utóidejűség 

kifejezésére, elsősorban jövőre vonatkozó hiteltelen kijelentések esetén, pl. Das faule Kind 

hat versprochen, es werde sofort lernen ’A lusta gyerek megígérte, azonnal tanulni fog’. 

 

2.3.4. A kötőmód Futur II igeideje utóidejűséget fejez ki, és abban az esetben használatos 

függő beszédben, ha valakinek a jövőre vonatkozó állítása felől nem vagyunk teljesen meg-

bizonyosodva, pl. Der Ingenieur erklärte, er werde die Arbeit übermorgen beendet haben 

’A mérnök kijelentette, hogy holnapután befejezi a munkát’. 

 

 

 
3  A német kötőmódról írt fejezet átnézéséért Katkó Lajosné tanárnőnek tartozom köszönettel. 
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2.4. Kötőmód az angolban 

Annak ellenére, hogy a mai angolban a kötőmód már nemigen használatos produktív mó-

don, mégiscsak érdemes néhány szót szólni róla. Az igealakok szintjén (igemódként) alig 

van értelme kijelentő és kötőmódról beszélni, mert a kötőmód ma már leginkább csak né-

hány szerkezetben vagy idiomatikus kifejezésben fedezhető fel, pl. If I were you, I would 

not … ’Ha neked lennék, …’, I wish I were you ’Szeretnék a helyedben lenni’, it is (high) 

time / I would rather / I wish / if only, és az esetek túlnyomó többségében felcserélhető más 

igealakokkal. Az angolban (elvben) kétféle: jelen és múlt idejű kötőmódú formák külön-

böztethetők meg.  

 

2.4.1. Az ige jelen idejű kötőmódja egybeesik az igék egyszerű jelen idejű alakjával, azzal a 

különbséggel, hogy kötőmódban E/3-ben nincs igei személyrag [-(e)s] rag: vö. pl. He goes 

there quite often ’elég gyakran megy oda’: (kijelentő mód) ~ I insist that he go there ’Ra-

gaszkodom hozzá, hogy ő odamenjen’ (kötőmód), He thinks the matter over again ’végig-

gondolja az ügyet’ (kijelentő mód) ~ I suggested that he think the matter over again ’Java-

soltam, hogy gondolja végig az ügyet’ (kötőmód). 

Az egyetlen kivétel a to be ’van’ ige, amelynek kötőmódja minden személyben be ma-

rad, szemben a kijelentő módú formákkal, amelyek (az angol igék közül szinte egyedüli-

ként) nagyobb alaktani változásokat mutatnak: vö. pl. They are always punctual. ’Ők min-

dig pontosak’ (kijelentő mód) ~ It’s necessary that they be punctual ’Szükséges, hogy pon-

tosak legyenek’ (kötőmód).  

 

2.4.2. A múlt idejű kötőmódú igealak megegyezik az ige befejezett múlt idejű alakjával, pl. 

I wish I had gone to Rome last Summer ’Szerettem volna az elmúlt nyáron Rómába utazni’, 

a létige pedig minden személyben were, pl. I would break up with him, if he were my 

boyfriend ’Szakítanék vele, ha ő lenne a barátom’. A were a szabály szerinti forma, ám a 

mai angolban (informális stílusban) egyre inkább terjedőben van a was is (kivétel az if I 

were you, amely nem képzelhető el was formában).  

 

2.4.3. A kötőmód főmondati használata meglehetősen ritka az angolban, főként rögzült 

szerkezetekben, kifejezésekben fordul elő. Használata általában 3. személyű, kívánságot, 

óhajt fejez ki, pl. The force be with you! ’Az erő legyen veled’, So be it! ’Úgy legyen!’, 

God be with you! ’Isten legyen veled!’, God save the Queen ’Isten óvja a királynőt!’, God 

bless you! ’Isten áldjon!’, Long live! ’Éljen soká!’, May Allah grow your beard long ’Allah 

növessze hosszúra a szakálladat!’. 

Mint a fenti összefoglalásokból látható, a konjunktívusz használati szabályai nem egy-

ségesek az indoeurópai nyelvekben. Még a kötőmódot ismerő nyelvek között is markáns 

eltérések figyelhetők meg például abban a tekintetben, hogy mely főmondatbeli keretkifeje-

zések, kulcsszók hívnak elő kötőmódot a mellékmondatokban. Míg például a franciában a 

gondol ige kijelentő módot kér a beágyazott tagmondatban: Paul pense que Pierre vient 

(kijelentő módú igealak)/*vienne (kötőmódú igealak) ’Paul azt gondolja, hogy Pierre jön’, 

ugyanezen főmondati régens az olasz nyelvben kötőmódot kér maga után: Paolo pensa che 

Pietro venga (kötőmódú igealak)/*viene (kijelentő módú igealak).4 

 

 

 
4  Vö. SÁRKÁNY 2017. 



 Kötőmód a magyarban és némely indoeurópai nyelvben 219 
 

 

 

3. Kötőmód a magyarban 

„A magyar nyelvtudomány történetében többször is felmerült a konjunktívusz lehetősége, de 

a kötőmód konszenzusos elismeréséig soha nem jutott el a magyar lingvisztika.”5 A kötőmód 

léte minden bizonnyal azért vita tárgya a magyarban, mert formája (többé-kevésbé) egybe-

esik a felszólító móddal, ezért a hagyományos, morfológiai megközelítésben nem tekinthe-

tő önálló igemódnak, annak ellenére sem, hogy lényeges különbség rajzolódik ki a valódi 

felszólítást tartalmazó mondatok, illetve az azokat idéző vagy valódi felszólítást egyáltalán 

nem tartalmazó -j jeles igealakot tartalmazó mellékmondatok között.  

A klasszikus leíró grammatikák általában három módot (kijelentő, feltételes és felszó-

lító) tárgyalnak,6 és az alárendelői összetett mondatok beágyazott mondataiban megjelenő 

-j módjeles igealakokat is általában egységesen felszólító módúnak definiálják, annak 

ellenére, hogy ezekben a tagmondatokban az imperatívuszi formák nem jelentenek valódi 

felszólítást.  

Vannak tanulmányok7 és olyan újabb nyelvtanok is,8 amelyek a három igemód mellé 

felveszik a szintaxis szintjén megjelenő kötőmódot is, hangsúlyozva, hogy a kötőmód mor-

fológiailag nem különíthető el a felszólító módtól. Többen érvelnek amellett,9 hogy a -j 

jeles igealakokat célszerű lenne egységesen kötőmódú (esetleg kötő-felszólító módú) ala-

koknak nevezni, amelyek a kötőmódú tagmondatokon kívül felszólításokban is előfordul-

nak. A kötőmód formája az igekötő nélküli igék esetében ugyan teljesen egybeesik a felszó-

lító módú alakkal, pl. Arra kérlek, hogy tanulj(ál) (felszólító mód) ~ Nincs kifogásom az 

ellen, hogy tanulj(ál) (kötőmód), igekötős ige esetében azonban könnyű kimutatni a kötő-

módú formát, hiszen az – a felszólító móddal ellentétben – nem jár az igekötő és az ige 

fordított sorrendjével, pl. Arra kérlek, hogy tanuld meg ezt a verset (felszólító mód) ~ Fon-

tos, hogy megtanuld ezt a verset (kötőmód). Kötőmódú alárendelt mondatról csak abban az 

esetben beszélnek, ha a kötőmódú igei állítmánnyal rendelkező mondatban nincsen úgyne-

vezett felszólító operátor, amely felszólító értelművé alakítaná a mondatot, és megfordítaná 

az igemódosító-ige sorrendet. Ez utóbbi ugyanis az egyik legszembetűnőbb különbség a 

kötő-, illetve a felszólító módú mondatok között. Farkas,10 Turi11 és Varga12 arra hivatkoz-

va is érvel a kötőmód önállósága mellett, hogy a nyelvek többségében a felszólító mód csak 

második személyekben és főmondati pozícióban lehetséges, vagyis a felszólító mód rago-

zási paradigmája hiányos. A magyarban a minden számban és személyben megjelenő -j 

módjel tehát semmiképpen nem a felszólító módnak, hanem a kötőmódnak a jele.  

A fenti megközelítések ismeretében továbbra is kérdés marad a következő: ha a morfo-

lógia szintjén a kötőmódnak nem létezik a többi módjeltől különböző jele, akkor a konjunk-

tívusz mint mód létezik vagy nem létezik a móduszok között a magyarban? 

 

 

 

 
5  SZARKA 2000, 258. 
6  TOMPA 1962; BENCÉDY–FÁBIÁN–RÁCZ–VELCSOVNÉ 1976; KESZLER 2000. 
7  Pl. PATAKI 1984; TÓTH 2003; 2005. 
8  Pl. É. KISS–KIEFER–SIPTÁR 1998; KÁLMÁN 2001; IMRÉNYI–KUGLER–LADÁNYI–MARKÓ–TÁTRAI–

TOLCSVAI NAGY 2018. 
9  FARKAS 1992; HEGEDŰS 2004, 259; 2018, 124‒133; TURI 2009; VARGA 2013, 2011. 
10  FARKAS 1992. 
11  TÚRI 2009. 
12  VARGA 2011. 
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3.1. A kötőmód funkciója a magyarban 

Pataki a nem tényszerű tartalom megjelenítését értelmezi a mellékmondatokban kötőmódú 

funkcióként. A reális/irreális megkülönböztetést alkalmazva a kötőmód szemantikai funk-

cióját a nem realitás kifejezésében látta: „(a kötőmódú) igealakok egytől-egyig olyasvala-

mit fejeznek ki, ami a valóságban nincsen meg, olyan tényt, amely nem létezik, olyan fo-

lyamatot, amely nem történik meg: olyasvalamit, aminek a nemléte vitathatatlan”.13  

Turi is úgy véli, hogy a kötőmódú igealak nem tényt közöl, hanem csak óhajtott, kívánt, 

elrendelt, megparancsolt stb., de „a beszélő által még nem ismert igazságértékű, még be 

nem következett, ún. irreális esemény kifejezésére szolgál”,14 vö. pl. a következő mondato-

kat a faktualitás kifejezése szempontjából: Helyeslem, hogy a bűnösöket megbüntetik ~ 

Helyeslem, hogy a bűnösöket megbüntessék.15 A logikai különbség a két mondat között 

abban ragadható meg, hogy míg az első mellékmondat tartalma reális tényről vagy tényként 

kezelt dologról szól, addig a második mellékmondat tartalma (még) nem realizálódott, a 

valóságban (még) nem történt meg, de a megvalósulása kívánatos lenne (vö. még Ellenzem, 

hogy emelik a bérletek árát ~ Ellenzem, hogy emeljék a bérletek árát, Fontos számomra, 

hogy jól tanulsz ~ Fontos számomra, hogy jól tanulj).  

Tóth,16 aki a kötőmód tanulmányozásának több munkát is szentelt, e mód fő funkcióját 

a beszélőnek a mondat propozicionális tartalmára vonatkozó bizonytalanságával hozza 

kapcsolatba, viszont nem tartja kielégítőnek a hagyományos megközelítés magyarázó elvét, 

miszerint a reális állítást kifejező mellékmondatokban kijelentő mód szerepel, míg a nem-

reális állítást hordozó mellékmondatokban nemkijelentő módok jelennek meg.17 Olyan 

elméleti keretet dolgoz ki a bővítményi mellékmondatok módválasztására, amely a reá-

lis/irreális különbségen túlmutat: a predikátumok veridikalitási tulajdonságai és a módvá-

lasztás közötti összefüggésekre mutat rá, nevezetesen arra, ha a főmondat igaz, a mellék-

mondatnak is igaznak kell lennie. A faktív és érzékelést kifejező igék mindig veridikálisak, 

bővítményi mellékmondatai ezért kijelentő módban állnak: Örülök, hogy Péter megjött.  

A direktívák (pl. parancsol), az engedélyezést (pl. megenged), a célt (pl. törekszik), vagy az 

akaratot, vágyakozást kifejező (pl. akar) igék ellenben nem veridikálisak, mellékmondatai 

ezért nem kijelentő módban állnak, pl. Megparancsolom, hogy vedd fel a sapkád, Megen-

gedem, hogy felvedd a sapkád.18 

 

3.2. Mellékmondati kötőmód 

A kötőmód a magyarban tipikusan viszonyított használatban, azaz alárendelői összetett 

mondatok mellékmondatában jelenik meg, és meglehetősen sokféle használati értékkel 

rendelkezik. Míg a felszólítás tipikusan főmondati jelenség (a beszélő direkt ráhatási szán-

dékkal akarja a folyamatok végbemenetelére vonatkozó akaratát, óhaját, buzdítását, kíván-

ságát, engedélyét vagy beleegyezését kifejezésre juttatni, pl. Tanulj szorgalmasan, Vidd ki 

a szemetet!), addig a kötőmód inkább mellékmondatokban fordul elő. Ilyenkor a főmondat 

valamely lexikai elemének bizonyos szemantikai jegye, Molnár Ilona terminusával a „fő-

mondatbeli keretkifejezés”, a „főmondatbeli kulcsszó” az a tényező, amely a mellékmon-

 
13  PATAKI 1984, 210. 
14  TURI 2009, 29. 
15  PATAKI példái 1984, 209. 
16  TÓTH 2003; 2005; 2006. 
17  KLEMM 1931; TOMPA 1962; PATAKI, 1984. 
18  Vö. TÓTH 2006. 
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datban kötőmód használatát írja elő.19 A kötőmódú mellékmondatot előhívó főmondatbeli 

predikátumok (összetevők, régensek) szemantikai jegy(ek) szerinti csoportosításban: 

 

3.1.1. Racionális értékelést kifejező predikátumok 

(+) fontos, kell, szükséges, nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen, elengedhetetlen, köte-

lesség, feladat,  

(‒) hasztalan, lehetetlen, szükségtelen, elképzelhetetlen, felesleges, értelmetlen, távol 

áll tőle, kizártnak tart, nem valószínű. 

 

3.1.2. Engedélyezést (és tiltást) kifejező predikátumok  

(+) engedélyezés, pl. megenged, lehetővé tesz, megkíván, hagy, tűr, alkalmad ad, el-

vár, készen áll, kedve van hozzá, joga van hozzá, megoldható, lehet róla szó, nincs 

ellene kifogása, feljogosít, felhatalmaz, bátorít, támogat;  

(‒) tiltás, pl. megtilt, akadályoz, gátol, visszatart, óv, óva int, lebeszél, véd, ellenez, 

szó sem lehet róla, isten mentsen, megengedhetetlen, nem fordulhat elő. 

 

3.1.3. Célt, hajlandóságot kifejező predikátumok, pl. 

(+) igyekszik, törekszik, kész, képes, hajlok, kedve van, vállalkozik, gondoskodik/tesz 

róla, hajlandó, méltó, rászánja magát, elfogad, beleegyezik, az a célja, hozzálát, 

azon van,  

(‒) fél, visszariad, irtózik, képtelen, alkalmatlan, letesz, lemond, tartózkodik attól. 

 

3.1.4. Vágyakozást kifejező predikátumok, pl. akar, kíván, óhajt, vágyik, vágyakozik vmire, 

áhítozik vmire, ácsingózik vmire, szomjazik vmire. 

 

A felsorolt főmondatbeli predikátumok közös vonása, hogy ezek értékítéleteket, érzelme-

ket, akaratot, vágyat fejeznek ki, bennük tehát a beszélőnek az alárendelt tagmondatban 

leírt eseményhez, tényálláshoz fűződő viszonyulása fejeződik ki (fontosnak tart valamit, 

lehetővé tesz valamit, elvár valamit, engedélyez valamit, törekszik valaminek a megvalósí-

tására stb.). Ilyen esetben a beszélőnek tekintetbe kell vennie azt, hogy nem mindenki 

viszonyul ugyanúgy hozzá, esetleg ennek éppen az ellenkezőjét gondolja, tartja kívánatos-

nak, mint ő maga. Ezek a főmondati predikátumok a mellékmondatban álló cselekvés vagy 

történés bizonytalan, kétséges, lehetséges, feltételezett, vélt, megkívánt stb. jellegét felerő-

sítendő hívnak elő kötőmódot. 

 

3.1.5. A kötőmód gyakori előfordulási helye a célhatározói mellékmondat is. A célhatározói 

alárendelt tagmondatban lévő felszólító módú igealak sem közvetlen, sem felidézett (közve-

tett) felszólítást nem tartalmaz, és nem is a főmondati predikátum valamilyen szemantikai 

jegye hívja elő a felszólító módot a mellékmondatban (bár a főmondatban gyakran szere-

pelnek mozgást jelentő igék), hanem a két mondat közötti logikai kapcsolódás, a célhatáro-

zói viszony. A célhatározói mellékmondat kialakulásának rekonstruálásakor feltételezhető, 

hogy „az eredetileg három részből álló tagmondat-együttesből a középső (a kommunikációs 

szempontból kevésbé jelentős, csupán tartalomváró) tagmondat törlődött. Ez a törlődött 

tagmondat az utána következővel tárgyi, az őt megelőzővel kapcsolatos vagy még inkább 

oksági viszonyban állhatott: Elutazott vidékre, és/mert azt akarta/kívánta, hogy találkozzék 

öreg tanárával → Elutazott vidékre, hogy találkozzék öreg tanárával. A keletkezésnek ez a 

 
19  MOLNÁR 1994‒1995, 41. 
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módja több dologra is rávilágít, például (a) a célhatározói mellékmondatok kötőszava az 

általános (tartalmatlan) hogy, (b) a mellékmondat módhasználatát a törölt mondat akar, 

kíván, szeretne, óhajt alaptagjai követelik meg, (c) ez egyúttal az ok- és célhatározói mon-

datok utalószó-egyezését és mellékmondatbeli igemódhasználatának különbségét is indo-

kolja: Azért utazott vidékre, [mert azt akarta], hogy lássa öreg tanárát (célhatározói alá-

rendelés) ~ Azért utazott vidékre, mert látni akarta öreg tanárát (okhatározói alárendelés), 

és arra is rámutat, (d) miért gyakori az egykori főmondati funkciójú igéből partikulává 

grammatikalizálódott hadd használata célhatározói mellékmondatok bevezetésére: Ne za-

vard most a fiút, hagyd, hogy tanuljon → Ne zavard most a fiút, hadd tanuljon”.20 

 

3.2. Főmondati kötőmód 

Főmondatbeli kötőmód a magyarban meglehetősen ritka, egyes szerzők21 leginkább az 

Aztán elgyere hozzánk!, Aztán jól megtanuld ám a grammatikát!, Megedd nekem ám a 

spenótot!-típusú mondatokkal kapcsolatban beszélnek kötőmódról. Erre a mondattípusra én 

inkább sajátos szórendű felszólító mondatként tekintek, amelyben a felszólító operátor 

ellenére az igemódosító – szokatlan módon – az ige előtt marad. 

A főmondatbeli kötőmódhasználatra engem inkább a következő mondattípusok emlé-

keztetnek a magyarban: (1) az el kell menjek / el kell siessek ún. kettős állítmányi szerkezet 

és a (2) nincs mit felvegyek / nincs kivel beszélgessek / nincs mit mondjak-típusú szintakti-

kai szerkezet, a (3) Bekopogjak ~ Kopogjak be?-típusú kérdés és a rögzült szerkezetekben 

szereplő óhajok, kívánságok (pl. Éljen soká!). 

 

3.2.1. A kettős állítmányi szerkezet 

A sokak által erdélyi (székely, csángó) neologizmusnak tartott, a nyelvi határok lebomlá-

sának következtében ma már a magyarországi beszélők körében is elterjedt, kettős állít-

mány néven grammatikalizálódott szintaktikai jelenség sajátosságait vizsgálva könnyű 

megállapítani, hogy az (én) el kell menjek ~ (nekem) el kell mennem párban állnak: a 

főnévi igeneves szerkezetnek konjunktívuszi szemléletű átfogalmazásáról van szó az el 

kell menjek-ben. Az (én) el kell menjek szerkezet alárendelői tagmondatkapcsolatból 

keletkezett, az újabb mintázat a mondatátszövődés egyik speciális eseteként tartható 

számon: nem mondatrész, hanem az igemódosító (igekötő) kerül át az alanyi alárendelő 

összetett mondat mellékmondatából a főmondat predikátuma (kell, esetleg szabad, mu-

száj) elé a hogy kötőszó elhagyásával:  

Kell (az), hogy elmenjek >  

El kell, (hogy) menjek >  

El kell menjek.  

 

A kettős állítmányos szerkezetben nem egy (analitikus: segédige + infinitívusz), hanem két 

igealak van: a kell igének a kettős állítmány komponenseként nincsen szám- és személypa-

radigmája; ezeket a funkciókat a kötőmódú igealakok jelölik, például: el kell menjek / 

menj(él) / menjen stb. Az állítmány teljes paradigmájának jelölésében tehát sajátos meg-

oszlás figyelhető meg a két állítmányi rész között: a jeleket a kell, a ragokat a kötőmódú 

igealak hordozza. A ragos igealak kötőmódját a kell modális jelentése hívja elő.22 

 
20  KISS–PUSZTAI 2003, 516. A mellékmondati kötőmódról részletesebben lásd H. VARGA 2020. 
21  VARGA 2011; 2013. 
22  KESZLER 2000, 397. 
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3.2.2. A Van (nincs) mit felvegyek / Van (nincs) kivel beszélgessek / Van (nincs) hová men-

jek-típusú, kötőmódú igealakot tartalmazó szintaktikai szerkezet 

E szerkezettípus – a feltételezések szerint – olyan alanyi alárendelői összetett monda-

tokból alakult ki, amelyekben a főmondat állítmányaként a létige egyes számú 3. személyű 

alakja (állító vagy tagadó formában) szerepel. Ehhez a főmondathoz vonatkozói névmási 

kötőszóval kapcsolódik a mellékmondat:  

Van/nincs (olyan), amit felvegyek (alanyi alárendelés) >  

Van/nincs mit felvegyek. 

 

A főmondat utalószava a tartalomváró olyan melléknévi mutató névmás, amelynek jelenté-

sét a vonatkozói névmási kötőszóval bevezetett alárendelői mellékmondat fejt ki.  

 

3.2.3. Bekopogjak ~ Kopogjak be? 

Az efféle kérdések (vö. még Megvárjam ~ Várjam meg?, Megvegyem? ~ Vegyem meg?) a 

latin coniunctivus dubitativus-ra (a kétkedés coniunctivusára) emlékeztetnek (vö. pl. lat. 

Quid faciam? ’Mit tegyek?’): a beszélő tanácstalanságát, bizonytalanságát juttatják kifeje-

ződésre. A kötőmód használatát tartalmi jegy: a bizonytalanság, a kétkedés, a felszólításra 

várás idézi elő.  

 

3.2.4. A kötőmód főmondati használata a magyarban is előfordul néhány rögzült szerke-

zetben, kifejezésben, amelyekben a 3. személyű igealak kívánságot, óhajt fejez ki, példá-

ul Az erő legyen veled, Úgy legyen!, Isten óvja a királynőt!, Isten áldjon!, Éljen soká!, 

Allah növessze hosszúra a szakálladat!  

 

4. A morfológiai és a szintaktikai mód (az igemód vs. mondatmód) elkülöníté-

sének lehetőségei a magyarban 

Fentebb már szó volt róla, hogy a morfológiai azonosság ellenére a kétféle módhasználat 

többnyire jól elkülöníthető egymástól:  

▪ igekötős igék esetében főmondatbeli felszólítás esetén az igekötő csak az ige mögött 

állhat, kötőmódot kérő régensek esetén viszont nincs inverzió, az igekötőnek meg 

kell előznie az igét (jóllehet bizonyos operátorok, pl. fókusz, tagadás kiválthatnak 

inverziót konjunktívuszi mellékmondatokban is), 

▪ a felszólítás beszédaktusát kifejező régensek felszólító módú mellékmondataiból el-

hagyható a hogy kötőszó, a kötőmódot kérő főmondati predikátumok esetén azonban 

a hogy kötőszó törlése a mellékmondatok éléről agrammatikus mondatszerkezetet 

eredményez,  

▪ a kötőmód teljes paradigmával rendelkezik (minden számban és személyben léte-

zik), szemben a felszólító formákkal, amelyek ragozási sora hiányos (defektív). 

 

5. Befejezés 

Kedves Ünnepelt, kedves Mária! Szép kerek évfordulód alkalmából fogadd (imp.) szívbéli 

jókívánságaimat, Isten éltessen (konj.) sokáig! A jubileumok arra ösztönöznek bennünket, 

hogy visszatekintsünk (konj.) az eddig megtett életútra, számvetést végezzünk (konj.), befelé 

figyeljünk (konj.). Szükségtelen, hogy az idő múlása miatt bánkódjunk (konj.)! Hagyjuk 

(imp.), hadd teljen (konj.)! Persze törekedjünk (imp.) arra, hogy fiatalo(sa)k, derűsek és 

jókedvűek maradjunk (konj.), és érezzük (konj.) magunkat mindig jól a bőrünkben!  
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