
2019. 10. 07. Szegedi Tudományegyetem | Az Év Igekötője – avagy nyelvészek a Kutatók Éjszakáján

https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-oktober/ev-igekotoje-avagy 1/3

SZTEhírek > Hírarchívum > 2019. Október      

Az Év Igekötője – avagy nyelvészek a Kutatók
Éjszakáján
2019. október 04.

Egy nagyon friss kezdeményezésnek lehetünk tanúi, hiszen az első szavazás tavaly, 2018-ban zajlott le,
ahol szerencsére igen sokan voksoltak a kedvenc igekötőjükre. Ennek sikerén felbuzdulva az SZTE BTK
Általános Nyelvészeti Tanszék néhány oktatója és hallgatója idén is megszervezte ezt a
nyelvészmegmozdulást: bárki szavazhatott az évi igekötőjére három kategóriában. Az eredményt a
Kutatók Éjszakáján hirdették ki.
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Az év igekötőjére szavazni három kategóriában is lehetett. A Standard kategóriában a már jól ismert,
általános iskolában megtanult 13 igekötő indult a győzelemért. Ilyen például az össze, fel, le vagy a ki. Extrém
kategóriában az Osiris Helyesírás kötetében igekötőnek jelölt szavak közül választhattak a szavazók - ez
utóbbi 45 igekötőt tartalmaz (kizárva innen a 13 standard igekötőt és az e~ö variánsokat). Ide tartozik a tova,
széjjel, körül vagy a félre. A Freestyle kategóriában a másik két csoportból kimaradt vagy önjelölt igekötők
közül szemezgethettek az érdeklődők. Ilyen lehet a telibe, szörnyet, békén vagy a sarkon.

Az eredményeket Varga Anikó és Virág Nándor hirdette ki a Kutatók Éjszakáján.

Standard kategóriában a tönkre igekötő, extrém kategóriában a szanaszét, míg freestyle kategóriában a
dugába győzött.
A szavazás így alakult:
Standard (458 szavazat)
tönkre (102), össze (95), meg (82), be (40), fel (38), át (27), rá (16), vissza (15), oda (11), ide (10), el (8), le (8), ki
(6)
 
Extrém (462 szavazat)
szanaszét (81), tova (58), széjjel (50), haza (25), szerte (25), újjá (25), ellen (11), jóvá (11), újra (10), által (9), bele
(9), helyre (9), létre (9), tele (9), hozzá (8), keresztül (8), ketté (8), túl (7), végbe (7), egybe (6), körül (6), szembe
(6), végig (6), abba (5), fenn (5), körbe (5), mellé (5), neki (5), alább (4), kölcsön (4), előre (3), félbe (3), félre (3),
közre (3), alul (2), benn (2), elő (2), hátra (2), közbe (2), utána (2), felül (1), rajta (1)
 
Freestyle (223 szavazat)
dugába (34), telibe (24), agyon (22), kupán (21), szörnyet (13), széjjel (12), hanyatt (10), örökbe (10), lóvá (8),
nyilván (8), ott (8), jól (7), cserben (6), együtt (6), számon (5), viszont (5), békén (4), karban (4), sarkon (3), elöl (2),
észre (2), útba (2), utol (2), hátba (1), helyben (1), helyt (1), jót (1), végre (1)
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