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Murádin László 

 

Igen 
 

Egy feltett kérdésre – például Voltál tegnap színházban? –, ha a vá-
lasz igenlő, a legtermészetesebb feleletmód ez: Voltam. Ez a fajta 
igenlő válasz a kérdés legfontosabb szavát ismétli meg. Bemész a vá-
rosba? – Bemegyek. Írtál levelet? – Írtam. Megértetted? – Meg. Elviszed? – 
El. Szép volt? – Szép. 

Az igenlő válasznak a magyarban ez a legősibb formája. Ma is ez 
a leggyakoribb. De nem az egyetlen igenlő válasz. Ebből a szem-
pontból vizsgálja meg egyik jeles nyelvész, Kálmán Béla, tizenkét ma 
élő írónak egy-egy prózai művét. A válaszok között a leggyakoribb, 
az ismétléses feleletmód mellett az esetek egyharmada pusztán igen-
lő szócskából áll. Például: Egyedül vagy? – Igen. Beszéltél a lánnyal? – 
Igen. stb. Az igent olykor helyettesítheti más is. Például: Maga is fél? – 
Persze; Balogh már mester? – Természetesen; Olvastad a cikket? – Hogyne; 
Álmos vagy? – Bizony; Dolgozol? – Föltétlen; Elégedett vagy? – Nagyon; 
Megijedtél? – Hát… 

Az igenlő szócskák stílusértéke természetesen nem egyforma. Az 
igen semleges, színtelen, csaknem rideg. A persze bizalmas. Legin-
kább jó barátok, szerelmesek, diákok használják egymás közt. A ter-
mészetesen udvarias. A ritkább használatú föltétlen, pontosan, nyilván 
tudálékos fontoskodó. 

Még ma is hallani itt-ott olyan elgondolást, hogy a magyar nyelv-
ben helytelen egy kérdésre igen szócskával felelni, s az egyedüli he-
lyes igenlő válasz az ismétléses forma volna. Azaz, egy ilyen kérdés-
re: Megtanultad a leckét? a helyes igenlő válasz csak a Megtanultam le-
het, egy puszta Igen már hibáztatható. Ez a felfogás abból táplálko-
zott és táplálkozik, hogy az ősi igenlő válasz az ismétléses forma, a 
különféle igenlő szócskák – igen, persze, természetesen stb. – később 
fejlődtek ki, amelyek az ismétléses válaszrovására kezdtek terjesz-
kedni. Ebben szerepük lett volna az indoeurópai nyelvek hatásának. 
Hiszen e nyelvekben az igenlő válasz rendszerint egy-egy igenlő 
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szócska, az orosz és a román nyelvben da, a németben ja, az angolban 
yes, a franciában oui, az olaszban és spanyolban si, a csehben ano stb. 
Ám az indoeurópai nyelvekben is viszonylag későn alakult ki az 
igenlő szócska. A latin nyelvben nem volt még ’igen’ jelentésű szó. A 
puszta igenlő szócska kialakulását az indoeurópai nyelvekben is és a 
magyar nyelvben is a nyelvfejlődés hozta magával. 

Az igaz, persze, hogy a magyar igen sokkal kevesebb szerepet, ki-
sebb terepet kapott az indoeurópai nyelvek hasonló szavaihoz viszo-
nyítva. A magyar nyelv máig megtartotta az igenlés ősi ismétléses 
formáját, de kifejlesztette a puszta igenlő szavas formáit is. És éppen 
az irodalmi stílus elemzése bizonyítja, hogy használatuk, a beszéd-
helyzettől függően, nem hibáztatható. 

 
 


