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1.bevezetés

dolgozatomban1 afunkcióigésszerkezetekáltalánosjellemzőivelkapcsolatosgondola-
taimatosztommegakedvesolvasóval;ezekafunkcióigésszerkezetekrőlszólónyelvé-
szetiésnyelvművelő irodalomolvasása,valaminta funkcióigésszerkezetekkorpusz-
vizsgálatasoránmerültekfölbennem.nemlévénleírónyelvész,inkábbcsakfelhívom
a figyelmet némely problémára, további kutatásokat igénylő kérdésre. elsődleges
célom,hogykérdésekettegyekfel,nemaz,hogyválaszoljakrájuk.Hamégisadokvála-
szokat,ezeketnemtekintemvéglegesnek,inkábbcsakinspirációnakmásokszámára,
hogykedvetkapjanakezzelatémávalfoglalkozni.

Mivelakérdéskörmeglepőenszerteágazó,ebbenazírásbanaligbeszélekafunk-
cióigésszerkezetekstílusértékérőlésnyelvhelyességi,ill.helyénvalóságimegítélésük-
ről (amipedigérdeklődésemfő tárgyavolna):azezzelkapcsolatosmeglátásaimegy
részétmárkorábbanközreadtam(l.Lanstyák2019),atöbbinekamegírásáraajövő-
benszeretnéksortkeríteni.

Tekintettelarra,hogyanyelvművelő,denéhaméganyelvészetiirodalombanisjava-
részt ugyanazokapéldák ismétlődnek, a tárgyalt jelenségek illusztrálásáradolgoza-
tomban nagy számban hozok a jól ismert példákmellett kevésbé szokásosakat is.
Különodafigyeltemarra,hogyakevésbétipikusfunkcióigésszerkezeteksemaradja-
nakkiapéldákközül.

1 azírásomtémájáhozkapcsolódókutatásokatazMTatámogatjahatárontúliösztöndíjprog-
ramja révén, részben közvetlenül, részben a Fórum Kisebbségkutató intézet keretében
működő Gramma nyelvi iroda közvetítésével. További támogatóm a szlovák Kutatás- és
Fejlesztéstámogatóügynökség:korábbanazaPvv-0689-12sz., jelenlegazaPvv-17-0254
sz.szerződésalapján.ittköszönömmegHeltaiPálnak,valamintcikkemnévtelenlektorának
hasznosmegjegyzéseit,melyekközültöbbetfelishasználtamdolgozatomvéglegesváltoza-
tánakkialakításához.szinténköszönetteltartozomKitleiibolyajavításaiért.
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dolgozatommegírásáhozaMagyarnemzetiszövegtár2.0.5.sz.verziójának(alább
Mnsz2)adataithasználtam.2 azokatavizsgálatokat,melyekbőladatokatközlök,2019.
július16.ésszeptember19.közöttvégeztem.Mindakollokációkfelkutatásához,mind
a funkcióigés szerkezetekmennyiségi vizsgálatához többnyire a „részletes keresés”
opcióthasználtam.a„részleteskeresés”mezőbenaszerkezetnévszóitagjáttüntettem
fel.akontextusszerinti szűréstúgyvégeztem,hogyaz igének (mint szótőnek)maxi-
mum3szótávolságrakellettállniaakeresőmezőbenmegadottnévszótóljobbravagy
balra,hogyavéletlenegybeesésekszámaalacsonylegyen(demégezeketisvalame-
lyestkompenzálhatjákazokazesetek,amelyekkimaradtakastatisztikából,mivelaz
ige3szónálnagyobbtávolságravoltafőnévtől).

akeresőmezőbentöbbnyirenemszóalakokra,hanemszótövekrekerestemrá,meg-
advaazt,hogyatalálatokmilyennyelvtaniesetbenlegyenek;ígyastatisztikákrendsze-
rintatöbbesszámúésabirtokosszemélyjelesformákatistartalmazzák.Kollokációk
keresésekorakeresőmezőtüresenhagytam,csakanyelvtaniparamétereketállítottam
be,majda találatokból–ha3000-nél többvoltbelőlük–1500-as,némelyesetben
3000-esvéletlenmintátkészítettem,atalálatokatpedigatalálatiszószerintrendez-
tem. a kollokációk felkutatásához eleinte a „kollokációk” funkciót használtam, de
ennekhasználataalegtöbbesetbenkevésbébizonyulthatékonynak.

nagyonalacsony (20alatti) elemszámesetébenaz adatokat tisztítottam,3 maga-
sabbelemszámesetébenrendszerintnem.a„személyes-közösségi”alkorpusztasok
azonostartalmúdokumentummiattteljesenkihagytamavizsgálatból.azalkorpuszon-
kéntirelatívgyakoriságszámításáhozsajnosnemhasználhattamaszövegtárwebolda-
lántalálhatótáblázatosadatokat,4 mivelezekegyüttesentartalmazzákazadatokköz-
zétételeótakettéválasztott„személyes”alkorpuszadatait.ezértaz„újalkorpuszkészí-
tése”menüpontrakattintvamegjelenőstatisztikaiadatokattekintettemmérvadónak,5
melyekazonbanatöbbialkorpuszvonatkozásábansemazonosakatáblázatbafoglalt
adatokkal.6 szerencsére ez a probléma az e dolgozatban közreadott adatokat, ill. a
közrenemadottadatokból levontkövetkeztetéseketcsakkismértékbenérinti,mivel
alkorpuszonkéntivizsgálatrafőkéntafunkcióigésszerkezetekstílusértékénekmegál-
lapításáhozvanszükség,ezatémakörazonbandolgozatombólaterjedelmikorlátok
miattcsaknemteljesenkimaradt.

2 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/
3 erreott,aholpontosadatotközlök,atalálat szóelőttállóreleváns jelzőutal.Kétféletisztí-

tástvégeztem:azelsősoránkihagytamaz ismétlődődokumentumokat,amásodiksorán
kihagytamamintábakerültnemmegfelelőadatokat(pl.azokatazeseteket,amikorakét
keresettszóvéletlenülkerültegymásközelébe,denemalkotkollokációt).

4 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/stat.html
5 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/bonito/run.cgi/subcorp_form?corpname=MNSZ2
6 a kétféle adatsor közötti eltérések oka számomra ismeretlen, sajnos a nyelvtudományi

intézetérintettosztályátólnemkaptamakérdéseimreérdemiválaszt.
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2.Fogalommagyarázat

ebbena fejezetbena„funkcióigésszerkezet”ésa„terpeszkedő/terjengőskifejezés”
fogalmával foglalkozom.azeddigi irodalombanakettőtnemegyszeregybemosták,a
„funkcióigésszerkezetek”fogalmátpedigavalóságosnálegységesebbkéntláttatták.e
hiányosságokpótlásárateszekmostkísérletet.

2.1.Funkcióigésszerkezet

a szakirodalomban7 található legfontosabb megállapítások alapján a funkcióigés
szerkezetet legtágabbanolyannévszói-igeiszerkezetkénthatározhatjukmeg,amely
egyhatározóragos,tárgyragosvagyzéróragos,olykornévutósnévszóbólésegyrend-
szerint kisebb-nagyobbmértékben alulspecifikált jelentésű igéből, ún. funkcióigéből
áll,pl.aláírásra kerül, különbséget tesz, elintézést nyer, követelményt támaszt, hivatko-
zás történik, vizsgálat alá vesz; kivételt képez, magyarázatként szolgál, gondot jelent,
türelmet tanúsít.aszerkezetfogalmijelentésénekmagvátanévszó,nyelvtanijelenté-
sétazige,stílusértékétpedigakifejezésegészehordozza,amelyeltérhetmindkéttag
stílusértékétől (pl. azaláírás és a kerül közömbös stílusértékű szavak, azaláírásra
kerül szerkezetviszontformálisstílusértékű).

amint a következőkből kiderülmajd, a funkcióigésnek tekintett szerkezetek és a
névszó+igekapcsolatábólállóteljesértékűszerkezetek,valódiszintagmákköztnincs
éleshatár,sőtakáraztismondhatnánk:nincssemmilyenhatár,mivelszámosszerke-
zet helye csak a „ha akarom vemhes, ha akaromnem vemhes” elv alkalmazásával
dönthetőel,amiugyanszéltébenhasznált,degondosantitkoltmódszertanieljárásaa
nyelvtudományikutatásoknak.

igeitartalmúfunkcióigésszerkezet
a funkcióigés szerkezetnévszójaa legjellemzőbbesetben igei tartalmat kifejező szó, a
szerkezetegészepedigpárhuzambaállíthatóegyolyanönállóanhasznált igével,amely
mind jelentésében, mind hangalakjában hasonlít a funkcióigés szerkezet névszójára.
ennekvagyazazoka,hogyaszerkezetbentalálhatónévszóazigénekaszármazéka(pl.a
felmentést ad szerkezetfőneveafelment igébőlalakult-ás/-és képzővel),vagyennekafor-
dítottja:az,hogyazönállóanhasználtigeaszerkezetbenlévőnévszónakaszármazéka(pl.
amegcéloz igeacélba vesz kifejezésbentalálhatócél főnév-z képzősszármazéka).

azelmondottakalapjánegyt ip ikus igeitartalmúfunkcióigésszerkezetakövetke-
zőtulajdonságokkalbír:1.azegyiktagjacselekvéstvagytörténéstkifejezőnévszó,ún.

7 afunkcióigékkelésafunkcióigésszerkezetekkelkapcsolatosnyelvészetiésnyelvművelőiro-
dalombóldolgozatommegírásáhozelsősorbanakövetkezőmunkákbólmerítettem:o.nagy
1968,sziklainé1986,b.Kovács1999,Lengyel1999,Keszlerszerk.2000,vincze2009.a
képárnyalásáhoznéhány továbbimunka ishozzájárult,pl. T.andrás1956,Grétsyszerk.
1976,zeman1988,zimányi2006,dobos2006–2007,vargánéKiss2008,Kemény2009,
Csorba2010,Lázár2017.
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eseménynév (nyelvtani szempontból deverbális főnév); 2. amásik tagja egy erősen
alulspecifikált jelentésű ige;3.a szerkezet szinonimviszonybanáll egyolyan igével,
melynektöveazonosaszerkezetbentalálhatónévszótövével.amintaz5.3.fejezetben
látnifogjuk,anévszói-igeiszerkezetésazönállóhasználatúigevagynévszódenotatív
jelentéseköztnemegyszerkisebb-nagyobbkülönbségekvannak(vagyisaszinonímia
csupánrészleges),stílusértékükpedigtipikusesetbennagyoneltérő.

a„tipikusfunkcióigésszerkezetek”kategóriamagvát azokakifejezésekalkotják,
melyeknekfőneveaveleszinonimviszonybanállóigébőlkeletkezett-ás/-és képzővel;
ezeketprotot ip ikus funkcióigésszerkezetekneknevezhetjük.Márcsakaképzőter-
mékenymivoltábólfakadóanisazilyenszerkezetekállnakdenotatívjelentéstekinteté-
benlegközelebbazigéhez,vö.büntetést alkalmaz : büntet; információval ellát : infor-
mál; átirányítást eszközöl : átirányít; toborzást folytat/végez : toboroz, kéréssel fordul
vkihez : kér vkit; lemaradás mutatkozik : lemarad; ellenállást tanúsít : ellenáll.

Kevésbé t ipikus funkcióigésszerkezetekazokazalakulatok,melyekbőlafenti
háromjegyközülvalamelyikhiányzik,vagyis:1.főnévitagjuknem(vagynemegyértel-
műen)fejezkicselekvéstvagytörténést(pl.elsőbbséget ad, jogában áll, vágy ébred
vkiben, fogságba esik, üzembe helyez, szégyent hoz vkire, érvényre jut, látványt nyújt,
gúnyt űz, sikerre vezet);2.igeitagjukjelentéseközelállazigealapjelentéséhez,8 vagyis
nem (tipikus) funkcióige (pl. rendelkezésre bocsát, gonoszságot cselekszik, jegyző-
könyvbe foglal, rohamot indít, köszönetet mond, kitüntetésben részesít, kifogást talál);
3.aszerkezetneknincsegyszavasigeiszinonimája9 (pl.alkalmat ad/nyújt, adómentes-
séget élvez, nyomást gyakorol, biztosra megy, vmilyen benyomást kelt, koalícióra lép,
kezelésre szorul, edzést tart vkinek).

névszóitartalmúfunkcióigésszerkezet
bárnemfelelnekmegafentikritériumoknak,mégisjellegzetesfunkcióigésszerkezet-
nekszámítanakazokazalakulatokis,melyekneknemigei,hanemnévszói(főnévivagy
melléknévi)szinonimájukvan,amelyamondatbanállítmányiszerepű,pl.határt alkot :
határ, kivételt képez : kivétel, megoldást jelent : (ez a) megoldás, önállóságot élvez :
önálló, vmilyen minőséget képvisel : vmilyen minőségű, közhelyszámba megy : közhely,
biztonságot nyújt : biztonságos, bizonyítékul szolgál : bizonyíték, állítmányi szerepet tölt
be : állítmányi szerepű, vádlottként szerepel : (ő a) vádlott, vmilyen állásponton van :
vmi az álláspontja; biztosra vesz : biztos benne, alázattal viseltetik : alázatos; vmilyen

8 „alapjelentésen”afunkcióigekéntishasználtigéknekaztajelentését,ill.azokatajelenté-
seitértem,melyekbenönálló,teljesértékűigekénthasználatosak.alegtöbbmunka„erede-
ti”jelentésrőlbeszél,deezfélrevezető.

9 Haanévszóitagösszetettszóvagybővítményevan,aszinonimakéttagú,pl.jobb kiszolgá-
lást biztosít : jobban kiszolgál, egészségkárosodás megelőzését biztosítja : megelőzi az
egészségkárosodást; adatmegőrzést biztosít : adatokat megőrzi. Továbbibővítményesetén
háromtagúislehetamegfelelő,pl.ingatlanok forgalmának korlátozását biztosítja : korlátoz-
za az ingatlanok forgalmát, a kommunista hegemónia érvényesítését biztosítani hivatott
intézkedés : a kommunista hegemóniát érvényesíteni (hivatott intézkedés). ettőlfüggetlenül
általánosságbanegytagúszinonimárólfogokbeszélni.
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méreteket ölt : vmilyen méretű; elutasító magatartást tanúsít : elutasító; újdonságként
hat : újdonság; nem fér hozzá kétség : nem kétséges, érdekében áll : érdeke.

azilyenszerkezetekjellemzőjegyeiakövetkezők:1.egyiktagjuktöbbnyireelvont
fogalomra,tulajdonságrautalónévszó,ún.dolognév;2.másiktagjukegyalulspecifikált
jelentésűige;3.aszerkezetszinonimviszonybanállegyolyannévszóval,melynektöve
azonosaszerkezetbentalálhatónévszótövével.anévszói-igeiszerkezetésazönálló
használatúnévszódenotatívjelentéseköztittcsekélyebbneklátszikakülönbség,mint
az igei tartalmú funkcióigés szerkezeteknél, ám nincs kizárva, hogy ezt csak azért
látomígy,mertezutóbbiakatsokkalfelületesebbenvizsgáltam,mintazelőbbieket.

anévszóitartalmúfunkcióigésszerkezeteknélamegvizsgáltanyagalapjánegyelőre
nemmerült fölannakszüksége,hogykülönbséget tegyek tipikuséskevésbé tipikus
szerkezetekközt.Úgytűnik,anévszóitartalmúfunkcióigésszerkezetekzártabbkate-
góriátalkotnak,mintazigeitartalmúfunkcióigésszerkezetek.

Képszerűfunkcióigésszerkezetek
Kérdés,mennyiretekinthetők(kevésbétipikus)funkcióigésszerkezeteknekazokakife-
jezések,melyeknekigéjevagynévszójavalamilyenmértékbenmetaforikusjelentésű.
az igénél ametaforikus jelleg „üti” a jelentésbeli alulspecifikáltságot (pl. győzelmet
arat, zajt csap, gondolkodóba esik/ejt, kétség fér vmihez, megjegyzést fűz vmihez,
dühbe gurul, vmennyi tagot számlál, kezelésre szorul, vmennyi évet számlál, reményt
táplál, sebet üt, pillantást vet),anévszómetaforikusjellegepedigazegészkifejezést
metaforikussáteszi(pl.kézre ad, törés áll be, kezet emel vkire, vmilyen megvilágításba
helyez, rohamot intéz vki ellen, fülébe jut, lencsevégre kerül, fejébe megy, lépést tart,
kezelésbe vesz, össztűz alá vesz, gátat vet, színpadra visz),sezzelhasonlóvátesziaz
idiómákhoz. az idiómákat viszont nem tekinthetjük funkcióigés szerkezetnek, mivel
nem elemezhetők a funkcióigés szerkezetek első két jellemző jegye szempontjából
(tekintve,hogyjelentésüknemadódikakéttagjelentéséből),azpedig,hogyvan-eegy-
szavasigeivagynévszóimegfelelőjük,nemtűnikrelevánsnak.

arészbenvagyteljesenmetaforikuskifejezésekkizárásátafunkcióigésszerkezetek
körébőlaztesziproblematikussá,hogyszámosesetbenugyanazaszerkezethasznála-
tos hol eredeti, hol átvitt értelemben, pl. tótágast áll, aranyba foglal, bukfencet
hány/vet, felszínre hoz/jön/kerül, csúcsra jut, léket kap, pályára lép,sakettőaránya
kifejezésenként más és más. amikor a kifejezésnek egyszavas megfelelője is van,
nemegyszerazishasználatosmetaforikusan(pl.törés áll be ésmegtörik, vmilyen meg-
világításba helyez ésvhogy megvilágít, tűzbe hoz/jön ésfeltüzesít/feltüzesedik, csődbe
megy/csődöt mond és becsődöl, léket üt vmibe és meglékel vmit, lendületet vesz és
nekilendül),saképszerűségamúgyisalapvetőjellegzetességeazemberibeszédnek.

Hasonlóanalazahatármegvonásmellettszólazatényis,hogyametaforikushasz-
nálatkonvencionalizáltsága,valamintametaforaelevenségekifejezésenkéntmásés
másmértékű.(vajonmennyireérzialegtöbbembermetaforikusnakmondjukafeszült-
séget ébreszt, állást foglal, sorra kerül, teret nyer, méretet ölt, önmérsékletet tanúsít,
büntetést von maga után kifejezéseketvagyazokvalamelyrészét?)
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2.2.Terpeszkedő/terjengőskifejezés

bárelsőpillantásraúgytűnhet,hogya„terpeszkedő”vagy„terjengőskifejezés”nem
más,mintafunkcióigésszerkezeteknyelvművelőicsúfneve(ésáltalábanúgyiskezelik
mind a nyelvművelők, mind a nyelvészek),10 a kétféle elnevezés valójában fogalmi
különbségeketistakar.11

a „terpeszkedő kifejezés” meghatározására nézve a leghitelesebb forrás, a
nyelvművelőkézikönyveztírja:

Terpeszkedőkifejezéseknekleginkábbazokataszókapcsolatokatnevezzük,amelyekaz
egyébkéntegyetlenigévelvagynévszóvalismegjelölhetőcselekvést,történést,állapotot,
minőségetstb.körülírással,többnyiremagábólazigébőlképzett(rendszerint-ás, -és; -at,
-et képzős)főnévvel,ill.azigenévszóialapszavávalésegymeglehetősenáltalánostar-
talmúvagytöbbé-kevésbékonkrétjelentésnélküliigévelfejezikki.Pl.:ellenőrzést gyako-
rolvmi felett (=ellenőriz vmit); elintézést nyervmi (=elintéződik vmi, elintéznek vmit);
gondoskodás történik(=gondoskodunk, gondoskodnak); dühbe hoz vkit (= feldühít vkit);
stb./Tágabbértelembenazokatakülönféleszerkezetűszókapcsolatokatisterpeszkedő
kifejezésekneknevezik,amelyeknemolyanjellegűek,mintaziméntfelsoroltak(névszó
+ ige), hanem egyszerűen körülírások, és – részint nyelvhelyességi, részint stilisztikai
problémaként–a terjengősség,bőbeszédűség,szószaporításkérdéskörébe tartoznak.
(nyKk.ii.1985,1007.p.)

ameghatározásbóllátszik,hogya„terpeszkedőkifejezés”sokesetbena„funkcióigés
szerkezet”nyelvművelőimegfelelője,ámnemmindig.egyfelől vannakolyan funkció-
igés szerkezetek,melyek emeghatározás értelmében nem tekinthetők terpeszkedő
kifejezésnek,másfelőlvannakolyanterpeszkedőkifejezésekis,amelyeknemtekinthe-
tőkfunkcióigésszerkezetnek.azokafunkcióigésszerkezetek,melyekneknincsegyet-
lenigébőlvagynévszóbólállószinonimájuk,ameghatározásértelmébennemterpesz-
kedőkifejezések.Másfelőlviszontazokaterpeszkedőkifejezések,amelyeknemnév-
szói-igeiszerkezetek,hanemegyéb„körülírások”,nemfunkcióigésszerkezetek(ezek-
kelezértdolgozatombannemisfoglalkozom).

a nyelvművelő kézikönyv ésmás nyelvművelő kiadványok „terpeszkedő kifejezé-
sek”címszóalattrendszeresenfoglalkoznakolyannévszói-igeiszerkezetekkelis,ame-
lyeknemfelelnekmega fenti idézetbenszereplőkritériumoknak,hanemvagynincs
semigei,semnévszóimegfelelőjük(pl.vmilyen fogást alkalmaz, ellenvetéssel él, állást
foglal, hadjáratot folytat, eljárást indít, jegyzéket intéz, vmilyen sorsra juttat),vagyaz
igeitagjukcsakfenntartásokkaltekinthetőfunkcióigének,mertcsakcsekélymérték-

10 afelhasználtnyelvművelőmunkákszerzőiisnyelvészek;amikor„nyelvművelőkről”beszélek
a„nyelvészekkel”szembeállítva,nyelvművelőiminőségükbenutalokrájuk,snemállszán-
dékombanaztsugallni,hogynemvolnanyelvészetiszakképesítésük.aszakképzetlennyelv-
művelőkkönnyenelérhetőírásaitelolvastamugyan,deittnemfoglalkozomvelük.

11 ugyanakkora„terpeszkedőkifejezés”ésa„terjengőskifejezés”megnevezésekegyenérté-
kűnektekinthetők;ezértatovábbiakbanasajátszövegembenarövidségkedvéértcsaka
„terpeszkedőkifejezés”-thasználom.
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ben deszemantizálódott, pl. ellenszenvet kelt, magyarázatát leli vmiben, véleményt
mond, rendelkezést tartalmaz, bolonddá tesz, fizetést teljesít, csapra üt, férfiassá válik,
fejébe vesz.ezakézikönyvekgyakorlatijellegébőlfakadósajátosság.

anyelvművelőkáltal leginkábbelfogadott terpeszkedőkifejezésekközé javarészt
azoktartoznak,amelyeknemtipikusfunkcióigésszerkezetek(haegyáltalánazok):1.
olyannévszói-igeiszerkezetek,melyeknekazigéjenem(vagynemegyértelműen)funk-
cióige,sakifejezésegyikelemevagyakifejezésegészenemegyszerátvittértelemben
(is)használatos,pl.akasztófára kerül, dühbe gurul, vigasztalásra talál, győzelmet arat,
lármát csap, szimatot fog, bosszút forral, gyűlöletet táplál, feledésbe merül, ajtót mutat
vkinek;2.olyannévszói-igeiszerkezetek,melyekneknincsönállóanhasználtigeipár-
juk,pl.célt ér, arányban áll, közkegyelmet gyakorol, jogorvoslattal él, nyilvánosságra
hoz, lélegzethez jut;3.szószerintiértelembenmárnemvagycsakritkánhasználatos
állandósult szókapcsolatok, azaz szólások,melyekben a névszó és az ige jelentése
nemválaszthatóelegymástól,pl.tanújelét adja, élére állít, dűlőre jut, él a gyanúperrel,
lábra kap, kelepcébe kerül, veszendőbe megy, tévútra vezet,mérlegre tesz, zokon vesz.
Kivételtmindenekelőttanémetnyelvikontaktushatáskövetkeztébenlétrejöttkifejezé-
sekképeznek;ezeknemegyszerakkorishelytelennekszámítanak,haeháromcsoport
valamelyikébetartoznak,pl.figyelmen kívül hagy, zavarba jön, gyomrára megy, beszé-
det tart, példát vesz vkiről, büntetést von maga után, szőnyegre kerül.

szepesyGyula (1986:43)szerint „[t]agadhatatlan,hogyanyelvművelőknek igen
nagy részükvana terjengőskifejezésekelterjedésében,mertmeggátoltákamagyar
nyelvrendszerénekésszelleménekmegfelelőszemélytelenkifejezésekalkalmazását”.
ebbenlehetugyanvalami,denemszabadfigyelmenkívülhagynunkaztaténytsem,
hogyafunkcióigésszerkezeteknekvalószínűlegcsakkisebbrészeszemélytelenjelen-
tésű(vö.5.3.).

3.aszerkezetigeitagja

ebbenazalfejezetbenafunkcióigésszerkezetigeitagjánakháromkérdésévelfoglalko-
zom:azzal,melykonkrétigékhasználatosakfunkcióigeiszerepben,mennyireigazakaz
irodalomban olvasható megállapítások a funkcióigék „kiüresedettségéről”, valamint
azzal,léteznek-epar excellence funkcióigék.

3.1.afunkcióigékállománya

a2.1.fejezetbenírottakalapjánafunkcióigét egykisebb-nagyobbmértékbendesze-
mantizálódottésezzelegyüttdelexikalizálódottigekénthatározhatjukmeg,amelytipi-
kusesetbenegyeseménynévvel,kevésbétipikusesetbenpedigegydolognévvelalkot
névszói-igeiszerkezetet.

akülönbözőnyelvművelőésnyelvészetikiadványokbanaleggyakrabbanakövetke-
ző igékvannakemlítve:ad, alkalmaz, alkot, áll, állít, beáll, bekövetkezik, bír, biztosít,
csinál, él, elér, ellát, emel, érez, éreztet, esik, eszközöl, eszközöltetik, foganatosít, fog-
lal, folyik, folytat, fordul, gyakorol, hat, helyez, hoz, intéz, jelent, jut, juttat, képez, kép-
visel, kerül, kerül sor (vmire), kifejt, mutat, mutatkozik, nyer, nyújt, rendelkezik, részesít,
részesül, szenved, szolgál, talál, táplál, tart, tesz, történik, űz, válik, van, végez, végre-
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hajt, vesz, viseltetik, von. agyakoriemlítésnemmindigjelentgyakorihasználatot;az
eszközöltetik pl.marginális,azMnsz2mindössze13találatotadrá,sazokistöbbnyire
régiszövegekbőlvalókvagystilisztikailagjelöltek(pl.ironikusak).

azirodalombanritkábbanemlített–snéhányesetlegeskivétellelvalószínűlegrit-
kábbanishasznált–funkcióigékezek:arat, betölt, csap, cselekszik, ejt, előáll, felhív,
fellép, fennáll, fennforog, fenntart, fér, fog, fűz, gurul, hagy, illet, indít, indul, jár, játszik,
jön, kap, kitesz vminek, kivesz, kölcsönöz, köt, lel, leszűr, létesít, letesz, levon, marad,
megad, megszűnik, megvalósít, megvalósul, mond, ölt, örvend, számlál, szerepel, sze-
rez, szolgáltat, szorít, szorul, támaszt, tanúsít, tartalmaz, teljesít, tűr, üt, végrehajt, vét,
vezet, visz. Kovalovszky(1977)többmintszázolyanigérőltud,amely„terpeszkedőkife-
jezésekben”használatos.

azelső felsorolásbanszereplő rendelkezik igérőlel kellmondani,hogyállítmányi
helyzetben,birtokláskifejezőjekéntnemcsakhogynemfunkcióige,demégcsak„ter-
peszkedőkifejezést”semalkot,legalábbisamikoravan vmije azalternatívája,hiszen
avan vmije ugyanúgynévszói-igeiszerkezet,mintarendelkezik vmivel, alakilagnemis
tömörebb,csupánvalamivelrövidebb(vö.Kemény2009,271.p.).Funkcióigésszerke-
zetnekcsakolyankortekinthető,amikornévszóiszinonimájavan,pl.nagy műveltség-
gel rendelkező : nagy műveltségű. arendelkezik igéreazsemigaz,hogyalulspecifikált
jelentésű volna, hiszen a szerkezetben a ’vmije van’ jelentés amaga teljességében
érvényesül.Hasonló lehetahelyzetakissérégiesbír vmivel szerkezettel is,pl.nagy
jelentőséggel bíró : nagy jelentőségű.

nemtalálkoztamafelsorolásokbanavet igével,pedigazolyanokat,mintpl.avéget,
gátat vet vminek, pillantást vet vmire/vkire, tekintetét veti vmire/vkire, bizalmát, remé-
nyét veti vmibe/vkibe, sőtszemet vet vkire, nincsokunkkizárniafunkcióigésszerkeze-
tekköréből,mivelafentiháromfeltételközülcsakegyneknemfelelnekmeg:főnévi
tagjukrendszerintnemeseménynév,viszontavet részbendeszemantizálódottésdele-
xikalizálódott,smindegyikvizsgáltszerkezetnekvanigeiszinonimája(néhányalegnyil-
vánvalóbbak közül: befejez/abbahagy/leállít[tat] stb. vmit; meggátol vmit; rápillant
vkire; rátekint vkire; bízik, reménykedik vmiben/vkiben; kiszemeli magának).Hiányát
azmagyarázhatja,hogykorábban,amikormég’dob’jelentéseelevenvolt,avelealko-
tottkifejezéseknyilvánmetaforikusnakérződtek.

szintén funkcióigének tekinthetjükakelt igét (pl.aggodalmat, érdeklődést, feltű-
nést, figyelmet, zajt kelt),annálisinkább,mertavelükalkotottnévszói-igeiszerkezetek
egyrészénekigeiszinonimájaisvan,pl.vmilyen érzést kelt vkiben : vmilyennek érzi,
felháborodást kelt : felháborít, vmilyen látszatot kelt : vmilyennek látszik, megbotránko-
zást kelt : megbotránkoztat, meglepetést kelt : meglep, zavart kelt : megzavar.akelt
szinonimái is funkcióigének látszanak, pl. a támaszt, azébreszt, azeredményez, az
okoz igék,12 pl.követelményt, igényt, elvárást, kétséget, akadályt támaszt; emléket, két-
séget, bizalmat, gyanút, tiszteletet, reményt ébreszt; megtakarítást, növekedést, válto-
zást, javulást, vmilyen hatást, fejlődést eredményez; gondot, meglepetést, zavart, sérü-
lést, botrányt okoz.

12 ezekközülatámaszt eleveszerepelaföntilistán.
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ugyancsakfunkcióigeitulajdonságokkalbíratámad ésazébred, pl.vmilyen érzés,
betegség, gyanú, kétely, igény, csődület támad; vágy, gyanú, érzés, kétely, remény,
emlék ébred. igaz,ezekaz igékcsakcsekélymértékbendeszemantizálódtak,deez
többmás,afentifelsorolásokban(különösenamásodikban)találhatóigérőliselmond-
ható(pl.érez, válik; indít, indul, leszűr, megszűnik).(L.még5.3.)

nehezenérthető,miértnememlítikafunkcióigékköztazélvez-t,holottantonimája,
aszenved afelsorolásokbangyakranszerepel,vö.előnyt élvez vs.hátrányt szenved.az
olyanszerkezetek,mintpl.avkinek a bizalmát élvezi (vö.bízik benne), védelmet élvez
(vö.védve van), támogatottságot élvez (vö.támogatva van), önállóságot élvez (vö.önál-
ló), kiváltságot élvez (vö.kiváltságos), afunkcióigésszerkezetekkelszembentámasz-
tottkövetelményekközüllegalábbkettőnekmegfelelnek.

Talánviszonylagosritkaságukmiatthagyjákmindanyelvművelő,mindanyelvészeti
munkákfigyelmenkívülakerül cselekvőpárjával,akerít igévelalakultcselekvőkifeje-
zéseket. itt az egyedüli igazán elterjedt szerkezet a sort kerít vmire (pl. vizsgálatra,
módosításra, intézkedésre, szavazásra, tárgyalásra, határozathozatalra), de szórvá-
nyosan előfordul szót, alkalmat, helyet, időt, módot kerít vmire,melyeknek a főnévi
tagjadolognév,snincsisnyilvánvalóegyszavasmegfelelőjük.

ugyancsakfunkcióigéneklátszikazalávet, különösenakkor,amikoraszerkezettár-
gyibővítményeélettelendolgotjelöl,pl.az adatokat elemzésnek, az irányelvet (szakér-
tői) értékelésnek, az ételmaradékot fertőtlenítésnek, a tojásterméket hőkezelésnek, a
(költségvetési) politikát (uniós) szabályoknak veti alá;ezekbenazalávet egyértelműen
funkcióigekéntviselkedik,hiszenalapjelentésecsakkisebbmértékbenérvényesül. ám
nincsokunkkizárniafunkcióigésszerkezetekkörébőlazokatazeseteketsem,amikor
atárgyibővítményszemélyreutal,pl.vkit hazugságvizsgálatnak, műtétnek, kínzásnak,
motozásnak, vmilyen bánásmódnak, agymosásnak vet alá,mivelazilyenekszámotte-
vőrészeamásikkétkritériumnakmegfelel.

Funkcióigékrejellemzővonásokatmutatmégazeddigivizsgálatokalapjánabocsát
(pl.egyeztetésre, licitre, próbaidőre, szavazásra bocsát; alkuba, áruba, vkinek a birto-
kába/tulajdonába, forgalomba bocsát; szabadon bocsát), az elkövet (pl.bűncselek-
ményt, bűntettet, merényletet, népirtást, támadást követ el) a fordít (pl.energiát, figyel-
met, gondot, hangsúlyt, időt fordít vmire),aszab (pl.feltételt, határidőt, irányt, keretet,
mértéket szab),avéghezvisz (pl.bravúrt, bűncselekményt, csodát, vmilyen dolgot/tet-
tet, változ[tat]ást visz véghez).ezekkelnemegyszerviszonylagközeliszinonimaispár-
huzambaállítható,pl.rendelkezés(é)re bocsát : odaad, útjára bocsát : elindít, árverés-
re bocsát : árvereztet; emberölést követ el : embert öl, garázdaságot követ el : garáz-
dálkodik, rablást követ el : rabol, rágalmazást követ el : rágalmaz; figyelmet fordít :
figyel, gondot fordít : törődik; hangsúlyt fordít : hangsúlyoz; határt szab :
lehatárol/behatárol, korlátot szab : korlátoz, gátat szab : gátol, követelményt szab :
megkövetel, árat szab : áraz; reformot visz véghez : megreformál, fejlesztést visz vég-
hez : fejleszt, pusztítást visz véghez : pusztít.

ugyancsakérdemesfunkcióigénektekinteniavállal-t is, legalábbisnéhánykifeje-
zésben,aholhalványodnilátszikazalapjelentése,pl.felelősséget, garanciát/kezessé-
get, kockázatot, kötelezettséget, vmilyen szerepet, szolidaritást vállal (vö.felel, garan-
tál/kezeskedik, kockáztat, elkötelezi magát, vmiként szerepel, szolidáris/szolidarizál).
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Múltidőbenjobbanérvényesülavállal ’(kötelességet,terhet)magáravesz’jelentése,
jelenidőbenazonbanaszerkezetjelentéseközelállazegyszavasmegfelelőjééhez.

azemlítettekenkívülmindenbizonnyalsokmásigétisérdemesfunkcióigekéntele-
mezniazáltalukalkotottnévszói-igeiszerkezetekneklegalábbegyrészében.jómagam
módszeres keresést nem végeztem, a fentiekmintegy véletlenszerűen kerültek sze-
memelé(sazsemzárhatóki,hogyvannakazemlítettekköztolyanok,melyekszere-
pelnekazirodalomban,csakelkerültékafigyelmemet).

afunkcióigékegyrészeegynéltöbbvonzattalisalkotszerkezeteket.azalábbiakbanegy-
egypéldávalillusztrálomazegyesvonzatokat:jogot ad ésértésére ad; bosszút áll ésössz-
hangban áll; befolyással bír ésbírja vkinek az ígéretét; egyeztetésre bocsát ésforgalomba
bocsát; fogságba ejt ésfoglyul ejt ésfoltot ejt; fogságba esik ésfoglyul esik ésfolt esik és
korlátozás alá esik; perbe fog ésszagot fog, számításon kívül hagy ésválasz nélkül hagy,
szikrát hány ésszemre hány;13 üzembe helyez ésnyugalomra helyez ésvád alá helyez és
használaton kívül helyez éshangsúlyt helyez vmire; hasznot hoz ésgyanúba hoz éstudo-
mására hoz éstető alá hoz; köszönet illet vkit éskritikával illet vkit;következménnyel jár
éstáncot jár; focit játszik észongorán játszik; problémaként jelentkezik vmi és probléma
jelentkezik, zavarba jön ésvilágra jön; kifejezésre jut éscsődbe jut, kifejezésre juttat és
csődbe juttat; sort kerít vmire éssorra kerít vmit; alkalmazásra kerül éssor kerül vmire;
vigaszra lel ésvigaszt lel; akcióba lép ésszövetségre lép stb.;stb.;stb.

amintlátjuk,olykorelőfordul,hogyazeltérővonzatúszerkezetekszinonimátalkot-
nak(fogságba ejt : foglyul ejt; fogságba esik : foglyul esik; sorra kerít vmit : sort kerít
vmire; vigaszra lel : vigaszt lel),detöbbnyirenemezahelyzet.

3.2.afunkcióigefunkciójaésdenotatívjelentése

a funkcióige a szakirodalomszerint segédigeszerű; fő szerepe, amint azt föntebb is
jeleztük,hogyazigenyelvtanifunkciójáthordozza.aszemélyen,számon,igeidőnstb.
kívülolykorakcióminőségrevagyaspektusraisutal,pl.kezdésrevagybefejezettségre.
ugyanakkorazérintettigealapjelentéseisszíneziazegészszerkezetjelentését.

azalapjelentésérvényesüléséthasonlóképpenképzelhetjükel,mintakonvencionali-
zálódottmetaforákesetében.bárazilyenmetaforákbanakép(afiguratívjelentés)sok-
szorháttérbeszorul,selsősorbanazátvittjelentésérvényesül,azelőbbimégsemvészel
teljesen.erreegyikbizonyítékaképzavar,amelyhanemismindenkit,desokakat„zavar”
(Két kakas farkasszemet néz).amásikjólismertbizonyítékaszójáték(Brit tudósok tanul-
mánya szerint VIII. Henrik udvarában nagy volt a fejetlenség). Úgy gondolom, ehhez
hasonlóanérvényesülafunkcióigébenazigealapjelentése.ezértérzünkiróniátpl.aköz-
utálatnak örvend szerkezetben.aszójátékrapéldalehetakövetkezőszóvicc:Azt mond-
ják, elmebajban szenvedek. De én nem szenvedek, élvezem minden percét.

nemcsak a hagyományos felfogású nyelvművelők, hanemmég a nyelvhelyességi
szemlélettőlmentesnyelvészekisgyakranfogalmaznakúgy,hogyafunkcióigékjelen-

13 Metaforikuspéldátcsakottidézek,aholnemtaláltammást.ezekhatáreseteknektekintendők.
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tése„kiüresedett”,azigék„üres”,„tartalmatlan”jelentésűvéváltak.azegyiklegújabb
átfogónyelvművelőmunka,aMagyarnyelvhasználatiszótár iseztmondjaafunkció-
igékről:„nemúgyviselkednek,mintatartalmasfőigék,hanemjelentésnélkül,tartal-
matlanulállnak”(Mnysz.2007,226.p.).azilyenállításoknemhelytállóak.Mégalát-
szólagfelcserélhetőfunkcióigékköztisnemegyszertapasztalunkdenotatívjelentésbeli
különbséget.Például intézkedni egymagánemberis intézkedhetmegahatóságis,s
intézkedést istehet mindamagánember,mindahatóság(különösen,haamagánem-
berintézkedésérőlahatóságszámolbe),ámintézkedést foganatosítani csakhatóság
szokott.14 Ha a funkcióigék „üres” jelentésűek volnának, amás-más funkcióigét, de
ugyanaztanévszóttartalmazószerkezetekköztnemlehetneilyenjelentéskülönbség
(részletesebbenl.5.2.).

aföntemlítettnyer funkcióigétazértérezhetjükzavarónaknegatívdologgalössze-
kapcsolva,mert anyer ige–alapjelentésénekmegfelelően–pozitív vagy semleges
konnotációjúfőnevekkelszokottszerkezetetalkotni(vö.Csorba2010).azMnsz2ada-
taiszerintanyer igévellétrejöttleggyakoribbfeltártfunkcióigésszerkezetekakövetke-
zők(csökkenőgyakoriságisorrendben):támogatást, felvételt, megállapítást, megerősí-
tést, bizonyítást, értelmet, betekintést, bebocsát(tat)ást, megbízást, alkalmazást, elis-
merést, bepillantást, elhelyezést, igazolást, megoldást, elfogadást, (bűn)bocsánatot,
lehetőséget, megfogalmazást, bizonyosságot, kifejezést, értelmezést, bizonyságot, sza-
bályozást, jogosultságot, felhatalmazást, hozzáférést, említést, kegyelmet, befejezést,
feloldozást, jóváhagyást, lendületet, dicséretet, orvoslást, magyarázatot, elintézést,
bizalmat, áldást, bizonyítékot, figyelmet, haladékot, meghatározást, elbírálást, segítsé-
get, visszaigazolást nyer. Látjuk,hogyafelsoroltakköztegyetlenegyértelműennegatív
konnotációjú főnév sincs, pedig haanyer denotatív jelentése funkcióigeként „üres”
volna,svalóbancsaknyelvtani funkciót látnael,aztvárnánk,hogy legalábbnéhány
negatívkonnotációjúfőnévheziskapcsolódjonrendszerszerűen.

afunkcióigealapjelentésénekérvényesülésévelkapcsolatostényeketannakellené-
reérdemeshangsúlyozni,hogysziklainéezekremártöbbmintharmincévvelezelőtt
felhívtaafigyelmet:

azigeelhomályosultságánakmértékekülönbözőlehet,attólfüggően,hogyhasználatos-e
szabadszókapcsolatokbanis,vagysem.demégalegszélsőségesebbesetbenisvanaz
igénekbizonyosszemantikaitartalma.eztbizonyítjaazatény,hogyazigétnemlehetsza-
badonmásátvittértelműigévelhelyettesíteni.(Pl.emiattérezzükhelytelennekahalasz-
tást nyer kifejezést.)(sziklainé1986,269.p.)

az„elhomályosultság”mértékeperszenemcsakattólfügg,hogyazigehasználatos-e
szabadszókapcsolatokbanis(csaknemmindegyiksűrűnhasználatos),haneminkább
olyan tényezők befolyásolhatják,mint az, hogy az ige önálló használatbanmennyire
poliszém,továbbáhogymennyiretágvagyszűkazalapjelentése,funkcióigekéntpedig
az,hogymennyireváltozatosjelentésűfőnevekhezkapcsolódik,sperszeazisfontos

14 ittköszönömmegCúthCsabaszívestájékoztatásátazintézkedés eseménynévvelkapcsoló-
dófunkcióigéknekajogiszaknyelvbenvalóhasználatáról.
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szerepetjátszhat,hogyfunkcióigeihasználatbanmilyengyakori:úgyis,hogyhánynév-
szóvalalkotszerkezetet,vagyismennyiretermékeny,ésúgyis,hogyazegyesszerkeze-
tekmennyireelterjedtekazérintettbeszélőközösségben.

amintazmárafentiekbőliskiderült,azegyesfunkcióigékeltérőmértékbentükrözik
alapjelentésüket, e tekintetben folyványt alkotnak. zimányi (2006, 42. p.) szerint a
funkcióigeként ritkábban használatos igék „határozottan elütnek” azoktól, amelyek
gyakrabbanhasználatosak funkcióigei szerepben, szemantikaiönállóságukat jobban
megtartják.Lázár(2017) jelentéstanialaponkísérletezika„könnyűigék”(lightverbs)
és„támigék”(supportverbs)szétválasztásávalafunkcióigékkategóriájánbelül.ezek
adistinkcióknincsenekellentétbenazzalafeltételezéssel,hogyafunkcióigékfolyványt
alkotnak:ezenafolyványonlehetnekhatározottabbankirajzolódócsomópontok.ecso-
mópontokathasznosvolnakitapogatniés leírni,mertezek ismeretébenkönnyebben
tudnánk egymástól elhatárolni a funkcióigés szerkezetek különféle csoportjait. erre
pedigazértvannagyszükség,mertanyelvművelőkésanyelvművelésselnemfoglal-
kozó nyelvész szakemberek egyaránt tesznek olyan általánosító megállapításokat,
amelyekvalószínűlegafunkcióigésszerkezetekegyvagynéhánycsoportjára,denem
azösszesrevonatkoznak.ezenkívüla funkcióigésszerkezetekegyescsoportjaieltér-
nekegymástólstílusértéktekintetébenis.(Mindenellenkezőhíresztelésellenérenem-
csak formális és közömbös stílusértékű funkcióigés szerkezetek léteznek, hanem
választékosstílusértékűekis,sőtmégbizalmasstílusértékűekisakadnak.)

Úgytűnik,általábanvéveminélkevésbéspecifikusafunkcióigedenotatívjelentése,
annáltipikusabbfunkcióigésszerkezetrőlvanszó(vö.pl.felelősséget vállal – bizalom-
nak örvend – szövetséget köt – megoldást nyer – akadályt képez – megvalósításra
kerül – felfedezést tesz). Kivételt képez a foganatosít, melynek eléggé specifikus a
jelentése,avelealkotottszerkezetekmégisa funkcióigésszerkezetek legjellemzőbb
példáiközétartoznak(l.mégalább).

az, hogy funkcióigék „üressége” tévhit, még nyilvánvalóbb, ha a metaforikusan
használtigéketsemzárjukkiafunkcióigéksorából(l.2.1.).

a funkcióigék állományának körülhatárolatlanságához adalékként érdemesmeg-
említeni,hogymégugyanannakazigénekazalapjelentéseiseltérőmértékbenérvé-
nyesülazazonosszerkezetűfunkcióigéskifejezésekben,pl.sérülést szenved → vere-
séget szenved → késedelmet szenved → átalakulást szenved; kalapot emel → gátat
emel → fényét emeli → kezet emel vkire,amiegyébkéntanyelvművelőiértékítéletek-
benistükröződik:minélinkábbérvényesülazigealapjelentése,annálnagyobbráaz
esély,hogyaszerkezetethelyesnekvagylegalábbelfogadhatónaktartják,anyelviizo-
morfizmusideológiájaalapján.

3.3.igékcsaknemkizárólagosfunkcióigeihasználatban

alegtöbbfunkcióigeelsősorbantartalmasigekénthasználatos,emelléalakultkifunk-
cióigeiszerepük.azegyesigékfunkcióigeihasználatánakarányaeltérő;olyanigéket,
melyekkizárólagfunkcióigekéntvolnánakhasználatosak,nemismerünk,deazigekötő
nélkülieszközöl ésafoganatosít közelállnakhozzá,hogy„parexcellence”funkcióigék
legyenek.Mindkettővalószínűlegleginkábbfunkcióigeiszerepbenél.
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az Mnsz2 adatai azt mutatják, hogy az eszközöl ritkán használatos specifikus
’(folyamatosan)kieszközöl’jelentésben.ezmagyarázhatja,hogyalkalmilagszámtalan
olyanfőnévvelhozhatlétrefunkcióigésszerkezetet,amelyegyébkéntmásfunkcióigé-
velalkotállandósultszókapcsolatot.végnélküllehetsorolniazMnsz2példáit:aláírás-
gyűjtést, árleszállítást, átírást, átrendezést, behajtást, bejelentést, blokkolást, döntést,
(néhány) ecsetvonást, egyszerűsítést, előterjesztést, fazonvágást, feljelentést, felké-
rést, felújítást, finanszírozást, fordítást, forráskivonást, helyreállítást, hozzászólást,
intézkedést, javaslatot, jobbítást, kitelepítést, kihallgatást, korlátozást, korszerűsítést,
közvélemény-kutatást, megrendelést, összehasonlítást, ráncfelvarrást, támadást,
támogatást, vérfrissítést, vizsgálatot stb.,stb.,stb.eszközöl.

azeszközöl igévelalkotottilyenalkalmikifejezésekrendszerinterősebbenformális
stílusértékűszinonimáiamegszokott,állandósultszókapcsolatoknak,melyekkevésbé
formális vagy csaknemközömbös stílusértékűek szoktak lenni, pl.árleszállítást hajt
végre, bejelentést tesz, döntést hoz, egyszerűsítést hajt végre, előterjesztést nyújt be,
feljelentést tesz, felújítást végez, fordítást végez (hangsúly a folyamaton) v. készít
(hangsúlyazeredményen), forráskivonást hajt végre, helyreállítást végez, intézkedést
tesz/hoz/alkalmaz/foganatosít/hajt végre v.intézkedéssel él v.intézkedésnek vet alá
v.vmilyen intézkedéssel lép fel vagy„másodfokon” intézkedésre sort kerít, javaslatot
tesz/terjeszt be/terjeszt elő/nyújt be/ad be (részben eltérő jelentésárnyalatokkal);
kihallgatást végez/tart, korlátozást alkalmaz, korszerűsítést hajt végre, közvélemény-
kutatást végez, megrendelést ad (v.ad be/ad le), támadást intéz/hajt végre v.negatív
értelemben elkövet, támogatást nyújt/ad v. támogatásban részesít, vizsgálatot
végez/folytat/készít (ezutóbbinálhangsúlyazeredményen) stb.aszerkezetekerőseb-
benformálisstílusértékenyilvánvalóanazeszközöl igestílusértékébőladódik.

azeszközöl igetovábbisajátossága,hogyavelealkotottállandósultszókapcsolatok
aköznyelvbenfeltűnőenalacsonygyakoriságúak(nemtudjuk,miahelyzetaszaknyel-
vekben,mivelazokazMnsz2-bennincsenekmegfelelőmódonképviselve).aváltozta-
tás(ok)at eszközöl kifejezésre, amely a leggyakoribb,mindössze608 találatot ad az
Mnsz2(egyeséstöbbesszámúfőnéviformákategybevéve);hahozzávesszükaszino-
nimváltozás(ok)at eszközöl adatait is (198),mégmindigcsak806találatotkapunk.
Összehasonlításul néhány adat más funkcióigékkel alkotott szerkezetekre: követel-
ményt támaszt (1057), kifejezésre juttat (2105), kutatást végez (2481), bosszút áll
(3858),kezdetét veszi (4475),tárgyalás folyik (4853),veszélyt jelent (5319),sikerrel
jár (6436),megrendezésre kerül (7915),különbséget tesz (8476),vádat emel (9301),
hatást gyakorol (9054), figyelmet fordít (9397),kilátásba helyez (10634), figyelmen
kívül hagy (10  715), előadást tart (12  758), segítséget nyújt (14  898), választ ad
(25 094),döntést hoz (25 774),javaslatot tesz (26 582),kárt okoz (27 782),figyelem-
be vesz (64 877),figyelmet felhív/fölhív (69 352).15

abbanazértelembenafoganatosít issajátosanfunkcióige,hogyfunkcióigésszerkeze-
tekenkívülritkánhasználatos(vö.zimányi2006,44.p.),annyibanviszontafoganato-

15 azadatokatöbbesszámúésabirtokosszemélyjelesformákatistartalmazzák(aholvannak).
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sít eltéraprototipikusfunkcióigéktől,hogydenotatívjelentéseeléggéspecifikus(funk-
cióigekéntis):aztsugallja,hogyazérintettintézkedésmegvalósítását,ill.rendszabály
alkalmazását valamilyen hatóság, intézmény kezdeményezésére szervezetten végzi
(vö. előállítást, házkutatást, kihallgatást, kilakoltatást, letartóztatást, óvintézkedést,
végrehajtást stb. foganatosít).16 amikornemezahelyzet,másfunkcióigéthasználunk
(vö.büntetést foganatosít → büntetést ad; bejegyzést foganatosít → bejegyzést tesz;
lépéseket foganatosít → lépéseket tesz; ellenőrzést foganatosít → ellenőrzést
végez/folytat, gyakorol, tart;l.mégföntebbazintézkedést foganatosít példáját),vagy
pedigbeérjükegyszerűigével(vö.adatkérést foganatosít : kikéri az adatokat).

érdekes,hogyazeszközölhözhasonlóanafoganatosít isviszonylagalacsonygyako-
riságú állandósult szókapcsolatokat alkot a köznyelvi használatban: a leggyakoribb
intézkedés(ek)et foganatosít formáramindössze920találatotadazMnsz2.

4.aszerkezetnévszóitagja

afunkcióigésszerkezetnévszóitagjárólszólófejezetsokkalkevésbévankidolgozva,
mintatöbbi,mégpedigazért,mertanévszóitagvizsgálatáramárnemtudtamidőtkerí-
teni.amáskérdésekvizsgálatasoránnyertészrevételeimetmégishasznosnaklátom
közreadni.

4.1.anévszóitagdenotatívjelentése

amintafunkcióigésszerkezetekfentimeghatározásábólkiderült,atipikusfunkcióigés
szerkezeteknévszóitagjaigeitartalmathordozószó.egynévszóazonbantöbbfélekép-
penhordozhatigeitartalmat,sezkihathataszerkezethasználatára,stílusértékéreés
nyelvművelőielfogadottságárais.

eseménynéviszerkezetek
afunkcióigésszerkezetekbentalálhatónévszókegyrészedenotatívjelentéséttekintve
cselekvés-vagytörténésnév(együttesen:eseménynév),nyelvtaniszempontbóldever-
bálisfőnév.alegjellegzetesebbnekérzettfunkcióigésszerkezetekazok,melyekfőneve
alegtipikusabbnomenactionisképzőt,amaistermékeny-ás/-és-ttartalmazza(kife-
jezésre juttat, megvitatásra kerül, igazolást nyer, javulást mutat, említés történik, válto-
zás következik be).emellettvannakpéldák–bárjóvalkevesebb–másdeverbáliskép-
zők használatára is: -at/-et (felügyeletet gyakorol, használatba vesz, magyarázattal
szolgál, áldozatot hoz), -alom/-elem (hatalmat gyakorol, figyelmet kelt, küzdelmet foly-
tat, védelmet nyújt), -dalom/-delem (fájdalmat érez, késedelmet szenved), -ság/-ség

16 ellenpélda:mástjelentdöntést hozni, ésmegintmástameghozottdöntést foganatosítani.
itt a foganatosít alapjelentése érvényesül. Példa azMnsz2 sajtónyelvi alkorpuszából: „a
jegyzőanapokbanmeghoztavégrehajtásihatározatát,amelyszerintmadélelőtttízórakor
foganatosítjakorábbidöntését,sehhezarendőrségközreműködésétkéri.”
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(segítséget ad, nyereséget elér, fogságba esik, egyezséget köt), -ó/-ő (bemutatót/pihe-
nőt/tájékoztatót tart, fontolóra vesz, kerülőt tesz).

az-ás/-és képzősfőnevettartalmazószerkezetalkotlegegyértelműbbenszinonima-
pártazzalazigével,melynektovábbképzéséveljöttlétreaszerkezetfőneve(beleegye-
zését adja : beleegyezik, növekedést elér : növekszik, aláírással ellát : aláír, beszélge-
tést folytat : beszélget, lopást követ el : lop, erősödést mutat : erősödik), deazértaz
-at/-et képzősfőnevekköztistalálunkilyeneket(magyarázatot ad : magyaráz, bírálatot
gyakorol : bírál, megadja a tiszteletet : megtisztel, ügyeletet tart : ügyel, szolgálatot tel-
jesít : szolgál). ilyenkoralegcsekélyebbadenotatívjelentésbelikülönbség,miközben
tetemesakülönbségstílusértéktekintetében.(L.még5.3.)

vanúgy,hogyafunkcióigésszerkezetnévszójadolognév,dehatározóibővítmény-
kéntszorosankapcsolódikhozzáegyeseménynévifőnév;azilyen„másodfokú”szerke-
zetekisjellegzetesfunkcióigéskifejezésekbenyomásátkeltik,miveldenotatívjelentés
tekintetében megfelelnek a tipikus funkcióigékkel szemben támasztott mindhárom
követelménynek,csakaszerkezetükmás.ilyenmindenekelőttarendkívüligyakorisá-
gú,szenvedőjelentésűsor kerül vmire ésazösszehasonlíthatatlanulritkább,cselekvő
jelentésű párja, a sort kerít vmire, pl. vizsgálatra, intézkedésre, határozathozatalra,
módosításra, tárgyalásra, szavazásra kerül sor/kerít sort (vö.megvizsgáltatik, intéz-
kedve lesz, határozat hozatik stb.). ezenkívülsor kerülhet olyandolgokrais,amelyek
akaratunktól függetlenül vagyakaratunkellenére jönnek létre, ígyezekrenemszok-
tunksort keríteni, pl. összetűzésre, zavargásra, verekedésre, veszekedésre kerül sor.
Hasonlójelentésű,csaksokkalritkábbasorra kerül,deennekazeseménynévifőnév
nemhatározóibővítménye,hanemalanya,pl.sorra kerül a díjátadás, felszólalás, mér-
kőzés, szavazás, tárgyalás, választás, zászlófelvonás. ezajelekszerintsokkaljobban
őrzieredetijelentését,mintasor kerül vmire,ígynemcsoda,hogyjóvalritkábbanhasz-
náljuk.

Melléknévi igenévvagymelléknév isszerepelhetanévszói tagbővítményeként,s
válhatrészévéafunkcióigésszerkezetnekúgy,hogyönállóigévelállíthatópárhuzam-
ba,pl.apadó, erősödő, hullámzó, hanyatló, felfelé ívelő tendenciát mutat (vö.apad,
erősödik stb.);ellenséges, bizonytalan, dacos, diszkriminatív, együttműködő magatar-
tást tanúsít (vö.ellenségeskedik, bizonytalankodik stb.);befolyásoló, erősítő, kockázat-
növelő, korlátozó stb.tényezőként hat (vö.befolyásol, erősít, növeli a kockázatot stb.).
némely szerkezet körülíró jellegű:anyai, gyengéd, szenvedélyes, őszinte érzelmeket
táplál (vö. anyaként, szenvedélyesen, őszintén szereti).

dolognéviszerkezetek
nagyonnagyszámbanhasználatosakolyanfunkcióigésszerkezetekis,melyekszintén
viszonylagegyértelműpártalkotnakegycselekvést,történéstjelentő,azonostövűigé-
vel,ámezazigenemalapige,haneméppenséggelafunkcióigésszerkezetbentalálha-
tónévszóbólalakultdenominálisképzővel(l.még2.1.).ilyenkoranévszómaganem
mindig és nemegyértelműen eseménynév. Pl.hálát ad : hálálkodik, parancsot ad :
parancsol, bosszút áll : megbosszul, panaszt emel : panaszkodik, alkut köt : megalku-
szik, esküt tesz: megesküszik, kivételt tesz : kivételezik, veszélynek tesz ki : veszélyez-
tet, búcsút vesz : búcsúzik. ezeketkevésbéérezzüktipikusfunkcióigésszerkezeteknek,
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nyilvánazért,mertanévszójukkevésbékelti(vagynemmindenkontextusbankelti)a
cselekvés,történésképzetét.

Mégkevésbétekinthetőktipikusfunkcióigésnekazokaszerkezetek,melyekneka
főnévitagjaalapvetőendolognév,sígyönmagában(afunkcióigenélkül)mégkevésbé
érezzük,hogyközükvolnavalamilyencselekvéshez,történéshez,pl.rokonszenvet érez
: rokonszenvez, zavarba jön : megzavarodik, érvényre jut : érvényesül, hangot kap :
elhangzik, célba vesz : megcéloz, engedélyt ad : engedélyez, rendszerbe foglal : rend-
szerez, érvényre juttat : érvényesít, jutalomban részesít : megjutalmaz, árván marad :
elárvul, szándékában áll : szándékozik, divatban van : divatozik, dühbe hoz : feldühít,
bizonyosságot nyer : bebizonyosodik, érvényt szerez : érvényesít, kegyelmet kap : meg-
kegyelmeznek neki, igényt tart vmire : igényel, házasságra lép : megházasodik, hibát
vét : hibázik.17

amintazmárföntebb,a2.1.fejezetbőlkiderült,anévszóitartalmúfunkcióigésszer-
kezeteknévszóitagjaelevenemeseménynév,hanemdolognév(apéldákatl.ott).ittis
előfordul,hogyaszerkezetanévszóitagjelzőibővítményévelegyüttalkot jellegzetes
funkcióigésszerkezetet,melyegyszavasmelléknévvel,olykorfőnévvelállíthatópárhu-
zamba,pl.agresszív, brutális, bölcs, cinikus, elutasító magatartást tanúsít (vö. agresz-
szív, brutális, bölcs, cinikus, elutasító); antiszemita, baráti, ellenséges, hazafias érzel-
meket/érzéseket táplál vki iránt (vö. antiszemita, barátságos vele, ellenséges vele,
hazafi).

4.2.anévszóitagpoliszémiája

afunkcióigésszerkezetekegyestípusainakelkülönítésétnehezíti,hogypoliszémfőnév
esetébenameghatározásértelmébenugyanazakifejezésazesetekegyrészébenese-
ménynévinekvolna tekinthető,merta főnéveseménynévi jelentéseérvényesül,más
esetekben viszont nem,mivel pl. az -ás/-és képzős főnév a cselekvés eredményére
utal.azilyenesetekszétválasztásanemmindiglehetséges.Pl.haatámogatást kap-
tam azt jelenti, ’segítettek nekem,megtámogattak’, akkor a névszó eseménynév, a
szerkezet pedig prototipikus funkcióigés szerkezet; ha viszont pénzösszeget jelent,
akkor a névszó dolognév, s mint ilyen a jelentésváltozás miatt már csak közvetett
viszonyban áll a támogat igével, azaz ilyen módon a támogatást kaptam kifejezés

17 Kérdés,hogyahibát vét kifejezésvét szavamennyiretekinthetőfunkcióigének.elleneszól,
hogykevéskifejezésbenfordulelőállandósultszókapcsolatként,éselégerősenérződikaz
alapjelentése.ugyanakkorvanigeimegfelelője(hibázik),ésazigejelentéseakifejezésben
nemazonosazalapjelentésével,hiszenafunkcióigenemaztjelenti,hogy’elvéti,eltéveszti
ahibát’,hanemaztsugallja,hogyahibátakaratlanulkövetiel(l.Fejes2015).aztisérdemes
figyelembevenni,hogyahiba ésaFejesáltal isemlítettszabálytalanság főnevekmellett
alkalmilagmásnévszókkalalkotottszerkezetekre isvannéhánypéldánk:bakit, tévedést,
törvénytelenséget, sőt: vétséget (!) vét,ezeketazonban(mamég)nyilvánfogalmazásihibá-
nakkelltekinteni.ezenkívülahiba szóösszetételiutótagkéntisalkotavét-telnévszói-igei
szerkezetet:önhibát, kettőshibát, szarvashibát, támadóhibát, verőhibát, lépéshibát, betűhi-
bát vét.
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’pénzösszeget kaptam’ jelentésbenátkerült adolognévi jelentésűnévszóval alkotott
szerkezetekkategóriájába.

szemléltetésképpennézzünkmegelőszöregypéldátazMnsz2-bőlatámogatást
nyer kifejezésre:„zrínyialengyelkirályválasztástólvártreményt,arraszámítva,hogya
franciáktólnyer támogatást”.Hanincskontextus,ésnemismerjükatörténelmikörül-
ményeket, nem tudhatjuk, hogy zrínyi Péter cselekvő támogatást (pl. katonait) vagy
pénzbelijuttatástremélt-eafranciáktól,vagyis-is;azelőbbiesetbeneseménynévi,pro-
totipikusfunkcióigésszerkezetrőlvanszó,amásodikesetbendolognévi,kevésbétipi-
kusfunkcióigésszerkezetről.

akövetkezőkétpéldábanamegbízást nyer funkcióigésszerkezeteltérőkontextu-
sokbanszerepel:azelsőbenamegbízás cselekvésjellegeerősebbenérvényesül,mint
amásodikban:1.sikereseténanyilvánosságotvállalópap jutalma,hogymegbízást
nyer alundwoodiplébániavezetésére.(ittelsősorbanacselekvésregondolunk,hogyti.
a papot megbízzák valamivel.)18 2. Hogyan fordulhat elő, hogy egy cég 3,5 milliárd
értékbennyer államimegbízásokat versenynélkül?(ittinkábbaprojektekremintolya-
nokragondolunk,amireafőnévtöbbesszámúalakjaisutal.)azelőbbiazolyanproto-
tipikusszerkezetekhezállközel,mintamilyenabebocsátást, befejezést, betekintést,
elhelyezést, megerősítést, orvoslást nyer,azutóbbipedigazolyan,funkcióigésszerke-
zeteknekegyáltalánnemvagycsakkevéssétekinthetőalakulatokhoz,mintamilyenaz
ajándékot, állást, díjat, energiát, lehetőséget, mandátumot, nemességet, vmilyen tiszt-
séget nyer.

a névszói tag poliszémiájamég inkább érzékelhetővé válik, ha összehasonlítjuk
egymássalazeltérőfunkcióigével,deazonosfőnévvelalkotottszerkezeteket.Például
aberuházást eszközöl kifejezésben aberuházás inkább eseménynév, aberuházást
létesít kifejezésbenmárinkábbdolognév;aberuházást megvalósít ilyenszempontból
ambivalens.ilyenpéldákatkülönösebbkeresésnélkülisnagyszámbanlehetneidézni.

4.3.anévszóitagkapcsolódása

amint föntebbameghatározásban jeleztük,a funkcióigésszerkezetnévszói tagjaaz
igeitaghoztárgyrag,határozóragvagyzérórag,olykornévutósegítségévelkapcsolódik.
a leggyakoribbnaka tárgyrag (felmentést ad, ellenállást tanúsít) ésahatározóragok
közüla-ra/-re (értékesítésre kerül, vmilyen fogadtatásra talál) ragtűnik,devannakpél-
dák–kevésbéprototipikusszerkezetekből–máshatározóragokra(dicséretben része-
sül, rendszerbe foglal, vmilyen véleményen van, árverésre bocsát, vmilyen következmé-
nyekhez vezet, üldöztetésnek kitesz, szigeteléssel ellát, egyenrangúvá tesz, alapul szol-
gál, közvetítőként szerepel) észéróragrais(hajlandóság mutatkozik, közeledés törté-
nik, köszönet illet vkit, kétség támad benne v.kétsége támad).

arról,hogyafőnévnévutósislehet,aszerzőkrendremegfeledkeznek,nyilvánazért,
mert a névutós alakulatok számaalacsony (pl. vmilyen elbírálás alá esik, felügyelet

18 afilológiaikorrektségkedvéértbevallom,hogyamondatbóleltávolítottamegyszót,akét
esetköztinagyobbkontrasztkedvéért.azeredetibenezáll:„állandómegbízástnyer”.
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alatt áll, megfigyelés alatt tart, említés nélkül hagy, figyelmen kívül hagy, hatályon kívül
helyez, ellenőrzése alá von, művelés alá vesz).

5.aszerkezetmintegész

aszerkezetnévszóitagjánakjelentésekapcsánmáraszerkezetegészévelisfoglalkoz-
tunk,mivelanévszóitagjelentésétnemvoltcélszerűaszerkezetegészétőlelvonatkoz-
tatvatárgyalni.ittmostolyankérdésekretérünkki,melyekrőlmásproblémákkapcsán
mégnemvagycsakérintőlegesenesettszó.

5.1.aszerkezetnyelvtaniésjelentéstaniviszonyai

Köztudott,hogyafunkcióigésszerkezetnekformálisanaz igeazalaptagja,anévszói
tagpedigbővítménye,ámjelentéstaniszempontból–aminta2.1.fejezetbenisjelez-
tük–afőnévdominál,apredikatívtartalmatjavarésztazhordozza.ebbenafunkció-
igés szerkezet (pl.megerősítést nyer) eltér a szokásos szintagmáktól, melyeknél a
jelentésképzésbenmindkéttagnagyjábólegységesenveszrészt(pl.versenyt nyer),de
azidiómáktólis,melyekbenakéttagjelentésenemválaszthatószét(pl.egérutat nyer).
akéttagszerepeköztieltérésekellenéreafunkcióigésszerkezetjelentése„egységes”
(pl.megerősítést nyer : meg lesz erősítve v.megerősíttetik).

Grammatikusaink szerint mondatban a funkcióigés szerkezet mondatrészként
(összetettállítmánykéntvagyjelzőként)viselkedik,éppazért,mertanévszóazigének
csakformálisanbővítménye.

ahogyazmára4.1.fejezetbőliskiderült,vannakszerkezetek,melyekneknévszói
tagjáhozjellemzőmódonminőség-vagybirtokosjelzőibővítményjárul.Példanéhány
jellemzőminőségjelzői bővítményre:gyengülő, hullámzó, hanyatló, felfelé ívelő stb.
tendenciát mutat; áramvonalas, elegáns, fiatalos, félelmetes, jellegzetes stb. külsőt
kölcsönöz vminek; (adó)fizetési, kártérítési, megjelenési, számlaadási stb.kötelezett-
séget von maga után; alkotmányos, biztos, elvi, gazdasági stb.alap(ok)ra helyez; barát-
ságos, hűvös, kedvező, lelkes, meleg stb. fogadtatásra talál/fogadtatásban részesül;
durva, egyenlő, enyhe, megalázó bánásmódot alkalmaz; napirendi (vagysorszámnév-
vel: első, második stb.) pontként szerepel; furcsa, kellemetlen, kényelmetlen, rossz
érzése támad; elismerő, eltérő, elítélő, hasonló, jó, rossz, lesújtó stb.véleménnyel van
vmiről; ellenőrző/ellenőrzési, biztonsági, hatósági, járványvédelmi, korlátozó, rendőri,
zárlati intézkedés(ek)nek vet alá.

van,hogyaminőségjelzőiésabirtokosjelzőibővítményváltakozikegymással,pl.
vmilyen célt szolgál : vminek a célját szolgálja; vmilyen jelleget ölt : vminek a jellegét
ölti, vmilyen sorsra jut : vminek a sorsára jut. birtokosjelzőipéldákattaláltamtöbbek
közöttakövetkezőszerkezetekre:vminek az áldásait élvezi; vminek a részeként szere-
pel; vminek az esete, gyanúja, veszélye, kérdése, tényállása, feltétele fennforog; vmi-
nek a fennhatósága alá esik; vminek a tárgyává tesz. ezeknekaszerkezeteknekajel-
zőisokszoresetlegesek,nemalkotnakjellemzőkollokációkat,ezértnemishozokrájuk
példákat. Kivétel az utolsó, melynek jellemző bővítményei: megfontolás, vizsgálat,
elemzés, gúny, kifogás, közbeszéd, (köz)nevetség tárgyává tesz;ezekállandósultszó-
kapcsolatoknaktekinthetők.
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5.2.azazonosnévszóttartalmazószerkezetekszinonímiája

Kezdjükkétterminológiaikérdéssel!
a funkcióigés szerkezet és az egyszerű ige viszonyára többnyire a „szinonímia”

műszóvalutalnak,Lőrincz(2004,2011)azonbanamellettérvel,hogyazokbanazese-
tekben,amikorafunkcióigefőnévitagjaalakjábanésjelentésében(vagyolykorcsak
jelentésében) hasonlít egy igére, korrektebb „variánsokról” beszélni (pl. választ ad :
válaszol, tanúként lép fel/szerepel : tanúskodik : tanú). Hasonlóképpenbeszéltzeman
Lászlómár1983-ban„jelentéstanivariánsokról”(1988,1045.p.).Mivelnemegyértel-
mű,hogymilyenmértékűhasonlóságesetébenbeszélhetünkmégvariánsokról,19 srá-
adásulazalakihasonlóságnemisszükségszerű(l.pl.hírül ad : közöl, szemügyre vesz :
megvizsgál),azegyszerűségkedvéértmindkétesetbenösszefoglalóanaszinonima ter-
minusthasználom.

nemcsakanyelvművelőmunkákban,hanemgyakrananyelvészetiszakirodalom-
banis„helyettesíthetőségről”,nempedigszinonímiárólbeszélnek.éneztaszóhaszná-
latotkerülöm,egyrésztazért,mertanyelvművelőigondolkodásmódbana„helyettesít-
hető”-höznagyonközeláll,sőtszintebelőlekövetkezika„helyettesítendő”,másrészt
azért, mert a tényleges diskurzusokban való helyettesíthetőségnek nagyon gyakran
különfélenyelvtani,stilisztikaiéspragmatikaiakadályaivannak.Mivela„szinonímiát”
dolgozatombananyelvirendszer,nemadiskurzusokszintjénértelmezem,eztafogal-
mathasználvaazilyenakadályokranemszükségestekintettellennem.

afunkcióigékszinonimitásárairányulóeddigi–csakelőzetes,ésmódszeresneknem
mondható–vizsgálatokegyiktanulságaaz,hogymégazokaz igékis,melyeknekaz
alapjelentése közel áll egymáshoz (pl. tesz, végez, készít, alkalmaz), a szerkezetnek
eltérőjelentésárnyalatotkölcsönözhetnek.

PéldáulazMnsz2adatainak(felületes)átnézéseutánúgytűnik,hogyazösszeha-
sonlítást tesz (356találat)inkábbalkalmi,rövidideigvégbemenőcselekvésrevonatko-
zik,mígazösszehasonlítást végez (218találat)inkábba hosszabbideig,esetlegszer-
vezetten,mondjukkutatáskeretébentörténőre.ajóvalritkábbösszehasonlítást készít
(16 releváns találat) jelentése közel áll az összehasonlítást végezhez, de ebben az
összehasonlítás kevésbéérződikeseménynévnek,acselekvéseredményére,azelké-
szültösszehasonlításraisvonatkozhat,tehátdolognévijellegű.aszinténjóvalritkább
összehasonlítást csinál (5relevánstalálat) viszontazösszehasonlítást teszhezállközel
denotatív jelentés tekintetében,csakastílusértékemás.20 azösszehasonlítást alkal-
maz (11relevánstalálat) látszólagcsakformálisabbváltozataazösszehasonlítást tesz
ésazösszehasonlítást végez formáknak(miközbenbármelyiketjelentheti),agyakorlat-
banmégislátunkbizonyoselkülönülést:atalálatokegyrészébenazösszehasonlítást

19 Pl.atanúként lép fel kifejezésbenahangsornagyobbrészenemhasonlítatanú hangsorra
(csak4fonémaazonosa14-ből);haazalakiszerkezetétnézzük,akkoranégymorfémából
állókifejezésnekcsakazegyikmorfémájaazonosatanúval.

20 azösszehasonlítást csinál azegyikeseteazinkábbinformális,bizalmasstílusértékűfunk-
cióigésszerkezeteknek.
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alkalmaz szerkezetetolyanmondatokban látjuk,melyekbenvalamilyensajátosmód-
szerreltörténőösszehasonlításrólvanszó.21

ésperszeolyanszerkezetekisalakultakazösszehasonlítás főnévvel,melyekafen-
tieknekszigorúanvévemárnemisszinonimái,annakellenére,hogyazösszehasonlí-
tás bennükinkábbacselekvésre,mintannakeredményérevonatkozik.ilyenazössze-
hasonlítást ad (16relevánstalálat),azösszehasonlítást nyújt (4relevánstalálat),az
összehasonlítást kínál (4 releváns találat), ill. ezek ellentétes szemléletű párja az
összehasonlítást nyer (2relevánstalálat).

igényesebb feladatvolnaolyanszinonimszerkezeteket találni,melyekbenazérintett
funkcióigékjelentéseköztnincs vagyaligvanjelentésbelikülönbség.nyilvánilyenekis
léteznek, csak éppen a jelentéskülönbség hiányát sokkal nehezebb és körülménye-
sebbbizonyítani,mintameglétét,ráadásuleztavizsgálatotinkábbkonkrétdiskurzu-
sokvonatkozásábanlehetnesikeresenelvégezni.

5.3.afunkcióigésszerkezetésazönállóigeszinonímiája

afunkcióigésszerkezetésavelepárhuzambaállíthatóegyszavasigeivagynévszóiszi-
nonima jelentésenagyonközel isállhategymáshoz,de lehetnekköztük jelentősebb
különbségek is,melyekarraa föntebbmáremlített tényrevezethetőkvissza,hogya
funkcióigékdeszemantizáltsága igénként,sőtszerkezetenkénteltérőmértékű.Minél
nagyobbak a jelentésbeli különbségek a szerkezet és annak egyszavasmegfelelője
közt,annálkevésbéérezzükaszerkezetettipikusanfunkcióigésnek.

azalábbiakbanazösszegyűlt empirikusanyagalapjánáttekintem,milyen jellegű
különbségekészlelhetőkaszerkezetésazegyszavasszinonimaközt.Csupánfelületes
észrevételekrőlvanszó,azáttekintéstmégishasznosnaktartoma leendőkutatások
szempontjából. Helytakarékosság végett itt az egyes funkcióigés szerkezetekre csak
egy-egypéldáthozok.

1.azelsőcsoportbaazokaszerkezeteksorolhatók,melyekbenafunkcióigejelentése
keveset ad hozzá azigeiszinonimajelentéséhez,ígyaszerkezetnekésegyszavas
megfelelőjénekadenotatívjelentésecsaknem azonos.jelentősviszontastílusér-
tékbelisazazzalösszefüggőpragmatikaijelentésbelikülönbség,aminnemiscsodál-
kozhatunk,hiszen–azonosdenotatív jelentésük lévén– létrejöttük indítékaéppaz,
hogyahétköznapias,közömbösstílusértékűnyelviformákmelléformálisabbstílusér-
tékűszinonimákjöjjeneklétre,melyekalkalmasakarra,hogyaszövegetformálisabb
stílusúvátegyék.

ilyenekpéldáulakövetkezők:változtatást eszközöl (vö.megváltoztat), intézkedést
foganatosít (vö.intézkedik), kritikával illet (vö.kritizál), tájékoztatást ad (vö.tájékoztat),
segítséget nyújt (vö.segít), támogatásban részesít (vö. támogat), érdeklődést mutat
(vö.érdeklődik), ellenállást tanúsít (vö.ellenáll), tisztelettel viseltetik (vö.tisztel), táma-

21 Megkellazonbanjegyezni,hogyazalacsonyelemszámokmiattezekcsaksejtések,melye-
ketnagyobbanyagonlehetnecsakigazolnivagycáfolni.
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dást intéz (vö.megtámad), reményt fűz vmihez (vö.reménykedik), kérdéssel fordul vki-
hez (vö.kérdez tőle), köszönetet mond (vö.megköszön), házasságra lép (vö.összehá-
zasodnak), diplomát szerez (vö.diplomázik), fontolóra vesz (vö.megfontol), bizalmát
veti vkibe/vmibe (vö.bízik benne), érvényt szerez (vö.érvényesít), fájdalmat érez (vö.
fáj neki),akadálymentessé tesz (vö.akadálymentesít),függetlenné válik (vö.függetle-
nedik);dühbe jön/gurul (vö.feldühödik), különbség mutatkozik (vö.különbözik), sérü-
lést szenved (vö.megsérül),egyezségre jut (vö.megegyezik),meglepetésként hat (vö.
meglep),csődbe megy (vö.becsődöl),árván marad (vö.elárvul),bátorságot vesz (vö.
felbátorodik),táncot jár (vö.táncol),neszt fog (vö.megneszel).22

az e csoportba tartozó kifejezések közt soka prototipikus funkcióigés szerkezet:
általábananyelvészek,ill.anyelvművelőkiselsősorbanezekregondolnaka„funkció-
igésszerkezet”,ill.a„terpeszkedőkifejezés”megnevezésekhallatán.Mivelahagyomá-
nyosfelfogásúnyelvművelőkzsigeriellenszenvetéreznekaformálisstílusiránt,érthe-
tő,hogyecsoportbatartozikazáltalukmegbélyegzettszerkezetektúlnyomótöbbsége.

2.amásodik csoportba azokat a szerkezeteket soroltam,melyekben a funkcióigék
olyan jelentésmozzanatokkal (aspektus, akcióminőség,modalitás stb.) gazdagítjáka
szerkezetekjelentését,amelyekamagyarbanvagymásnyelvekbenszintetikuseszkö-
zökkel (pl. szenvedő,visszaható,műveltető igékképzői;kezdésre, tartósságra, folya-
matosságrastb.utalóigekötőkvagyigeképzők)iskifejezhetőkvolnánakegyigealakon
belülis,tehátamelyekamagyarbanvagymásnyelvekbengrammatikalizálódtak.Úgy
gondolom, ilyenkor – fordításelméleti kifejezéssel élve – egyfajta expl ic i tációról
beszélhetünk, olyan értelemben, hogy a funkcióigés szerkezet explicitté tesz olyan
jelentésmozzanatokat,amelyekapusztaigébenimplicitmódonvannakjelenvagycsak
megfelelő szövegkörnyezetbenérvényesülnek,míga szerkezet szövegösszefüggéstől
függetlenülistartalmazzaőket.Máskorviszontaszerkezetcsupánnyomatékosabban
fejezikiapusztaigejelentését(nyilvánvaló,hogyakötöttmorfémáhozképestaszabad
morfémahangsúlyosabbanutalazadottjelentésre).

ecsoportonbelüllegnagyobbszámbanolyanszerkezetekettalálunk,amelyekalkal-
masak arra, hogy a cselekvést  a cselekvőtől  e lvonatkoztatva jelöljék, s így
egyebekköztformálisnyelvieszközökkelpótoljákaszenvedőigékvisszaszorulásaáltal
keletkezettűrt.ilyenektöbbekközöttakövetkezők:halál beáll (vö.meghal),károsodás
bekövetkezik (vö.károsodik),említés esik vmiről (vö.említik),fogságba/foglyul esik (vö.
elfogják),korlátozás alá esik (vö.korlátozzák), tárgyalás folyik (vö.tárgyalnak), köszö-
net illet vkit (vö.köszönöm neki), felhatalmazást kap (vö.felhatalmazzák), benyújtásra
kerül (vö.benyújtják), felszólalásra kerül sor (vö.felszólal), beruházás megvalósul (vö.
beruháznak), felvételt nyer (vö.felveszik), tiszteletnek örvend (vö.tisztelik), elismerés-
ben részesül (vö.elismerik), megértésre talál (vö.megértik),módosítás történik (vö.
módosítanak vmit), kezelésnek veti alá magát (vö.kezelik).

22 ahogyarrólmárszóvolta3.2.fejezetben,ugyanazokafunkcióigékmásnévszóvalmáskate-
góriábaistartozhatnak,pl.aszövetségre lép ésazösszeszövetkezik köztnagyobbajelen-
tésbelikülönbség,mintafentiházasságra lép ésösszeházasodik között.ezértugyanazzal
afunkcióigévelkülönbözőcsoportokbantalálkozhatunk.

a funkcióigés szerkezetek néhány általános kérdéséről 81
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



szintén elég nagy számban találunk olyan szerkezeteket, melyek a cselekvés
kezdetének, ill. a valamilyen ál lapotba kerülésnek a mozzanatát emelik ki.
ilyenekanyagombanakövetkezők:apadás áll be (vö.apadni kezd),áruba bocsát (vö.
árulni kezd),vágy ébred (vö.vágyakozni kezd), hiányérzete támad (vö.hiányozni kezd
vkinek vmi), forgalomba helyez (vö. forgalmazni kezd), megfigyelés alá helyez (vö.
elkezdi megfigyelni),vizsgálat alá vesz (vö.vizsgálni kezd),működésbe hoz (vö.elkezdi
működtetni),vmilyen igénnyel lép fel (vö.vmit igényelni kezd),változás következik be
(vö.változni kezd), hatályba lép (vö.hatályos kezd lenni),használatba vesz (vö.elkezd
használni),művelésbe von (vö.művelni kezd),zavarba jön (vö.elkezd zavart lenni).

ekétfőcsoportonkívülkisebbszámbanolyanszerkezeteketistalálunk,amelyek
más jelentésmozzanatok explicitálására vagy hangsúlyozására alkalmasak. ilyen a
műveltetés (pl.csalódást kelt vkiben/okoz vkinek, vö.ang.disappoint sb,szlk.skla-
mať niekoho; kételyt ébreszt/támaszt, zaklatásnak tesz ki vkit, vö. lehetővé teszi, hogy
zaklassák; örömére szolgál, vö. megörvendezteti; bejutást biztosít, vö. bejuttat); a
befejezettség (pl. következtetésre jut, vizsgát letesz, együttműködést megvalósít,
átalakítást véghezvisz, támadást végrehajt);acselekvésvagy folyamat tar tósságá-
nak,  ill. fo lyamatosságának hangsúlyozása (pl. felügyeletet gyakorol, előítéletet
táplál, támogatást élvez, megfigyelés alatt áll/tart vkit, működésben van, ellenállást
fejt ki, egyeztetés folyik);aszükségesség kifejezése(pl.bizonyításra szorul,vö.be
kell bizonyítani),at i l tás mozzanata(pl.nem tűr beleszólást ’nemszólhatnakbele’).itt
említhetjükmegazegyszerűségkedvéértatagadószó,  ill.afosztóképző jelenté-
sénekformálisabbstílusértékűnyelvieszközökkelvalóvisszaadásátis(pl.említés nél-
kül hagy, vö.nem említ, üzemen kívül helyez, vö. már nem üzemeltet,hatályon kívül
helyez ’hatálytalanít’,logikát nélkülöz ’logikátlan’).

az1.ésa2.csoportköztátfedésvan:mindazokakifejezések,melyeknekazigeitagjaszin-
tetikuseszközökkelfejezikiazadottjelentésmozzanatot,mindkétcsoportbabesorolhatók
(pl.félelmet ébreszt : megfélemlít).azilyenekahagyományosfelfogásúnyelvművelőkmeg-
ítéléseszerintáltalábanhelytelenek,mivelúgymondegyszerűigévelhelyettesíthetők.az
egyébszerkezeteketviszont,melyekneknincsegyszavasigeimegfelelőjük,anyelvművelők
enyhébbenítélikmeg,ill.sokkifejezéstegyáltalánnemhelytelenítenek.

3.aharmadikcsoportbaazokataszerkezeteketsoroltam,amelyekértékelőmozzana-
tottartalmaznak(vö.Csorba2010);ezekemellettmásjelentésmozzanatotisexplicitál-
hatnak,ígyittistalálunkátfedéseketmáscsoportokkal.

az ad például funkcióigeként semleges, a nyújt, a biztosít vagy a vmivel szolgál
viszont pozitív dolgot jelentő főnévhez szokott kapcsolódni, vö. segítséget
ad/biztosít/nyújt,23 segítséggel szolgál; büntetést ad, *büntetést biztosít/nyújt, *bünte-

23 nemcsaknyújtani ésbiztosítani lehetsegítséget,hanemlehetsegítségnyújtást is biztosítani;
89adatunkvanazMnsz2-bőlerreaformára.anyelvőröknekigazukvanabban,hogyaz
ilyen formákkalkönnyűvisszaélni (kiaz,akitnemnyugtatmeg jobban,haaztaz ígéretet
kapja, hogy „segítenekneki”,mint haaztmondják: „biztosítjákneki a segítségnyújtást”),
csaképpenenneksemmiközeanyelviformahelyességéhez.
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téssel szolgál. Kedveződolgokravonatkozófőnévvelkapcsolódikösszeazélvez,míg
kedvezőtlenekkelvagyolykorsemlegesekkelaszenved, vö.pl.vkinek a bizalmát élvezi,
védelmet, támogatottságot, kiváltságot, előnyt élvez éshátrányt, sérelmet, késedelmet,
halasztást, üldöztetést, bomlást, változást szenved. szintén pozitív konnotációjú az
elér,sezisszembeállíthatóolykoraszenved igével,vö.sikert ér el vs.vereséget szen-
ved. semlegesavmire vezet, denegatívavmit von maga után,pl. győzelemre, sikerre,
jóra, halálra, konfliktusra, rosszra vezet; büntetést, eltiltást, kizárást, pusztulást von
maga után. atesz semleges,azelkövet kedvezőtlenülmegítélttevékenységeketjelölő
főnévvelkapcsolódikössze,pl.csodát tesz, említést tesz, szemrehányást tesz; ember -
ölést, merényletet, garázdaságot követ el. semlegesvagypozitívkonnotációjúméga
vmivel ellát (aláírással, bélyegzővel, információval, kézjeggyel, szigeteléssel, védelem-
mel) ésméginkábbavminek örvend (népszerűségnek, jó egészségnek, sikernek, köz-
tiszteletnek). Csak pozitív kontextusú példákat találtam a vmijét bírja szerkezetre
(támogatását, bizalmát, egyetértését, ígéretét, felhatalmazását, rokonszenvét stb.).

4.anegyedikcsoportbaazegyébjelentésmozzanatokatsoroltam,melyeketazismer-
tebbnyelvekbentudtommalnemszokásszintetikusankifejezni(deenneknemnéztem
utána).ittnemegyszermárafunkcióigékésateljesértékűigékhatársávjábanjárunk;
aszerkezetekköztakadhatnakolyanok,amelyekesetlegteljesértékűnévszói-igeiszer-
kezetkéntisértelmezhetők,melynekigéjenem(vagyalig)funkcióige,mertaszerkezet-
benazigealapjelentése(szinte)teljesmértékbenérvényesül.(Máskérdés,hogyegyé-
nenkéntisváltozhat,kimennyireérzikiaszerkezetbőlazigealapjelentését.)

álljonittnéhánypélda:növekedést ér el (vö.növekszik +teljesítmény+máremlített
pozitívmegítélés),kifogással áll elő (vö.elkezd kifogásolni +váratlanság,meglepetés),
panaszt emel (vö.bepanaszol +jogi, intézményeskeret),figyelmet fordít (vö.figyel +
nagyobbsúly,fontosság),meglepetésül szolgál (vö.meglep +hangsúlyosanezacélja),
ellenőrzést tart (vö.ellenőriz +szervezetten,rendszeresen),haragot tart (vö.haragszik
+ tudatosanéstartósan),felelősséget vállal (vö.felel +tudatosan,sajátelhatározásá-
ból),ellenőrzés alatt tart (vö.ellenőriz +amásikakarataellenére), szolgálatot teljesít
(vö.szolgál +hivataloskeretek),kérést intéz (vö.kér +hivataloskeretv.nagyfontos-
ság),véget vet (vö.bevégez +határozottan,akárerőszakkal,rendszerintrosszdolgot),
hibát vét (vö.hibázik +akaratánkívül),eltiltást von maga után (vö.eltiltják vmitől +ez
vminekakövetkezménye),csökkenést eredményez/okoz (vö.csökken +ezvmineka
következménye), jegyzőkönyvbe foglal (vö. jegyzőkönyvez + vminek a részévé tesz),
adósságot csinál (vö.eladósodik +sajátaktívközreműködésével),tiltás alá esik (vö.
tiltják +ennekjogalapjavan),felügyeletnek vet alá (vö.felügyeli +kellemetlendolog+
akárakarataellenéreis).

5.szinténateljesértékűnévszói-igeikapcsolatokhatársávjábantartózkodunk,amikor
azokat a szerkezeteket vizsgáljuk, amelyek átv i t t  ér telemben,  képszerűen is
használatosak,vagyéppenséggelfőlegúgyszokásőkethasználni(l.még2.1.).

olykor csak az ige érződhet kisebb-nagyobb mértékben metaforikusnak, pl. zajt
csap, szövetséget köt, szót ejt, pillantást vet, papírra vet, győzelmet arat, méregbe
gurul. Máskoranévszóképszerű,gyakranátvittértelmű,ez–amintarróla2.1.feje-
zetbenmárvoltszó–azegészkifejezéstképszerűvéteszi,pl.útját állja; polcokra, pad-

a funkcióigés szerkezetek néhány általános kérdéséről 83
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



lóra, lejtőre, utcára, terítékre, napvilágra kerül; pályára, színpadra, színre, helyére,
piacra, trónra, szőnyegre lép; fejét adja vmire, kezet emel vkire, hátat fordít, kardélre
hány, fegyvert letesz, vmilyen megvilágításba helyez, felszínre hoz; zsákutcába jut, tót -
ágast áll. nemegyesetbenazátvittértelműhasználaterősendominálvagyakárkizá-
rólagos,pl.kirohanást intéz vki ellen, révbe jut, agyára megy, teret nyer, fejtörést okoz,
tükröt tart vki elé, lakat alatt tart, árnyékot vet vmire, aranyba foglal, tyúkszemére lép,
játékot űz.

egyértelműenkívülállnakafunkcióigésszerkezetekkörénazokakifejezések,ame-
lyekkonkrétértelembennemvagyalighasználatosak,éssokszoraszemléletialapjuk
semnyilvánvaló,pl.állja a sarat, hűvösre kerül, tőrbe ejt, tető alá hoz, dűlőre jut, kol-
dusbotra juttat, nyomdokába lép, olajra lép, füstbe megy, csütörtököt mond, csorbát
szenved, lóvá tesz, nem tűr nyomdafestéket, palira vesz, latba vet, szájára vesz.

azegyesigékbesorolásátnehezíti,hogyszövegösszefüggésbőlkiszakítvakellmegítél-
ni,miveljárulhozzáafunkcióigeaszerkezetegészénekjelentéséhez.Konkrétszöve-
gekbenelőfordulhat,hogyafunkcióigénekolyanjelentésmozzanataiisaktiválódnaka
beszélőktudatában,amelyek–elszigeteltennézveőket–nemjátszanakszerepeta
szerkezetjelentésénekkialakításában.ezenkívülegyénikülönbségekislehetnekegy-
egyjelentésmozzanathangsúlyosságának,sőtmegléténekmegítélésében.

vonzatszerkezet
végülmegkellemlíteni,hogyafunkcióigésszerkezetésazegyszerű igenagyonsok
esetben nyelvtani szempontból is különbözik egymástól: eltérő a vonzatszerkezetük
(errel.b.Kovács1999,dobos2006–2007,vincze2009).Példáulparancsot ad vmire,
de:megparancsol vmit; különbséget tesz vmik között,de:megkülönböztet vmiket; láto-
gatást tesz vkinél, de:meglátogat vkit, haragot tart vkivel v.haragot táplál vki iránt,de:
haragszik vkire,feljelentést tesz vki ellen,olykorvkivel szemben, de:feljelent vkit, meg-
állapítást tesz vmiről v.vmivel kapcsolatban,de:megállapít vmit, vmilyen felhívással
fordul vkihez : felhív vkit vmire.

ezta ténytnyelvünkőrei többnyire figyelmenkívülhagyják,amikora funkcióigés
szerkezethelyettazegyszerűigehasználatátszorgalmazzák.arraviszonteléggyakran
utalnak,hogyahelyettesítésnemmindigvégezhetőel,haaszerkezetfőnevénekjelző-
jevan(pl.indítványt tesz/terjeszt elő/nyújt be : indítványoz, de:módosító indítványt ter-
jeszt elő : 0)vagyhaafőnévitagösszetettszó(pl.vizsgálatnak vet alá v.vizsgálatra
kerít sort : megvizsgál, de:hazugságvizsgálatnak vet alá v.hazugságvizsgálatra kerít
sort : 0).

5.4.afunkcióigésszerkezetésazönállónévszószinonímiája

a funkcióigés szerkezet és az önálló névszó jelentésének eltéréseit nem vizsgáltam
módszeresen,ezértittcsupánfelsorolomazonfunkcióigékegyrészét,amelyekrend-
szeresenvagyszórványosanelőfordulnakolyanszerkezetekben,melyekkelnagyjából
azonosdenotatívjelentésűnévszóállíthatópárhuzamba(l.még2.1.).

vannakolyanfunkcióigék,melyekrendszerszerűenkapcsolódnakösszenévszóval
úgy,hogyaszerkezetnekönállónévszóiszinonimájavan.azzal,hogykonkrétszövegek-
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benténylegesenmennyirevolnaelvileghasználható,ill.mennyirehasználatostényle-
gesenanévszóiszinonima,nemfoglalkozom.vannakesetek,amikoranévszóvalóban
lehetséges alternatíva, van, hogy inkább csak elméleti lehetőség, mert a tényleges
használatnakstilisztikaiakadályaivannak,sbizonyáraarraistalálnánkpéldát,hogya
pusztanévszóelméletilegsemjöhetszámításba.

előszörazokataszerkezetekettekintemát,melyeknekfőnévi,aztánpedigazokat,
melyeknekmelléknéviszinonimájukvan.

Főnévi  szinonimájukvanmindenekelőttaképez ésazalkot igékettartalmazófunk-
cióigésszerkezeteknek,melyeknemegyszeregymássalisszinonimviszonybanvannak
(pl.alapját, részét, gerincét alkotja/képezi; határt képez/alkot),bárnegatívkonnotáci-
ójú szavakkal inkább csakaképez kapcsolódik (pl.akadályt, problémát, bűncselek-
ményt).

nagyontermékenyfunkcióigeebbenacsoportbanaképvisel (pl.álláspontot, erőt,
értéket, véleményt, irányt),a jelent (pl.veszélyt, kihívást, terhet, biztonságot, előrelé-
pést)ésajelentkezik (pl.probléma, igény, betegség, hatás, hiány).

Megkelltovábbáemlítenihárom,részbenszinonimakénthasználatostovábbifunk-
cióigét:azegyikavmiként szerepel (pl.gyanúsítottként, példaként, feltételként, priori-
tásként, bizonyítékként), amásika vmiként/vmiül szolgál (pl.alapul/alapként, példá-
ul/példaként, bizonyítékul/bizonyítékként, tanulságul/tanulságként, magyarázatul/
ma gyarázatként),aharmadikpedigavmiként jelentkezik (pl.problémaként, feladat-
ként, igényként, hiányként). ritkábbhasználatúavmiként hat, pl.húzóerőként, kurió-
zumként, felüdülésként, revelációként, szenzációként hat.

„Másodfokon”afőnéviszinonimájúszerkezetekközétartozikavmilyen tiszt séget/
tisztet/posztot betölt és részben más kollokációkban a funkciót/szerepet betölt,
amennyibenjelzőjükvan,pl.elnöki, igazgatói, parancsnoki, ügyvezetői, tisztséget/tisz-
tet/posztot betölt; bírói, főügyészi, reklámozói funkciót/szerepet betölt; csúcsmodell,
békebíró, dobos funkcióját/szerepét tölti be.

végülérdemeskitérnia -számba megy szerkezetre,pl.ritkaság-, csoda-, élmény-,
szenzáció-, esemény-, közhelyszámba megy. ezekaritkaság, csoda, élmény, szenzáció,
esemény, közhely főnévvelállíthatókpárhuzamba,deegyrészüknekpontosabbmeg-
felelőjeisvan:a-szerű képzőszerűutótaggallétrehozottélményszerű, szenzációszerű,
közhelyszerű melléknév.

rendszerintmel léknévi szinonimájukvanvagylehetakövetkezőigékkelalakultszer-
kezeteknek:viseltetik (felelősséggel, előítélettel, jóindulattal, türelemmel, empátiával);
örvend (egészségnek, közkedveltségnek, népszerűségnek, tekintélynek, sikernek); bír
és rendelkezik, melyek rokon értelműek (fontossággal, illetőséggel, részesedéssel,
tulajdonsággal). a vmilyen magatartást tanúsít szerkezet a névszó jelzőjével azonos
melléknévveláll szembenmintegyszavasszinonimával,pl.agresszív, bölcs, cinikus,
elnéző, elutasító. Hasonlóahelyzetaveleszinonim,desokkalritkábbvmilyen viselke-
dést tanúsít szerkezettel,pl.agresszív, antiszociális, férfias, elnéző, tiszteletteljes.

számosesetbenmelléknévi–fosztóképzősvagynekimegfelelőprefixumottartal-
mazó– szinonimája vanavmit nélkülöz szerkezetnek, pl. logikát, realitást, humort,
koncepciót, felelősséget, hagyományt, hitelességet nélkülöz.
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vannakfunkcióigék,amelyekcsakegyvagynéhányolyanszerkezetetalkotnak,mely-
neknévszóiszinonimájavan.Főnéviszinonimájavanazállásponton van szerkezetnek
(vö.álláspontja).Melléknéviszinonimájukvanpéldáulakövetkezőknek:türelmet gyako-
rol (vö.türelmes),hasznot hoz (vö.hasznos),hatályba/érvénybe lép (vö.hatályos/érvé-
nyes lesz, hatályossá/érvényessé válik),tanulsággal szolgál (vö. tanulságos),ellenszen-
vet táplál vkivel szemben (vö.ellenszenves neki),vmennyi tagot, főt, évet számlál (vö.
vmennyi tagú, fős, éves).Tagadóértelembenhasználatosanem fér kétség/gyanú vmihez
szerkezet,szinonimájaanem kétséges vagyakétségtelen,ill.a nem gyanús.

e funkcióigék – amikor más névszókhoz kapcsolódnak – olyan szerkezetekben
használatosak,melyeknekigeiazönállószinonimájuk,pl.hatást, bírálatot, ellenőrzést
gyakorol (vö.hat, bírál, ellenőriz),áldozatot, döntést, intézkedést, rendeletet, termést
hoz (vö.feláldoz, dönt, intézkedik, rendelkezik, terem) stb.sperszeolyanszerkezetek
isvannak,melyeknekegyáltalánnincsegyszavasmegfelelőjük,pl.nyomást gyakorol;
bajt, fordulatot, példát hoz; stb.

Megjegyzemmég,hogyafordítottesetreisakadpélda,arrati.,amikoregyfunkció-
igével többnyire olyan szerkezetek alakulnak, melyeknek névszói szinonimája van,
mégis előfordul itt-ott igei szinonima is, pl. terhet jelent (számára), vö. megterheli;
veszélyt jelent, vö. veszélyezteti; fenyegetést jelent, vö. fenyegeti; akadályt jelent, vö.
akadályozza; előrelépést jelent, vö. előrelép; élményt jelent, vö. élvezi; örömöt jelent,
vö. örül neki; akadályt képez, vö. akadályoz; tulajdonát képezi, vö. rendelkezik vele;
elutasító magatartást tanúsít, vö. elutasítja.

5.5.azalakfüggetlenpárokszinonímiája

ateljességkedvéértrövidenkitérekazokraazesetekreis(bárezeketnemvizsgáltam),
amikoraszerkezetbentalálhatónévszónakcsakelméletilegamegfelelőjeazige,vagy
nincsisafőnévnekazonostövűigeiszinonimája.azelsőnekemlítettesetrepéldalehet
adivatban van : „dívik” vagya hatályba lép : elkezd „hatni”,amásodiknakemlítettrea
futásnak indul : nekiiramodik; helyet foglal : leül; bebocsátást nyer : beengedik; benyo-
mást tesz : hat; összhangba hoz : harmonizál; információt/tudomást szerez : értesül;
szó nélkül hagy : nem reagál; igent mond : elfogad, beleegyezik; nemet mond : elutasít;
kifogással áll elő : mentegetőzik?; órát tart : [órakeretek közt] tanít?; helyt ad vminek :
elfogad vmit?; kézre kerít : elfog?, kudarcot vall : megbukik?, felsül?, lebőg?, beég?. ez
utóbbiesetbenaszerkezetnévszójaésaszerkezetigeiszinonimájaköztcsakjelentés-
belihasonlóságmutathatóki,alakilagnincsközükegymáshoz.

Haazilyeneketiselfogadjukafunkcióigésszerkezetekszinonimáiként,afunkció-
igésszerkezetekkörétmégnehezebbmegvonni,hiszennincskijelölhetőhatáraannak,
milyenmértékűjelentésbelieltérésesetébenbeszélhetünkmégszinonímiáról,ameny-
nyibenakétszóáltaljelöltfogalmaknakvanegyvagynéhányközösjegyükis.ahatár-
megvonást a „szinonímia” fogalmának többféle értelmezhetősége is nehezíti. nem
mindegypéldául,hogyszótárivagypragmatikai,kontextuálisszinonímiávalszámolunk-e.
Lehet-evajonúgytekinteni,hogymondjukafolyamatba helyez funkcióigésszerkezet-
nekazelkezd, anyomást gyakorol-nakakényszerít,apánikot kelt-nekamegrémít a
szinonimája?némelykontextusbanigen,alegtöbbentalánnem,deaz„igazi”szinoni-
mákseillenekbelemindenkontextusba.
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ugyanakkorazegyszavasszinonimameglétét,méghacsakpragmatikaiszinonima
is,mégishasználhatjukegyfajtabizonyítékkéntarranézve,hogyaszerkezetjelentése
„egységes”,vagyisnemolyan,mintavalódiszintagmáké(l.5.1.).

5.6.szinonimahiány

amint föntebb láttuk,nemmindenolyanszerkezetnek,amelyet funkcióigésnekérde-
mestekinteni,vanegyszerűigébőlvagynévszóbólállószinonimája,főleghaaszinoní-
miátszigorúbbanértelmezzük.néhánypélda:elsőbbséget ad, alkalmat biztosít, próba-
időre bocsát, adósságot csinál, útba ejt, kézjeggyel ellát, zsákmányul esik, önkritikát
gyakorol, keresetet indít, gyanút kelt, vmilyen jelleget kölcsönöz, igazat mond, magya-
rázatot nyer, lehetőséget nyújt,24 vmilyen jelleget ölt, feltételt szab, nagygyűlést tart,
kezelésre szorul, lehetővé tesz, szívességet tesz, tekintettel van vmire, bravúrt véghez-
visz, elégtételt vesz, felelősségre von; előkalkulációt végez. sokszorméga legjellem-
zőbb,-ás/-és képzőseseménynévvelalkotottszerkezetneksincsegyszerűmegfelelője,
pl.amikorafőnévösszetettszó:terrortámadást követ el, házkutatást végez, kényszer-
gyógykezelést foganatosít, béketárgyalásokat folytat, kényszerleszállást hajt végre,
szükségmegoldást alkalmaz, verőhibát vét stb.

bizonyáraazilyeneknekazanalógiájaishozzájárulhatottaszinonimávalrendelkező
funkcióigésszerkezeteklétrejöttéhezéselterjedéséhez,bárahagyományosnyelvmű-
velésképviselőiinkábbafunkcióigésszerkezetekidegenmintáravalókeletkezésének
tényét hangsúlyozzák, nyilván azért, mert egy belső analógiás fejleményt nehezebb
elítélni,mintegyidegentojásbólkikeltkakukkfiókát.

olykoraziselőfordul,hogyafunkcióigésszerkezetnekvanugyanegyszerűigéből
állópárja,deazmástjelent,ígynincsenekszinonimviszonybanegymással.Példáula
szünetet tart ésaszünetel más-mástjelent:azelőbbinekazalanyaszemély,azutóbbi-
nakcselekvés,történés,folyamat(vö.Lázár2017);asorra vesz ésafelsorol vagyapél-
dát hoz éspéldálózik közti jelentésbeli különbség nem szorulmagyarázatra (l.még
alábbaképessé tesz ésaképesít példáját).azilyenekparonimánaktekinthetők.

vanúgy,hogyaszerkezetésazönállóigeolykorszinonimák,máskornem.Például
akezelésbe vesz szerkezetazesetekegyrészébenszinonimájaakezel (kezelni kezd)
igének,azesetekmásrészébenviszontaszerkezetnekegyolyanmetaforikusjelentése
érvényesül,amilyennelazegyszavasigeiszinonimanemrendelkezik(’intenzívenfoglal-
kozikvagykeményenbánikvkivel,sokszorvmilyencéleléréseérdekében’;’megver’).

amintaföntebbipéldákbólislátszik,azegyszavasszinonimanélküliszerkezetektete-
mesrészénekfőneveegyáltalánnemértelmezhetőeseménynévként.ennekellenérea
vizsgálatoksoránazameggyőződésalakultkibennem,hogyezeketisfunkcióigésszer-
kezetkéntérdemesszámon tartani, amennyiben igéjük funkcióige. az igeimegfelelő
hiányaegyébkéntnémelyesetbenmerőesetlegesség(vö.sziklainé1986:269–270).

24 Miheztartásvégettérdemesmegjegyezni,hogyanyelvművelőkézikönyv(ii.1985:411)még
alehetőséget nyújt vmire szerkezetetisaterpeszkedőkifejezésekköztsoroljafel,stermé-
szetesebbmegfelelőjénektartjaapusztanévszóiállítmányt,azazlehetőség vmire.
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aszlovákbanpéldáullétezikalehetővé tesz-hez,aképessé/alkalmassá tesz-hez,akét-
ségessé tesz-hezrendelhetőige,a„meglehetősít”(umožniť),a„megképesít”25/„meg-
alkalmasít” (uschopniť) ésa „megkétségesít” (spochybniť). Hapediga lehetővé tesz
szerkezetetfunkcióigésnektekintjük,avelesokszorazonosjelentésűvmit biztosít szer-
kezetetsemkezelhetjükmásként,pl.gondoskodást, lebonyolítást, működést, védelmet
stb.biztosít (vö. lehetővé teszi a gondoskodást, lebonyolítást stb.), annál is inkább,
mertezekneknemegyszeregyszavasmegfelelőjükisvan(vö.gondoskodik, lebonyolít
stb.).azismerőesetlegesség,hogyamagyarbannincsegyszavasmegfelelőjearészt
vesz szerkezetnek,hacsakastilisztikailagerősenjelöltparticipáltnemtekintjükannak
(vö.ang.participate, detake part is,szl.zúčastniť sa).Haazegyszavasszinonimátnél-
külözőkifejezéseketkizárnánkafunkcióigésszerkezetekköréből,abérbe vesz funk-
cióigésszerkezetnekminősülne(vö.kibérel),deabérbe ad nem,mivelnincsszinoni-
mája.azilyeneljárásalighavolnagyümölcsözőafunkcióigésszerkezetekműködésé-
nekjobbmegértéseszempontjából.

azigeivagynévszóiszinonimanélküliszerkezeteketazértsemvolnatanácsoshatá-
rozottankizárniafunkcióigéskifejezésekköréből,mertugyanazonfunkcióigévelalko-
tott kifejezések egy részének van, más részének nincs egyszavas igei megfelelője.
Példáulazad funkcióigévelalakultparancsot, utasítást, eligazítást ad kifejezéseknek
vanegyszavasmegfelelőjük(vö.parancsol, utasít, eligazít),deahasonlójelentéskörbe
tartozóútmutatást ad vagy ultimátumot ad kifejezésekneknincs(azelőbbimárelsza-
kadtazutat mutat kifejezéstől).vagyarokonszenvet érez kifejezésnekigeimegfelelője
van:rokonszenvez, azellenszenvet érez kifejezésnekmárcsaknévszói:ellenszenves
neki,a felelősséget érez kifejezésnekviszontnincsegyszavasmegfelelője (a felelős-
ségteljes névszótannaktekintenierőltetettnektűnik).ehhezhasonlópéldáksokaságát
hozhatnánkfel,ehelyettcsakmégegyet,aholazegyszavasmegfelelővelrendelkezőés
aztnélkülözőkifejezésugyanabbólaszűkjelentéskörbőlvaló:aletartóztatásba helyez
egyértelműmegfelelőjealetartóztat, ámazőrizetbe helyez (vagyőrizetbe vesz) kifeje-
zésneknincssemigei,semnévszóiegyszavasmegfelelője.

nyilvánvaló,hogyazehhezhasonlóösszetartozókifejezéseketnemvolnacélszerű
elszakítaniegymástól,ígyazegyszavasmegfelelőhiányaellenéreazilyeneketvélemé-
nyemszerintcélszerűneklátszikfunkcióigésszerkezetekkéntkezelni.

5.6.Lexémaérték

a funkcióigés szerkezetek tagjainak jelentésbeli összeforrottsága, ill. egyszerű igével
valóesetenkéntihelyettesíthetőségearrautal,hogylexémaértékűek.anagyobbgyako-
riságúakállandósultszókapcsolatnaktekinthetők.Különbözőmértékbenlehetnekszó-
lásszerűek,ígyafunkcióigésszerkezetekésazidiómákfolyványtalkotnak.aképszerű
funkcióigésszerkezeteknek,ill.azidiómáknakastílusértékeissokszoreltérő:nemfor-
málisak, hanem választékosak. ezeket a hagyományos felfogású nyelvművelők sem
szoktákhelyteleníteni.

25 aképesít jelentésespecifikusabb,mintamiaképes szóbólkövetkezne.
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aritkábbanhasznált,alkalmibbfunkcióigésszerkezetekislexémaértékűek,denem
tekinthetőkfeltétlenülállandósultszókapcsolatnak.akettőközöttihatár–amintarra
már föntebbutaltunk–bizonytalan,bár tüzetesebbvizsgálat révénnemvolna talán
lehetetlenmennyiségikritériumokalapjánlegalábbaköznyelvrenézveelkülönítenia
ténylegesenállandósultszókapcsolatokatazalkalmibbkollokációktól.

azttalánfölöslegesishozzátenni,hogyalegalkalmibbkollokációkisfunkcióigésszer-
kezetek,hamegfelelneka2.1.fejezetbenemlítettkritériumoknak.számosfunkcióigéről
–akárcsakaképzőkről26 –aztmondhatjuk,hogytermékeny,újmegújnévszókkalalkot-
hat szerkezetet, ez biztosítja mint kifejezőeszköznek a rugalmasságát. amennyiben
helyesamegfigyelésem,a„legigazibb”állandósultszókapcsolatokat–paradoxmódon–
éppaterméketlenfunkcióigékalkotják,melyekcsakegyvagyegynéhánynévszóvalalkot-
nakszerkezetet(sezsokszorkontaktushatáskövetkeztébenjött létre),az ilyeneknem
kevés esetben kiugróan gyakoriak a termékeny funkcióigékkel alkotott szerkezetekkel
összehasonlítva.ezeketisérdemeslennekülöncsoportkéntszámontartani,mertjelleg-
zetességeikkihatnakhasználatukraésmegítélésükreis,ámennekfeltételeafunkcióigés
szerkezetekremintkollokációkrairányuló,azenyémnélalaposabbvizsgálat.

6.Összegzés

dolgozatomafunkcióigésszerkezetekstílusávalésmegítélésévelkapcsolatosvizsgá-
lataim mellékterméke; azokat a gondolataimat, felvetéseimet, kérdéseimet adom
benneközre,amelyekmunkaközbenfelmerültekbennem.nemlévénleírónyelvész,fő
célomnaknemafelvetettproblémákmegválaszolásáttartottam,hanemmagukatafel-
vetéseket.Mivel ezzel a témával a jövőben nem tervezek foglalkozni, abban bízom,
hogyeztmegteszikhelyettemmások,shogymeglátásaimat–vagylegalábbazadato-
kat,amelyekenezekalapulnak– fel tudjákmajdhasználni,akárúgy,hogyépítenek
rájuk,akárúgy,hogymegkérdőjelezikvagyhelyesbítikőket.

zárszókéntegydolograszeretnékmégkitérni.aminttudjuk,„a”tipikusterpeszkedő
kifejezésekhagyományosnyelvművelőimegítélésemeglehetősennegatív(errel.még
Lanstyák2019),aminekfőokaahagyományosmagyarnyelvműveléserősnyelviver-
bizmusa,nyelviszintetizmusaésnyelvipurizmusa.anyelviverbizmusnyelvművelőiide-
ológiakéntmegfogalmazvaaz ameggyőződés, hogy a puszta ige eredendőenhelye-
sebb,mintavelenagyjábólazonosdenotatívjelentésű,igeialaptagúszószerkezet,s
amennyiben ezek közül mint szinonimák közül választhatunk, mindig a puszta igét
érdemesválasztanunk.anyelviszintetizmusazameggyőződés,hogyaszintetikusnyel-
viformákeredendőenhelyesebbekazanalitikusaknál.anyelvipurizmustnemszüksé-
gesbemutatni.27

anyelviverbizmusésanyelviszintetizmusindítékaaz,hogynyelvünkőreiszerinta
„magyar szemlélet” az igét, ill. a tömör kifejezésmódot részesíti előnyben– ilyen „a

26 a funkcióigék funkció tekintetében hasonlítanak a képzőkhöz (vö. Lázár 2017), így nem
csoda,hogyvannakköztükkülönbözőmértékbentermékenyekésterméketlenek.

27 azemlítettésmásnyelviideológiákral.Lanstyák2017.
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magyar nyelv jelleme”. e mögött a téves meggyőződés mögött alighanem a nyelvi
homogenizmusáll;nyilvánemiattvetítikkiahagyományos felfogásúnyelvművelőka
szépirodalmi stílusnak és a népköltészet stílusának a jellegzetességeit az egész
magyarnyelvre.ezértvanaz,hogy–kis túlzással–anyelvművelőknek legalábbisa
régebbinemzedékeia formálisstílusúszövegektől iselvárták,hogyabefordultama
konyhárastílusábaníródjanak.28 apurizmuspedigúgyjönaképbe,hogyafunkcióigés
szerkezetekegykisebb–denemjelentéktelen–részeidegennyelvikontaktushatás
következtébenjöttlétre.
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isTván LansTyáK
on soMe GeneraL QuesTions oF LiGHT verb ConsTruCTions

Thispaperexamineslightverbconstructions,withspecialregardtotheborderline
cases, i.e. verbo-nominal constructions,whichmay ormay not be analyzed as
light verb constructions. it analyses the possiblemeanings of the light verbs—
beyondbeingthecarriersofgrammaticalfunctions,andcomparesthemwiththe
meaningsofthepotentialoractualone-wordequivalentsoftheseconstructions.
Theempiricalbasisof the research isprovidedby thev2.0.5of theHungarian
nationalCorpus.

a funkcióigés szerkezetek néhány általános kérdéséről 91
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja


