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Bevezetés

Az utóbbi évtizedek igekötő-használatában számos változás figyelhetőmeg. egyfelől
olyanszavakjötteklétre,amelyekkorábbannemléteztek,ésújjelentések,jelentésár-
nyalatokkifejezéséttettéklehetővé;másfelőlameglevőigekötősigéknekújjelentései
alakultakki.dolgozatomelsőrészébenezeketaváltozásokatigyekszemrendszerezni,
részben saját megfigyeléseim, részben a nyelvművelő irodalom alapján. közben az
említettújításokjellegzetességeitmutatomberöviden,konkrétpéldákon,nyelvművelői
és tudományos szemszögből. A dolgozatmásodik részébennéhánypéldát vizsgálok
megrészletesen,pontosabbanegyesneologizmusokhasználati jellemzőit,ahasonló
jelentésű,deeltérőigekötőjűhagyományostársaikkalösszehasonlítva.célomrávilágí-
tani,hogyaz igekötőkváltogatásávalmilyenárnyalatnyikülönbségekkifejezéseválik
lehetővé. A vizsgált szavak használati jellemzőinek megállapításánál elsősorban a
Googleinterneteskeresőtalálatairatámaszkodtam,ugyanisazemlítettszavakjellem-
zőeninformálisstílusban,főleginternetesfórumokbeszélgetéseibenfordulnakelő.1

1.Azigekötő-használatváltozásainakfőbbesetei

Azutóbbinéhányévtized igekötő-használatánakváltozásaikétcsoportba, illetvekét-
kétélesenelnemkülönülőalcsoportbarendezhetők.Azelsőbeegyrésztolyanigekö-
tősigéktartoznak,amelyekhagyományosanigekötőnélkülvoltakhasználatosak,deaz
igekötőben rejlő tartalmi potenciál kihasználásával újabban igekötős változataik is
terethódítottak,pl.(le)ellenőriz,(le)degradál;másrésztolyanigék,amelyeketakívánt
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jelentéstartalomkifejezéséreigekötősformábanismerahagyomány,deigekötőnélküli
változatuk ismegjelentaz igekötőstársuktólnemsokbankülönböző jelentésben,pl.
(el)terelik a forgalmat.ezekbenazesetekbenazigekötőhagyományosfunkciójanem
változott meg, de az igekötő használata, vagy éppen annak szándékos mellőzése,
módosította az alapige jelentésszerkezetét. Másképp: a hagyományosan igekötővel,
illetveigekötőnélkülhasználatosszójelentéselemeiközöttiviszonyokigekötőáltalsza-
bályozott átrendeződéséről, ennélfogva jelentésszerkezeténekbizonyos fokú változá-
sárólvanszó.Példáulaleellenőriz esetébenazigekötőfelerősítiazigeperfektivitását,
befejezettségét;aterel példájánpedigazigekötőnemléteacselekvésfolyamatolvasa-
tátemeliki.

Amásodikcsoportbaegyrésztolyanigekötősigéktartoznak,amelyekalapigéiún.
ősi,leggyakrabbanale,be,ki igekötőkkelösszekapcsolódva,korábbannemlétezőfor-
mákathoztaklétre(ahagyományosalakokmellett)–lehetővétéveazeddigmegnem
különböztetettjelentésárnyalatokkifejezését(elalszik –bealszik,megdöbben –ledöb-
ben);másrésztolyanigekötősigékrőlvanszó,amelyekkorábbanisléteztek,devélhe-
tőlegazigekötőbenrejlőtartalmipotenciálkihasználásavégettahagyományosforma
jelentésköre kibővült, és annakúj jelentése is elterjedt (vö.a menedzser lebeszélte
Schumachert a visszatérésről –az öcsém tegnap lebeszélte a telefonon minden meg-
maradt percemet).2

ekettőscsoportosításnagyonhasonlítanyelvművelőirodalomban„fölösleges”ige-
kötő-használatként és igekötők „elhagyása”-ként, illetve igekötők „felcserélése”-ként
tárgyaltesetekre(l.alább),dealapvetőkülönbség,hogymígavázoltmegközelítésaz
igekötőkfunkciói,illetvejelentéseszempontjábólértelmeziajelenséget,anyelvműve-
lői rendszerezéspusztán formai kritériumokrahagyatkozik, ti. hogymilyeneltérések
mutatkoznak az érvényben levő kodifikáció szabályaitól. Annak tudatában azonban,
hogyanyelvhasználókfolyamatosanalakítjákaszabályokat,vagyisanormaváltozik,
célszerűbbazigekötőkfunkcióinakvizsgálatafelőlmegközelíteniajelenséget,mégha
avizsgáltszavakilyenrendszerezésesokszorbonyolultabbis(részbenazért,mertbizo-
nyosesetekbenaszóbesorolásaazadottcsoportbamegkívánjaazaztmegelőzővizs-
gálatokelvégzését,részbenpedigakét-kétalkategóriaközöttiátjárhatóságmiatt).de
így az igekötő-használat változásait több szempontból ismeg lehet ragadni, anélkül
hogyelőregyártottértékítéletekalapjánkellenerendszerezniésmegnevezniajelenség
egyeselemeit.ugyanakkoranyelvművelőinevezéktannakismegvanamagaelőnye.A
nyelvikonzervativizmus ideológiájának– ti.hogyahagyományos,anyelvbenrégebb
ótameglevőnyelviformákeredendőenhelyesebbek,mintazújabbanlétrejöttek–erő-
teljes(ámdetitkolt)érvényesítésével,3 közvetlenegyszerűséggelnevezimegaváltozá-
sokat.dolgozatombanezért–nohaakategórianeveketcsupánidézetszerűenhaszná-
lom–előfordulnakolyanszavak,minta„helyett”,„csere”stb.,amelyeket–tudatosít-
vaezektudománytalanvoltátésakérdéskörszövevényességét–azegyszerűségked-
véértmagamisalkalmazok.Azegyszerűsítésreviszontidézőjellelutalok.

Azigekötő-használatváltozásainaknyelvművelőiaspektusa

Azigekötő-használatváltozásait,mintkiderült,atudományosmellettnyelvművelői,nyelv-
helyességiszempontbólismeglehetközelíteni.Atudományosszemléletmódtóleltérően,
ebbenazesetbenanyelvijelenségekleírásahelyettejelenségekmegítélésekerülelő-
térbe–vagyisazobjektivitásterületérőlaszubjektivitáshoz(vagylegalábbisennekobjek-
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tivizáltválfajához),azértékítéletekkategóriájáhozérkezünk.ekategóriaszubjektívjelle-
geellenéreanyelvművelőirodalomnyelvitényekrőlalkotottkövetkeztetéseimeglepően
egységesek, azaz egyes nyelvi jelenségek „helyes-helytelen” csoportokba sorolásának
mikéntjekülönbözőforrásokbaniscsaknemteljesenazonos.ugyanakkoramegállapítá-
sokhatározottságánakmértéke,illetveazok–gyakranatudományosságillúziójátkeltő–
magyarázatainakmódjaeltérő,sőtezutóbbiolykorellentmondásos.

Példáula lelátogat igemegítélésénekmódja, illetveazelutasításhatározottságá-
nak mértéke eltér a nyelvművelő kézikönyvben (nykk. I–II. 1980–1985) és a
nyelvművelőkéziszótármásodik, javítottésbővítettkiadásában(nymksz.22005).Az
nykk.mégmielőtt bármitmeg- vagy elítélne, leszögezi: „Az igekötők használatának
kérdéseitnyelvhelyességiszempontbólelsősorbanaszerintkellmérlegelnünkésmeg-
ítélnünk,hogyazújonnankeletkezettvagykeletkező igekötősalakokszükségesek-e,
hoznak-evalamely jelentésbelivagyárnyalatbeli többletet,beilleszkednek-enyelvünk
szerkezetébe,ill.etekintetbenlegalábbelfogadhatók-e.de[...]nehézáltalános,hatá-
rozottszabálytadnunkahelyességéshelytelenségkülönválasztására”(nykk.I.,984.
p.).Majdalelátogat formátolyanszavakcsoportjábasorolja,amelyeknekbárhelyes-
ségevitatható,tartalmi,jelentésárnyalatbelitöbbletükmiattmármégiselfogadhatók,
sőthasznosak(nykk.I.,986.p.).Amegállapításellenére,ale igekötőkapcsánakézi-
könyvmásikkötetébenmégisajánlanakalelátogat helyett„helyesebb”,meg ésvégig
igekötősváltozatokat(nykk.II.,27.p.),nyilvánmertazújabbszó„vitathatóhelyessé-
ge”fölülírjaannakakézikönyváltaliselismerthasznosságát.Akéziszótáralelátogat
igétnemhelytelenítiközvetlenül,deale igekötő„másrovásáravalóterjeszkedéséről”,
illetveameg igekötő„kiszorításáról”írvaolyanhangulatotteremt,hogyaz–talánszo-
lidárisértékekreapellálva–lehetőlegellenszenvetváltsonkiaz„elnyomó”újformával
szemben.eztazérzeteterősítiazis,hogymígakézikönyv,mintírtuk,alelátogat igét
újjelentésárnyalatamiatt„márelfogadható”-naktartja,akéziszótárekorábbimegál-
lapítástmárnemveszifigyelembe(nymksz.22005,336.p.).

Azegyesnyelvművelőimagyarázatokellentmondásosságánakillusztrálásáraálljon
ittegypélda,kétnevesnyelvművelő,keményGáborésJakabIstváncikkeiből.

Arákérdez igénekrégebbenkétjelentésevolt.Azegyikabarkochbanevűjátékkal
kapcsolatban:amikorvalakieljutakitalálandószemély,tárgyvagyfogalomhelyesnek
véltmegfejtéséig,ésfeltesziadolgotmegnevezőkérdést,azazrákérdez;amásikaz
iskolainyelvtanóravonatkozásában:amikoradiák„amegfelelőkérdőszóvaligyekszik
meghatározni a kérdéses mondatrészt, esetleg szófajt” (éksz.). később a szó más
összefüggésbenismegjelent,amitanyelvművelőktöbbnyirehelytelenítettek,debizo-
nyosszabályokbetart(at)ásávalnemutasítottakelteljesen.kemény(kizárólag)anyer-
sen őszinte kérdésföltevés jellegzetességeként üdvözlendőnek tartja a rákérdez új
jelentését(kemény1992,120.p.);Jakabviszontaszóhelyes-helytelenkategóriákba
sorolásának kritériumait a kérdés jellegéből állítja össze: rákérdezünk, ha a válasz-
adónakcsakeldöntendő,igen vagynem formájábanisközölhetőfeleletetkelladnia(a
barkochbáhozhasonlóan),illetvehakonkrét,pontosadattalkapcsolatbanteszünkföl
kérdést(Jakab1995,53.p.).4 ezértakövetkezőpárbeszédrészletbenJakabhelytele-
níti a rákérdezést: „Két lányom van, szeretném, ha őket sem a pénz boldogítaná. –
Rákérdezek (azaz megkérdezem): őt mi boldogítja?”ugyanakkorariporterkérdésekét-
ségkívülnyílt,egyszerű,lényegretörő,sőttalánkissényersis,ezértkeményszabályai
szerint amondat inkább a hangsúlyozottan őszinte kérdésföltevés finommegkülön-
böztetésénekpéldájakellenehogylegyen.5
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Azellentmondásokaanyelvművelőimódszertanbankeresendő,amelya jelensé-
gek tudományos megközelítésével ellentétben nem azok megfigyeléséből indul ki,
amelyekre valahogy magyarázatot kell találni, hanem magából a magyarázatból
(kálmán2004,64.p.).Tehát:példáularákérdez igeesetébennemanyelvhasználat
által kialakított szabályok megismerését és megfogalmazását tekinti feladatának,
hanemvalamilyenelképzelt,ideálisnakvéltszabályokatgondolki(természetesennem
alaptalanul)ésigyekszikérvényesíteni,ezekhezpróbáljaigazítanianyelvhasználatot;
példamondatokatkeresazelgondolásalátámasztására,nempedigapéldamondatok
alapjánrendszerezianyelvhasználatszabályait,szabályszerűségeit.

Azalábbiakbanazigekötő-használatföntebbvázoltváltozásaitfogompéldákonke-
resztülbemutatni,anyelvművelőicsoportosítástalapulvéve.ígya„fölösleges”igekö-
tő-használatot,ésennekalcsoportját,azigekötők„duplázását”,valamintazigekötők
„elhagyását”ésazigekötők„felcserélését”.6

„Fölösleges”igekötő-használat

Anyelvművelőkszerintebbeacsoportbaolyanigéktartoznak,amelyekhagyományosan
igekötő nélkül használatosak, de újabban igekötős változataik jelentekmeg.7 Például:
(be)azonosít, (be)biztosít, (be)pótol, (ki)értesít, (ki)hangsúlyoz, (le)kezel stb.8 Fölösle-
gességrőlazértbeszélnek,mertazeredeti,igekötőnélkülhasználtszóhozkapcsoltún.
ősiigekötő(le,fel,be,ki)véleményükszerintsemmilyentöbbletjelentéstnemkölcsönöz
aszónak,mivelazalapigemármagábanbefejezettértelmű;ezértarégi,igekötőmentes
formákmegőrzését javasolják.Azegyesalapigék igekötőnélküliés igekötősváltozatai
közöttennekellenéretapasztalhatóbizonyosjelentésmegoszlás:azújformákigekötőiúj
jelentésmozzanattalegészítikkiazalapigejelentését,felerősíthetikazigebefejezettsé-
gét,nyomatékosítástfejezhetnekki,sőtjelentésspecializálószerepettölthetnekbe.

Afölöslegesneknevezettigekötőkegyiklegfontosabbfunkciójaacselekvésbefeje-
zettététele.Példáulavalamilyendolognakakezelése mégnemjelentifeltétlenülegy
adottügyelintézését,dealekezel igekötőjeeztaténytkihangsúlyozza(!),illetveegyér-
telműsítivalaminekalebonyolítását.Akülönbségetakövetkezőmondatokillusztrálják:

(1.)ragyogóankezelte alabdát,cseleivelőrületbekergetteazellenfelet.
(2.)csontosjobboldalibeadásaegyedültaláltaazötösönSkribát,akilekezelte a
labdát,majdakapuközepébelőtt.4:1!

A kiértesít esetében az igekötő legfeltűnőbb tulajdonsága a jelentésspecializáció.
Megjelenésének funkciója tehátabbanáll, hogy leszűkíti azalapige jelentését, azaz
utalazértesítésmódjára, ti.hogyazpostaiútontörténik (Fazakas2007,85.p.).Az
nymksz.2 mégis„általábanfölöslegesnek”tekintiazigekötősalakotaz„önmagábanis
teljesértékű”értesít igévelszemben.Sőt,aMagyarértelmezőkéziszótárújkiadásais
a „helyesebb”, „igekötő-mentesített” formát ajánlja (hasonlóan az előző kiadáshoz,
amelyaszóirántiellenszenvétmégazelmarasztalócsillagjelzésselfejezteki;l.éksz.
1972, 699. p.; az értelmező kéziszótárral kapcsolatos nyelvhelyességi kérdésekre l.
lanstyák2003,376–377.p.,379.p.)annakellenére,hogyakétszóközöttiárnyalat-
nyi jelentéskülönbségre – azok eltérő értelmezésével –maga a szótár utal.9 Míg a
hagyományos forma jelentése a kéziszótár szerint ’tájékoztatásul közöl vkivel vmit’,
addigazújabbalakot ígyértelmezi: ’hiv. (írásban)értesítvkit (vmiről)’ (éksz.2 2003,
322.p.,673.p.).Példákakülönbségillusztrálására:
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(3.) A rendőrséget, orvost, majd amentőket értesítettük, a személyre az ajtót
rátörtük,akieszméletlenülfeküdtazágyelőttafűtöttszobában.
(4.)Anyerteseketkiértesítettük,hamarosanmegkapjákazutalványt.

Abeazonosít igekötőjéneksincsakéziszótárszerint„igazifunkciója”,mertahagyomá-
nyosalakmármagábanbefejezettértelmű(nymksz.2 2005,64.p.).10 Azigekötőperfek-
tiválószerepénekkérdésemellett–nohaaproblémajóvalszövevényesebbneklátszik–,
mintegyérdekességkéntérdemesidézniFazakasmegállapításátakétformajelentéskü-
lönbségéről.Abeazonosít szerinteabbankülönbözikazazonosít igétől,hogymígazutób-
biesetébenkétszemélytvagydolgothasonlítunkegymáshoz,abe igekötősformahasz-
nálatakorvalakitvagyvalamitönmagáhozhasonlítunk,vagyisahhozaképhez,amelya
dologrólvagyszemélyrőlbennünkkorábbankialakult(Fazakas2007,85.p.).Például:

(5.)kezdetbenaklímaváltozástaglobálisfelmelegedésselazonosították.
(6.)ráczIstvántelőszörnemismertemfeljelmezében,basszusáthallgatvaazon-
bansikerültbeazonosítanom.

Igekötők„duplázása”

Azigekötők„duplázását”egyesszerzők(pl.Tótfalusi)önálló,negyedikesetkénttartják
számon (a „fölösleges” igekötők, az igekötők „felcserélése” és „elhagyása”mellett),
mások(pl.Fazakas)a„fölösleges”igekötőkegyalcsoportjakénttárgyalják.Adolgozat
azutóbbicsoportosításmintájátköveti,ugyanisanyelvművelőialapproblémamindkét
csoportnálugyanaz:azigekötő„fölöslegesen”jelenikmegaszóban,mertazalapige
már„elevemagábanhordozzaazigekötőjelentését”.demíga„fölösleges”igekötők
csoportjábanazigekötőjelentésétolyanigetartalmazza,amelyigekötőnélkülisképes
ahatároltállapot-vagyhelyzetváltozáskifejezésére,a„megduplázott”igekötőkeseté-
ben valamilyen idegen eredetű szónak az átadó nyelvben igekötőként funkcionáló
elemefoglaljamagábanamagyar igekötő jelentését.Tehát:az igekötők„duplázásá-
nak”lényege,hogyazokhozazidegenszavakhoz,amelyekmárelevetartalmaznakaz
átadó nyelvben igekötőnek minősülő elemet, azaz magukba foglalnak bizonyos irá-
nyultságot,ún.ősiigekötőkkapcsolódnak(általábanazok„magyarigekötős”megfele-
lőiről)–mintegyegyértelműsítveaszójelentését;pl. transzformál~átalakít →áttransz -
formál;szeparál~elválaszt →elszeparál.

Anyelvművelőirodalomejelenségokátazidegenszójelentésének„felületesismere-
tében”,vagyisannak„elhomályosulásában”látja(nykk.I.,985.p.).Aszavakjelentésének
elhomályosulásárólazonbanmégsembeszélhetünk,mivelnemlehetolyanszavakatered-
ményesenhasználni,amelyek jelentésétnem ismerjük igazán.valójábanarról vanszó,
hogyamaimagyarbeszélőktöbbségeszámáraezekaszavaktőszavak,azazmorfológia-
ilagelemezhetetlenek,11 ezértúgypróbáljákbeilleszteniejövevényigéketamagyarnyelvi
rendszerbe,hogyazokatigekötőveltoldjákmeg(vö.Fazakas2002,165.p.).

Azigekötők„elhagyása”

A„helytelen”igekötő-használatkövetkezőtipikusesete,amikorahagyományosanige-
kötővel használatos igék igekötő nélkül jelennekmeg, vagyis amikor „a nyelvrontás
ördöge elsinkófálja a szükséges igekötőket”.12 Például (le)bonyolít, (be)iratkozik. A
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jelenségnekszámosmegnevezésevan,dealegcélszerűbbaMagyarnyelvhelyességi
lexikonmintájára„igekötőhiányról”beszélni,mertezmetaforikusterheltségnélküljelzi
anyelvművelőkfenntartásait(sőtezekokát)akevésbémegszokottváltozattalszem-
ben.Azelmarasztalásoka–racionalistaésegzaktistaérveléssel–,hogyazújalakok
mármás jelentésbenmegvannakanyelvben, s ezzel kommunikációs zavart, logikai
hibát eredményezhetnek. ezzel kapcsolatban azonban nem szabad figyelmen kívül
hagyni,hogyakontextus,illetveazadottbeszédhelyzetegyértelművétesziamondani-
valótabeszédpartnerszámára–haeznemígyvolna,vagyisazújtendenciaazérthe-
tőségrovásáramenne,elevenemlenneéletképes.13

Az„igekötő-hiányos” igék iskolapéldájaa lebonyolít „helyett”használatosbonyolít
ige. A helytelenítés oka, hogy a két változat ellentétes jelentésű: az igekötő nélküli
forma jelentése ’kuszál, gabalyít’, azaz aki bonyolít, az bonyolulttá tesz valamit, ami
magábanegyszerű;akiviszontlebonyolítvalamit,az„<többmozzanatbólállótenniva-
lót> sorban elvégez, elintéz” (éksz.2 2009, 799. p.). értelemszerűen: akimég nem
végezteelatennivalót,azvégzi,intézi(vö.azintéz éksz.2-beliharmadikjelentésével);
vagyis az elsősorban perfektiváló szerepű igekötő „elhagyásával” a cselekvés folya-
matolvasatadomborodikki.ígyalebonyolít esetébenacselekvésfolyamatosságát,a
tennivalóelnemintézettségét(azelintéz igéhezhasonlóan)azigekötőnélkülialakkal
lehetkifejezni.Akétformahasználatátakövetkezőpéldamondatokillusztrálják:

(7.)ezen tanúsításbirtokábana jogelődTanszék1999májusábanakorábban
végzett technológusok kiegészítő képzését is lebonyolította, melynek
eredményeképpen 18 fő Magyarországon először vehette át az „európai
Hegesztőtechnológus” diplomát.
(8.) Az ügyet echud Avriel, Izrael követe bonyolította, aki az utolsó percben
Párizsból érkezett felettesétől azt az utasítást kapta, hogy a tárgyalásokat
szüntessebeamagyarkormánnyal.

A fejtegetés alapján tehát az ilyen értelemben vett bonyolít ige összhangban van a
nyelvművelőkézikönyv–azújigekötősigéknyelvművelőimegítélésévelkapcsolatbanmár
idézett–szempontjainakazonrészével,amelyekmegkövetelik,hogya„helyes”forma–a
nyelviszisztemizmus ideológiájaszerint–„beleilleszkedjennyelvünkszerkezetébe, ill.e
tekintetben legalább elfogadható legyen,” és necesszista kikötéssel: „hozzon valamely
jelentésbelivagyárnyalatnyitöbbletet”(nykk.I.,984.p.);ugyanakkornyilvánmertazígy
keletkezettformamármásjelentésbenhasználatos(sígyaracionalistaésanecesszista
ideológiaértelmébenzavartokozhat),anyelvművelőkmegítéléseszerintnemteljesítiaz
idézetbenelőírt„szükségességi”kritériumot14 –ezért„helytelenítendő”.Anyelvbenazon-
ban–mintnádasdyírja–„nincsilyenegyértelműségikövetelmény,melyhamegbomlik,
káráravanarendszernek”(minthaarendőrségugyanaztarendszámotkétszeradnáki),
hanem„aszabályokfedhetikegymást,sígyaz,hogyvalamimármegvananyelvben,nem
feltétlenülakadályozza,hogylétrejöjjönegyazonosalakú,demásértelműszabályosala-
kulat”(nádasdy2003a,239–240.p.);l.példáulalevezet igejelentései(nádasdyi.m.).

Azigekötők„felcserélése”

A„helytelen”igekötő-használatezencsoportjábaolyanigekötősigéktartoznak,ame-
lyekigekötői–akonzervativistaideológiaszóhasználatával–másigekötők„rovására”
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hagyományosformákat„szorítanakkihelyükből”;expresszivistaféltéssel:„egyhangú-
vátéveanyelvhasználatot,shígítvaazigekötőjelentéstartalmát”(nykk.1983,985.
p.); vagyis – ahogy föntebbmegfogalmaztuk– olyan igekötős igékről van szó, ame-
lyeknekahagyományosigekötősalakokalapigéiún.ősi,leggyakrabbanale,be,ki ige-
kötőkkelösszekapcsolódvakorábbannemlétezőformákathoztaklétre–lehetővétéve
azeddigmegnemkülönböztetettjelentésárnyalatokkifejezését.Anyelvművelőiroda-
lomazonbannemmindenesetbenennyireelutasító,anyelvművelőkézikönyv„többé-
kevésbé”elfogadhatónaktartolyanújalakokat,amelyekeltérőjelentésárnyalatotvagy
stílusértéketfejeznekki.Anyelvművelőkéziszótárhasonlóképpenjárel,jelezvén,hogy
azegyesalakokhasználatátcsakisabizalmasstílusbantartjaelfogadhatónak,ésoly-
koreszavakjelentésárnyalatárólisszolgálnémiadattal.Azalábbialfejezetekbenezta
kérdéstfogjukkörüljárnikonkrétpéldákvizsgálatával,pontosabbanhogyazeltérőstí-
lusértékmellettmilyenmáskülönbségekfedezhetőkfelahagyományosésaterjedő-
benlevőalakokközött.

2.Aleigekötőújfunkcióiról

Azutóbbiévtizedekigekötő-használatánakegyikjellegzetesesete,amikorahagyomá-
nyosmeg igekötősigékmellettazalapigele igekötősváltozataismegjelenik–nyelv-
művelőiegyszerűséggel:amikorameg igekötőt„felváltja”a le igekötő;pl.a lebeteg-
szik,lebénul,ledöbben,leterhel stb.igékben.ezamegközelítésnemmegalapozatlan,
de célszerűbb a le igekötő használatát érintő változásokról beszélni ameg igekötő
viszonylatában.eváltozásokokavalószínűlegaz,hogyameg igekötőmára(szinte)tel-
jesenelvesztetteirányhatározói(l.mögé)jelentését,ésígyfunkciójatöbbnyirecsakaz
igeperfektiválásárakorlátozódik(Pátrovics2002,483.p.).ezzelszembenale igekötő
jelentésenemannyiraabsztrakt,azazsokkaljobbanérződikrajtaazirányjelölőfunk-
ció;újszíntvihetakifejezésbe,újárnyalattalgazdagíthatjaaperfektiváltalapigejelen-
téstartalmát, illetve újszerűségénél fogva nagyobb érzelmi töltetet is hordozhat.
kognitívnyelvészetiszempontbólpediga le igekötő jelentésszerkezeténekkörülírása
tovább ispontosítható,elsősorbanapasszivitáskifejeződésének jelentéselemével–
amiazún.nyelvivilágmodellegyszeleténekfelvázolásávalérthetőmegjobban.

Anyelvivilágmodellel,ésezenbelülatérdimenziókszerintistruktúraszerveződés-
selSzilágyin.SándorfoglalkozikaHogyan teremtsünk világot? címűművében.Azige-
kötő-használatszempontjábólelsősorbanazértékjelentésfogalmátkellkiemelni,amit
Szilágyi a következőképpen határoz meg: „értékjelentésen a szójelentésnek azt az
összetevőjétértjük,amelybenkifejeződikabeszélőközösségneka jel tárgyáhozvaló
(kissé leegyszerűsítve:pozitívvagynegatív)értékelőviszonyulása” (Szilágyin.1996,
11.p.).ezaztjelenti,hogyegyadottszóhasználatával,vagyisegyadottjelentéstarta-
lomkifejezésévelegybenadologhozvalóviszonyulásunkról isszámotadunk,merta
szójelentésemárvalamilyenértékítéletetismagábafoglal.Szilágyipéldájávalélve:a
virág szójelentéséhezhozzátartozikapozitívértékelés,apatkányéhozpediganegatív
(i. h.).15 Az értékjelentésen belül különböző értékdimenziókat, illetve értékskálákat
különböztethetünk meg, amilyen például az aktív–passzív vagy a jó–rossz; s ezek
együttesenalkotjákapozitívésanegatívpólust.Azigekötőkilyenvagyolyanhaszná-
latávalpedigazzalegyütt,hogymegváltoztatjukazigejelentésszerkezetét,akétpólus
valamelyikébeisrendezzükazt;apozitívpólushozpéldáulaföl (fölélénkít),meg (meg-
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javít),ki (kivilágosodik), a negatívhoz pedig általában a le (lezüllik),el (elromlik),be
(besötétedik) igekötőkkel. A lebetegszik, lebénul, ledöbben, leterhel stb. igék így az
aktív–passzívdimenziónegatív(passzív)pólusábatartoznak.Azalábbialfejezetekben
eztamegközelítéstszemelőtttartvafogunktovábbhaladni.

Lebetegszik vs.megbetegszik

Anyelvművelőkéziszótárszerintalebetegedik ésalakváltozata,alebetegszik igerégi-
esésnépiesstílusértékűszó,amelycsakolyan terhesnőremondható,akiaszülés
megindultakorágyba fekszik.ugyanakkoraszótárelismeri,hogyaszó„egy időóta”
’beteggéválik’(vagyismegbetegszik)értelembenishasználatos,deameg ésale ige-
kötős ige között csupán az eltérő stílusértékre figyelmeztet: az előbbi semleges, az
utóbbipedigbizalmasstílusértékű;ámegybenjelzi,hogykésőbbjelentéskülönbségis
kialakulhatekétalakközött.ezamegjegyzésazértnagyonmeglepő,mertale ésmeg
igekötősváltozatközöttijelentéskülönbségetmártöbbmintharmincévvelezelőttkodi-
fikáltaaMagyarértelmezőkéziszótárelsőkiadása:amegbetegszik értelmezése’beteg
lesz’, a le igekötősalaképedig: ’fekvőbeteg lesz’. A szótármásodik, átdolgozott ki-
adása az értelmezéseket változatlanul közölte, sőt már a nyelvművelő kéziszótár
korábbi, jóval terjedelmesebb, nyelvművelő kézikönyv néven ismert változata is a
„hasznos,értelemsűrítő”igekötősigékcsoportjábasoroltaalebetegszik igét.16

Akétigejelentéskülönbségétértelmezvetehátaztmondhatjuk,hogyamegbeteg-
szik igevalaki/valamiegészségiállapotának (meg)romlását jelentiáltalában,akáro-
sodásmértékétől függetlenül.vagyisa le igekötős társanélkülamegbetegszik nem
jelzi,hogyaz illetőéletvitelétmennyibenbefolyásoljaazegészségi fogyatékosság, ti.
folytathatja-eaktívanakorábbi tevékenységét,„funkcióját”, járhat-epéldául iskolába
vagydolgozni.Alebetegszik formaezzelszembenmagábanfoglaljaazágyhozkötöttség
állapotátis(Fazakas2002,166.p.),ennélfogvanemcsakazegészségiállapotmeg-
romlását,hanemmértékénekkifejezésétislehetővétesziazáltal,hogyválasztásilehe-
tőségetad.ígyakétszóakárosodássúlyosságátólfüggőenválikhasználhatóváegy
apróváltoztatásnak,„cserének”köszönhetően.17

Alebetegszik igejelentésszerkezeténekárnyaltabbkörülírásacéljábólaszóelőfor-
dulásátmegvizsgáltamaGoogleinterneteskeresősegítségével(azinternetesfelmérés
2010februárjánakvégénkészült).Aszóhasználatávalkapcsolatbanészlelt jellegze-
tességeketakövetkezőtáblázatfoglaljaössze:18

Atáblázatelsőoszlopatartalmazzaa lebetegszik eredeti,régies,népiesstílusértékű,
terhesnőkrevonatkoztatottjelentését.Amásodikoszlopbaazokamondatokkerültek,
amelyekaföntebbvázoltfeltételezésszerintegyértelműenabetegségkomolyságára
utaltak.A„passzivitást”azértvoltfontoshozzátenni,mertatalálatoktúlnyomótöbb-
ségébennemazegészségiállapotmeg/leromlásánaktényénvoltahangsúly,hanem
sokkalinkábbennekkövetkezményén,ti.hogyvalakivagyvalaminemtudja(esetleg
nemakarja)ellátnikorábbi„funkcióját”,azazilyentekintetbenpasszívvávált.19 Példák
ennekillusztrálására:

Szülés el tti állapot 
összefüggésében 

Súlyos betegség, 
illetve passzivitás 

Nem komoly betegség, 
illetve aktivitás 

8 186 12 
3,9% 90,3% 5,8% 
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(9.)Halebetegszik azember,azonnalfelkellhívniaamunkáltatót.egylevélírása
nemelég.
(10.)Atársaságnakaziselőnye,hogyafelekközöttmegoszlikavállalkozásból
eredőkockázat.Afelekezáltalszámíthatnakamásikraabbanazesetben,haaz
egyiküklebetegszik,vagynyaral.
(11.)Haeközbenavezérhímelpusztul,vagylebetegszik,megpróbáljákátvennia
szerepét, de legtöbbször lassan kezdik leválasztani a fiatal nőstényeket a szü-
lőcsapataiktól,mielőttazokisivaréretténemválnának.

Atáblázatharmadikoszlopaazokatamondatokattartalmazza,amelyeknyilvánvalóan
arra utaltak, hogy az érintett egészségi károsodása többé-kevésbé elhanyagolható,
illetveabetegségnincskülönösebbhatássalazőmegszokottéletvitelére.

TehátaGooglekeresőjéneksegítségévelkészítettfelmérésszerintésalebetegszik
használatikörénekvizsgálatábólszerzetteredményekalapjánegyértelműenolyanten-
denciaszerűen érvényesülő szabályszerűség látszik érvényesülni, mely szerint e szó
leginkább ’betölteni szándékozott „funkció” ellátásának súlyos egészségi károsodás
miattimeghiúsulása’jelentésbenhasználatos.Abetegágyhozkötöttségeinkábbcsak
formálisismérve,jellegzetesvelejárójaalebetegedésnek,ahangsúlyviszontazemlí-
tett„funkció”teljesítésérevalóalkalmatlannáválásonvan.

Ledöbben vs.megdöbben

AMagyarértelmezőkéziszótárújkiadásaaledöbben igétszinonimikusan,annakjóval
gyakrabbanelőfordulómeg igekötősváltozatávalértelmezi.20 Akétszócikketösszevet-
vekiderül,hogymígamegdöbben stílusértéke„kisséválasztékos”,addigale igekötős
alaké„közömbös”,de–használatkörimegszorítással–a„pongyola”,azazhenye,pon-
tatlanbeszédmódrajellemző;pontosabbanhasználatabizonyostípusúszövegekstílu-
sátpongyoláváteheti(apongyola „minősítésre”l.lanstyák2003,382–383.p.).ezek
alapjántehátarrakövetkeztethetnénk,hogybárakétformastílusértékeeltér,ésale
igekötősváltozathasználataakevésbégondozottfogalmazásrajellemző,jelentésbeli
vagyjelentésárnyalatbelikülönbségnincsköztük(merthavolna,akkoraszinonimikus
értelmezéspontatlannakminősülne).ugyanakkoraföntebbvázoltnyelvivilágmodell-
bőlkiindulvabizonyosjelentéskülönbségészlelhetőakétformaközött.

Ameglepődik igeegyikjelentése,hogy’valamiváratlanulérvalakit’(éksz.2).Ameg-
döbben ezekbőlazeseményekbőlazt/azokatemeliki,amelyekameglepődéseksoro-
zatábanmegkülönböztetett jelentőségűek–általábanabehatásokoztakellemetlen
érzetmiatt.vagyis:amegdöbben igeameglepődik egyleszűkítettjelentésekéntértel-
mezhető.Aledöbben igérőlpedig–alebetegszik igekötőjérőlszerzettismeretekfényé-
ben–nemalaptalanazaföltevés,miszerintaztovábbszűkítiamegdöbben jelentés-
ét,ésarrautal,hogyakiváltottérzelmireakcióazátlagosnálszélsőségesennagyobb
fokú;olyannyira,hogyezmégabehatáselszenvedőjénekaktivitásátiskedvezőtlenül
befolyásolja.Azállítástakövetkezőpéldamondatokillusztrálják:

(12.)SzerintemmegaSayidisláttaWaltot,nézdvisszaarészt,annyiraledöbben,
hogyShannonnakvanidejeelfutni.
(13.) nem vagyunk egyedül, az egész parkoló minket néz. végül is túlélem,
megúszomegykarcolásnélkül,deMichal isannyira ledöbbent,hogyafénykép
nemkészültel.
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Továbbipéldamondatokatolvasvaazonbanszámosellenpéldáttalálunk,sőttalán
többetis,mintaztazállításunkmegalapozottságamegkövetelné.

(14.)Azokapunkok,akikkelszembenannyiazelőítélet,zürichbennépkonyhákat
ésszínházatműködtetnek,olyanszervezetten,hogyazemberledöbben.
(15.)Avirágokárátólénisteljesen ledöbbentem,mertkb.afeléreszámítottam...
ésbárismerőscsinálta,úgy10%-ottudottcsakengedniazárból.

ezekbőlamondatokbólugyannemderülkipontosanakiváltottérzelmireakcióerős-
sége,denyilvánvalóannemalkalmasakazelőbbiállításunkalátámasztására,hiszena
passzívvá válás mozzanata nem érződik ki a szövegkörnyezetből; nem egyértelmű,
hogya szöveg írójamilyenmértékűérzelmi reakcióhatását szándékozott ábrázolni.
ugyanakkoreznemzárjakiapasszivitásjelentésmozzanatánakkifejeződését,hanem
inkábbújjellemzővel,illetvefeltétellelgyarapítjaaföntebbiállítást:aszubjektivitáserő-
teljes érvényesítésével. ugyanis annak oka, hogy a vizsgált szövegek kontextusából
általábannem lehet kideríteni azobjektív történést, azérzelmi reakció valódi, többi
emberhezviszonyítottmértékét,éppenaszubjektivitáslehet.ennélfogvaindokoltnak
látszikazafeltételezés,miszerintaledöbben igeegyfajtaszubjektívszűrőnkeresztül
láttatjaatörténést;aközlőcéljaígynemanagyfokúérzelmireakciótényszerű,objek-
tívmegállapítása,hanemameglepődésreakciójátkiváltóbehatásszubjektívmegélé-
simódjánakkifejezése,21 függetlenülmásemberek viszonyulásátólamegdöbbenést
kiváltóforráshoz.ezekalapjána14.példamondatúgyértelmezhető,hogyaszövegírót
annyirameglepte/megdöbbentetteapunkokviselkedésezürichben,hogyemiattegy
darabigszinte„szóhozsemjutott”,devéleményeszerintezzelmásokisígylennének,
ha látnák– tehátaszerzőa ledöbben igehasználatávalapunkokról valóáltalános
negatív vélekedéserőteljeskontrasztjátakarjaadni; a15.példamondatbanpediga
virágokáraleptemegannyiraamegrendelőt,hogyannakszinte„földbegyökerezetta
lába”.

ígyismételtenarrajutottunk,hogyaledöbben igekötője–alebetegszikéhezhason-
lóan–mértékbelikülönbségkifejezésétteszilehetővé,deazelőbbipéldátóleltérően
ezúttalatörténésmegnevezéseannaktisztánszubjektív,azazmásokhoznemviszo-
nyítottmegélésimódjáttükrözi.

3.Abeigekötőújfunkcióiról

Anyelvművelőkéziszótárbanabe igekötőrőle témátérintőenakövetkezőketolvas-
hatjuk:„Alapjelentése:valamelyzárttérbelsejébevalóirányulás[…]kifejezhetiacse-
lekvésbefejezettségét is;ezaszerepeazonbannyelvhelyességiviták,bizonytalansá-
gok forrása […]Azutóbbiévekbenbefejezettség,mozzanatosság,megkezdődésstb.
érzékeltetéséretovábbiigéken,ill.másigekötőkhelyénismegjelentabe”(nymksz.2

2005,66–67.p.).Például:bevállal,bealszik,beájul,befájdul stb.Akéziszótáridevágó
szócikkeinektanulságaszerintabe igekötőbizonyosesetekbeneddigcsakkörülírás-
salkifejezhetőjelentéstöbbletetkölcsönözaszónak:utalhatpéldáulatörténéshirte-
lenségére,vagyhogyazújállapotbeálltátvalamilyen(kellemetlen)meglepetésokozta,
illetvehogyazújállapotacselekvőakaratánkívüljöttlétre.

Azalábbiakbanabe igekötőemlítettújfunkcióitfogjukabevállal ésabealszik pél-
dájánvizsgálni,illetveárnyaltabbankörülhatárolni.
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Bevállal vs.felvállal

Avállal igeésazel,fel,be igekötősváltozatokközöttijelentéskülönbségekpontosfel-
térképezésenagyonösszetettfeladat,mivelazegyesalakoknakegyszerretöbbjelen-
tésükésjelentésárnyalatukisvan.PéldáulaMagyarértelmezőkéziszótárátdolgozott
kiadása a vállal igének három, az elvállalnak négy és a felvállalnak két jelentését
különböztetimeg,amelyeknéltöbbesetbenjelentésárnyalatokatisfeltüntet.Abevállal
formátazalapigévelértelmezi.Azalábbiakbanezta„bizalmas”stílusértékűbe igekö-
tősalakotfogjukközelebbrőlmegvizsgálni,ésösszevetniafelvállal igekéziszótársze-
rintimásodik, szintén „bizalmas” társalgásra jellemző ’<Máshelyett>magára vállal,
törődikvele’jelentésével.22

Abevállal igemegjelenéseújfejlemény,23 ezérthasználatátvalószínűlegmégnem
irányítjákkiforrottszabályok;mégnemteltelannyiidő,hogyjelentéseélesenelkülö-
nüljönhasonlóalakútársaiétól.ezértafelvállal igévelösszehasonlítvaátfedődéseket
figyelhetünkmegakétszóhasználatában.Példáulszinteazonosértelembenhaszná-
latosakétszó,havalakielkötelezimagátvalamilyenügyben,de (astílusbelikérdé-
sektőleltekintve)bizonyosrendszerszerűeltérésekfeltehetőlegkimutathatókahasz-
nálatukban,amelyekbefolyásoljákaszóválasztást.

Aföntebbvázoltnyelvivilágmodellszerintabe igekötőakint–benttérdimenzióba,
ezenbelülpedigannaknegatívpólusábatartozik(bemocskol,beborul).Fordítottahely-
zetazonbanaszociáliskint–bentviszonyoknál,ugyanisaszociálisbenthezpozitívés
az ilyen kinthez negatív értékek kapcsolódnak (vö. befogad, beáll színésznek; kire-
keszt),amitvalószínűlega„bent:biztonság,védettség–kint:biztonsághiánya,védte-
lenség” kapcsolat magyaráz (Szilágyi 1996, 26. p.). Például benne lenni a pácban
negatív,devalamilyen(szociális)csoportbanbentlennipozitívdolog.

Abevállal igekötőjétinkábbapozitívpólushozkellsorolni,mertazilyenvállalásegy-
fajtaközösségvállalástjelent.ígyegycsoporttagjáváválásszempontjábólabe igekö-
tőugyanaztaszerepettöltibeazelőbbibeáll színésznek példáján,mintabevállalja a
színészkedést esetén.depéldamondatokatolvasvaezapozitívtérfélbevalótartozás
nemennyireegyértelmű:

(16.)X.y.kisstílűbűnöző,bármilyenbalhétkönnyedénbevállal,amibenakárcsak
minimálisprofitotlát.
(17.)Azemberpontaztvártavolnaabajnoktól,hogyextrémkörülményekközött
villanegyet,vagybevállal hasonlót,mintWebber,denem.
(18.)Gyakoriprobléma,hogyakétgyermekeseknemtudnakvagynemakarnak
bevállalni háromévenbelülegyújabbgyermeket,deegyébként tervezikahar-
madikgyermeket.
(19.)Hogynyolcszorosgyilkosságotbevállalni nyolcmillióforintértalegelvetemül-
tebbszociopatánaksemérimeg,azvilágos.Amennyibenvalakinemszeretné,
hogyfelismerjék,erreacélraazálarcismegteszi.

Apéldamondatokbanabevállal nagyonsokféle,a társadalombanelfogadottértékek
szempontjából nagyon eltérő megítélésű tettek, cselekvések összefüggésben fordul
elő.emiattelsőolvasatranemegyértelmű,hogyapéldákalapjánmiért lehetaszót
mégisakint–benttérdimenziónbelülkivételtképezőszociálisviszonyokpozitív(bent)
pólusábasorolni.Példáulmiérthasználatosabevállal igeagyermekvállalásésegygyil-
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kosságösszefüggésébenegyaránt(vö.18.és19.mondat),mikorezakéttettatársa-
dalmiértékrendszerkétellentétespólusátképezi:azéletadásaésazéletelvétele.Az
ellentétfeloldására–ti.hogyaszolidárisértékekszerintpozitívésnegatívtöltetűdol-
gokkifejezéséremiértválasztunkegyaránt„pozitív”igekötőt,azazhogymiértérzékel-
tetjükapozitívviszonyulást–aviszonylagosságadhatmagyarázatot.ezértabeválla-
lást nem a társadalomban elfogadott erkölcsi értékek szempontjából kell értelmez-
nünk(mintafelvállal esetén),hanemazegyénvagykisebb-nagyobbközösségek,cso-
portokszintjén,illetveazoknormáibólkiindulva.ígyegyegyénnormáiszempontjából
pozitívtöltetetkaphatvalamilyen(külsőkényszertőlmentes)veszélyesdologmegtéte-
le,pl.egycsoportvagyszubkultúranormáinbelülerénynekszámíthatazextrémkülső
bevállalása;agyilkossághozvisszatérvepedigagyilkosés/vagyfelbérlőjeszempontjá-
bólpozitíveredményazáldozathalála.

Apéldákbólészrevehetőazegyikátfedődésabevállal ésafel igekötőspárjaközött:
látszik,hogy valamilyendolognakabevállalásátmindigegy sajátdöntésmeghozatala
előzimeg–ezenapontontehátabevállal egyezikafelvállal igeegyikjellemzőjével.Akét
formakülönbségétpedigazegyénéstársadalomnormáinakkétvégletébenragadhatjuk
meg,illetveaszubjektivitásésazobjektivitásoldaláról;egyskálán,aszubjektívnormák
felőlhaladvaazobjektívnaknevezettnormákfelé:individuális(nemelterjedt)normák→
csoport→nagyobbközösség→társadalom→kultúra.Akétvizsgáltszórakivetítveez
azt jelenti, hogy a skála egyik oldalán a szubjektívemegállapított értékeket képviselő
bevállal,amásikonpedigazobjektívemeghatározottértékekkelösszhangban levő fel-
vállal formaáll;ésahogyhaladunkazegyikvégletbőlamásikvégletfelé,úgycsökkena
bevállal ésnőafelvállal előfordulásánakesélye.vagyisminéláltalánosabbérvényű(vagy
annak vélt) normákról van szó, azaz a viszonylagosságminél inkább háttérbe szorul,
annál valószínűbb, hogy a beszélők a felvállal alakot fogják használni. A kettő közötti
határtazonbannemlehetegyértelműenmeghatározni,mertegyéniviszonyuláskérdése,
hogymiaz,amitmégbevállalásnak,ésmiazamitmárfelvállalásnakkellnevezni.

Afejtegetésalapjántehátakétigekötősformaközöttikülönbségetúgyfogalmaz-
hatjukmeg,hogyakiafel igekötőthasználjailyenösszefüggésben,azinkábbegysaját
érdekeinélfeljebbvalóvállalásnakteszeleget;akipedigabe igekötőtválasztja,annál
avállalásinkábbasajátérdekeinekvanalávetve.Tehát:havalakifelvállal példáulvala-
milyenveszélyesdolgot,annakdöntésétnemazönérdekésapillanatnyihaszonszer-
zésmozgatja;míghavalakibevállalja aveszélyesdolgot,aztolyansajátdöntéselőzi
meg, amelynek alapja az önérdek (például bizonyítani akarja magának, hogy elég
bátor).Akétvállalásmegkülönböztetésetermészetesennemennyireegyszerű,hiszen
–egyrészt–azegyéniésatársadalmi-kulturálisnormák(csaknemteljesen)fedhetik
egymást;másrésztegyvállalásmögött–különbözőarányban–mindkétviszonyulás
(azönérdekésközösségiérdek)egyarántmegjelenhet.ezta felvállal igepéldájána
következőmondatokillusztrálják(vö.a16.,17.,18.és19.példamondattal):

(20.) Irodánk egyfajta kulturális missziót is felvállal, melynek keretében nyil-
vánosságotbiztosítegykortársképzőművésznekazIrodahelyiségeibenműködő
galériában.
(21.)Amennyibenalakosságfelvállalja,aföldvédelmijáruléktovábbhárítható.
(22.) Immáronkft.-ként istevékenykedik,többekközöttmagánnyomozóifelada-
tokatisfelvállal.
(23.)PontosabbanazoMkelevefelvállal olyanrétegzenéket,amitmásnem.és
ezjó!!!
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Ahelyzetettovábbbonyolítja,hogy–nohaaMagyarértelmezőkéziszótárátdolgozottki-
adásaafelvállal másodikjelentésétabevállal igéhezhasonlóan„bizalmas”stílusértékű-
nektartja–akétszóstílusértékenyilvánnemteljesenazonos.ígyaszóválasztástvala-
melyestabeszédhelyzetisbefolyásolja,illetvehogybeszéltvagyírottnyelvrőlvan-eszó.

Bealszik vs.elalszik

Anyelvművelőkéziszótárabe igekötősformátazelalszik egyjelentésárnyalatakénttartja
számon,amelyaszócikkszerint„körülbelül”aztfejeziki,hogyvalaki’hirtelen,akarataelle-
nérealszikel’(nymksz.2 2005,63.p.).ezfontosinformációlehetazújfunkcióbanmegje-
lentbe igekötőről,de–ahogyarraakéziszótárisutal–abealszik igejelentésszerkezetét
nem tárja fölmaradéktalanul. A szó jelentéséről részletesebben nádasdy ádámBesír,
beröhög c. tárcájában olvashatunk (nádasdy 2003b, 285–288. p.). nádasdy rámutat,
hogyabealszik igekötőjénekfunkciójanemafolyamatosigeperfektiválása,vagyisacse-
lekvésbefejezettségének,lezártságánakkifejezése,mintpéldáulabefagy,bearanyoz vagy
a beazonosít igék esetében; ugyanakkor nem is csupán a cselekvés, történés
megkezd(őd)ésénekérzékeltetése,mintpéldáulabedühödik,elszomorodik vagyéppenaz
elalszik igében.ennéltöbbetfejezki:„cselekvésbenvalóelmerülést,beletemetkezést,egy
cselekvésiútravalórálépéstésottmesszire,denemvalamilyenvégpontig,vagybetelje-
sülésigvalóeljutást”(nádasdy2003b,287.p.).eztakövetkezőmondatokillusztrálják:

(24.)estemondjuk,mikorkipróbáltukanyuékkalazújplazmatévét,úgybealud-
tam egyunalmasháborúsfilmen,hogyazelsőjelenetremegazutolsóraemlék-
szemcsak,pedigazöcsémnéhamegbökött,hogynealudjak.
(25.)Acannabisrendszerintétvágygerjesztőhatástváltki.nagyonmagasdózi-
sokelfogyasztásaegyesszemélyeknélkoordinációszavarokat,[...]szédüléstvagy
ájulásteredményezhet.Havalaki„enyhéntúlszívja”magát,annakegyetlenjele,
hogy„bealszik”,azazálombamerül.

ezekamondatokegybenanyelvművelőkéziszótármegállapításátisjólpéldázzák,ti.
azt, hogy az illető–nohanem feltétlenül hirtelen, de– vélhetőlegakarata ellenére
aludtel/be.Akiegészítésfontosságaakkorválikigazánnyilvánvalóvá,haakétszóige-
kötőjét megismételjük, és az így kapott alakok (el-elalszik, be-bealszik) jelentését
összehasonlítjuk.Amegismételtigekötőacselekvésidőrőlidőretörténőmegszakítá-
sát, megszakadását, a folyamatosság töredezettségét fejezi ki. demivel a föntebbi
meghatározásisacselekvésvégpontigvalóelnemjutásán,azazannakmegszakadá-
sánalapult,aznemkülönítielegymástólamegkettőzöttigekötőjűformákat:ugyanis
az ilyen, álmos ember kívülről nézve csak álombamerül, felébred, ismét elszundít,
majdfeleszmél,ésígytovább.Azegyetlendolog,amimegkülönböztetiakétalakjelen-
tését,azacselekvésvégzőjénekszándéka.Azel-elalszik ezértáltalánosságbanadhírt
arról,hogyazilletővelmitörténik,mígabe-bealszik kiterjedacselekvésszándéktalan
voltánakmegjelölésére,ésazébrenlétcéljánakmeghiúsulásárais.Abe-bealszik ilyen
használatátakövetkezőmondatokszemléltetik:

(26.)nemegyolyankollégáróltudok,akirendszeresenbe-bealszik ebédután,és
kétségbeesettigyekezettelpróbáljafenntartanialátszatot,hogydolgozik.
(27.)Hordoznipróbáltadmárababát?nekemsegít,haolyannapvan,hogy le
semtudomtenni.Akkorcsakmagamrakötöm,ésúgyelnézelődik,be-bealszik.
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A27.mondatabealszik használatánakegyújszempontjátvillantjaföl.Apéldából
ugyannemderülki,hogymiababaszándéka,deazigen,hogynem„normális”hely-
zetbenmerülálomba–vagyisnemolyankor,amikorkellene.ennélfogvanemcsaka
szándékfelől lehetmegközelíteniabealszik jelentését,hanemazalváskörülményei-
nekszokásos(elalszik),illetvenemszokásosvolta(bealszik)irányábólis.Atöbbipél-
damondatisaztmutatja,hogyazalvásszándékánakmegléténéshiányánkívülmaga
akörülményisfontosbefolyásolótényezőlehetaszóválasztásnál(l.25.példamondat).
ezperszetermészetes,hiszenaszándékéskörülményszorosanösszefügg:haaszán-
dékbefolyásoljaakörülményt,azilletőelalszik–aholaszándékazalvás,akörülmény
pedigazálombamerülés(vagyisaszándékeredménye);hapedigakörülménybefo-
lyásoljaaszándékot,azemberbealszik–ebbenazesetbenakörülményleggyakrab-
banazálmosság(vagymástényező,pl.tudatmódosítószerekhatása;vö.25.példa-
mondat),aszándékpedigaföntlét(amelyakörülményszándéknálerősebbvoltamiatt
meghiúsul). A két forma ilyen megkülönböztetése azonban csak bizonyos korlátok
közöttműködik, ugyanis a szándék felől nemközelíthetjükmegazokat az eseteket,
amikoraszótmetaforikusan,élettelendolgokrahasználják.Példáulakövetkezőmon-
datokban:

(28.)Mégiscsak itt az ominózus többmint egyharmad,minden szál beindítva,
mindenahelyén,mintafelvezetőkörnélaformaegyben,aztánbeastarthelyre,
smirekialszanakalámpák,amotorbealszik,csakverhetedaklaviatúrát,minta
pechespilótaakormányét.(MizserAttila:A lépések fogyása.)
(29.)engemnagyonzavar,amikorkétmásodpercutánbealszik acigi,ésgyújto-
gatnikell.Aközepespapírralmegcsakkétpercutánalszik be.

ezekbenazesetekbenazélettelendologegyadotthelyzetbenbetöltendőfunkciójának
meghiúsulásáról kell beszélnünk. ígya föntebbimeghatározást,miszerintabealszik
igeakkorhasználatos,haakörülménykerekedikfelülaszándékon,egyfelőlel lehet
fogadni abealszik egymásik, átvitt jelentéseként;másfelől, azt kissé általánosítani
kell,ésa„cselekvő”–alebetegszik igevizsgálatánálmárhasznált,táganértelmezett
–„funkciója”felőlmegragadni.ezutóbbilehetőségválasztásaeseténegybetöltendő
funkciófeltételezettellátásáravalóképességváratlan(vagyakéziszótárszóhasznála-
tával:„hirtelen”)meghiúsulásárólkellbeszélni.

Apontosságkedvéértcélszerűacselekvés,illetvecselekvő szavakatisáltalánosí-
tani,ésígyakérdéstazállapotváltozásfelőlmegközelíteni.Azállapotváltozásugyanis
jellemzőmindazélőlényekre,mindazélettelendolgokra.

Mindezt–nádasdymeghatározásábólkiindulva–akövetkezőképpenfoglalhatjuk
össze:abealszik igekötőjeegyaktívállapotbanvalótartózkodásátmenetisikertelen-
ségét,tehátaszükségesvagyelőreelgondoltidőtartamigvalóotttartózkodás–külső
vagy belső körülmény eluralkodásának hatására történő –meghiúsulását (azaz egy
inaktívállapotbakerülést)fejezki.

Összegzés

dolgozatombanazutóbbinéhányévtizedigekötő-használatábanmegfigyelhetőválto-
zások jellegzetes eseteivel foglalkoztam, elsősorban az elmúlt években keletkezett
neologizmusok elemzésén keresztül. A változások bemutatását először leíró, majd
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nyelvművelőielőírószemszögbőlközelítettemmeg.Azegyeseseteketazutóbbiszem-
lélet rendszerezését alapul véve tárgyaltam, ugyanakkor mindegyik csoportban – a
tudományos szemléletű szakirodalomban írottak és saját vizsgálódásaim alapján –
rámutattam,hogyaleírómegközelítéseredményeianyelvművelőivélekedésekrerend-
rerácáfolnak.ezenkívülmegvizsgáltamale ésbe igekötőújfunkcióitkét-kétújforma
használatánkeresztül;névszerint:alebetegszik,ledöbben,bevállal ésbealszik igéken.
eneologizmusokjellemzésévelsikerültalátámasztaniaztamásszerzőkáltalmármeg-
fogalmazottállítást,miszerintazújformákszámos,eddigegybemosottárnyalatkifeje-
zéséttesziklehetővé.

ugyanakkor a föntebbimegállapításokat valószínűleg tovább lehetne (vagy lehet
majd)alakítani,árnyalni,újabbészrevételekkelkiegészíteni–anyelvhasználatalaku-
lásaszerint.ehhezazonban további vizsgálatokra,és–aGooglekeresőjemellett–
újabb,napjainknyelvhasználatátisjóltükrözőforrások,adatbázisokbevonásáravolna
szükség.

Jegyzetek

1. AMagyarnemzetiSzövegtáradatbázisa–azutóbbinéhányévbenmegjelentneologizmu-
sokróllévénszó–egyelőrenagyonkevéspéldáttartalmazavizsgáltalakokra,ígyáltalános
következtetéseklevonásátnemtettelehetővé.ezenkívülkérdőívesfelmérésformájábanis
megvizsgáltama tárgyalt formákat.ennekeredményeireazonban–mivelcsak regionális
viszonylatbantükrözikvalamelyestaz igekötő-használatot–terjedelmikorlátokmiattnem
térekki.

2. Azelsőlebeszél ige’teljesen,maradéktalanul’jelentéselemettartalmaz,amásodikennek
továbbvitele:„addigcsinálvalamit,amígelnemfogyafedezet,kinemegyenlítődikatarto-
zás”(l.nádasdy2003a,237–240.p.).

3. A konzervativista ideológia erőteljes érvényesülésére a létező magyar nyelvművelésben
lanstyákIstvánhívjafelafigyelmet,valaminthangsúlyozzaazideológiaiháttéregyértelmű-
vétételénekfontosságát(lanstyák2007,26.,36.p.).

4. keménycikkeután11,Jakabcikkeutánpedig8évvelaMagyarértelmezőkéziszótárátdol-
gozottkiadásaarákérdez igeharmadikjelentésétígyértelmezi:„(kellemetlen,kényesdol-
got)határozottantudakol,firtat”(éksz.2 2003,1121.p.).

5. Acikkekrészletesebbösszehasonlítására,illetvearákérdez igehasználatávalkapcsolatos
tendenciaszerűenérvényesülőszabályszerűségekbemutatására,valaminttovábbipéldákra
(l.felvállal)terjedelmikorlátokmiattnincsmód,deazezekrevonatkozórészeketelektroni-
kusformábanszívesenelküldömazérdeklődőolvasónak;e-mail:sebok1@st.fphil.uniba.sk.

6. A nyelvművelők az igekötő-használat vonatkozásábanmegkülönböztetikmég az igekötők
„logikátlan”kapcsolódását,pl.szétragad/összeragad,feloltja a villanyt/felgyújtja a villanyt
(l.nykk.I.,985.p.;nymksz.2,255.p.);valamintazigekötőkszórendihelyénekproblémáját,
pl.nem elmondott beszéd/el nem mondott beszéd (l.Mnyl.2002,111.p.;Tótfalusié.n.,
103–106.p.).ezekazonbannemtartoznakszorosanatémához.

7. A jelenség kialakulásának okait terjedelmi korlátokmiatt nincsmód összefoglalni, de az
érdeklődőolvasóerrőlé.kisskatalinírásábanolvashat(é.kiss2004,25–27.p.).

8. A példákat a négy bemutatott nyelvművelői kategóriához a nyelvművelő kézikönyvből, a
nyelvművelőkéziszótárbólésaMagyarnyelvhasználatiszótárbólválogattam(MnySz.).

9. A„helyesebb”formaajánlásaanyelvikonzervativizmusideológiájánalapul.
10. ezazérvegyáltalánnemmeggyőző.eztalogikátkövetveazelindul igétishelytelenítenikel-

lene,hiszenacselekvésazigekötőnélkülis(„mármagában”)kezdőjellegű(é.kiss2004,
25. p.).noha fontoshozzátenni, hogy a nyelvművelő irodalomnemszokott helyteleníteni
olyan alakokat, amelyeket megítélése szerint a nyelvszokás már „szentesített”. kérdés
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viszont,hogyhogyankerülhetnekbeleaszótárbaolyanszavak,amelyeket–anyelvművelői
megítéléstőlfüggetlenül–nem„szentesített”anyelvszokás.egyébkéntahelytelenítésokai
anyelvikonzervativizmus,necesszizmus,homogenizmus,standardizmusésaracionalizmus
ideológiájáravezethetőkvissza.Atémáral.lanstyák2010.

11. A jelenség hasonlít az ún. másodlagos jelölés jelenségéhez, melynek lényege, hogy ha
beszélőkmár nem érzékelik valamely szónak a jelöltségét, másodlagos jelöléssel teszik
magukszámáraérthetőbbéaszerkezetet.erreszámosnyelvtörténetilegadatoltpéldáttalá-
lunk.ígyjötteklétrepéldáulazőtet, tulipántot,nálánál stb.alakok(Fazakas2007,87.p.).

12. AmegfogalmazástTótfalusiIstvántólkölcsönöztem(Tótfalusié.n.,99.p.).
13. Az igekötők„elhagyásának”okairólkeményGábor1992-benmegjelent Igekötő-elhagyási

tendencia: Normasértés vagy normatágítás? című írásában kap a legátfogóbb képet az
érdeklődőolvasó.Fontosazonbanmegjegyezni,hogykeménytudományosértékűmegálla-
pításaimellettanyelvművelőszemléletisérvényesül.

14. Az ilyenkritérium létrehozásaegyébként tudományosanmegalapozatlan;anyelvbennem
értelmezhetőa„szükség”fogalma(l.nádasdy1997,17.p.).

15. eztabbólállapítjákmeg,hogymetaforikushasználatban(emberrealkalmazva)pozitívvagy
negatívértelembenhasználják-e(Szilágyin.1996,11–12.p.).

16. AMagyarértelmezőkéziszótárelsőkiadása1972-ben,ennekmásodik,átdolgozottkiadása
2003-ban,anyelvművelőkézikönyvmásodikkötete1985-ben,anyelvművelőkéziszótár
második, javított ésbővített kiadásapedig2005-ben jelentmeg. Tehátaz idézettművek
közüléppenalegújabbankiadottmunkanemtájékoztatajelentéskülönbségről.

17. Fontosazonbanmegjegyezni,hogya„csere”,illetvea„felváltás”fogalmánakindokoltsága
kérdéses;ugyanisegyáltalánnembiztos,hogyameg igekötőszerepét„vesziát”ale igekö-
tő,ésnemazeredetilegszüléselőttállónőkrehasználtlebetegszik igejelentésebővültki.

18. A táblázat nem tartalmazza azt a104esetet, amelyből – tágabb kontextus híján– nem
derültkiazegészségiállapothanyatlásánakmértéke,azaznemvoltalkalmasamegadott
feltételezésünknek semalátámasztására, sem cáfolatára. ez egyébként aGoogle összes
megjelenítetttalálatának30,8%-áttettevolnaki(azismétléseketésametanyelviértelem-
benvettszóelőfordulásaitleszámítva).

19. ezacsoporttartalmazzaazta27esetetis(azösszesmegjelenítetttalálat8%-a),amelyek
baba,óvodás, illetvegyermekbetegségérevonatkoznak.Azértkelleztkülönmegemlíteni,
mertvitatható,hogyagyermek„funkciójának”lehet-etekintenipéldáulazóvodábajárást,
amelynek egészségi okokból nem tud eleget tenni (egy baba „funkciójáról” már nem is
beszélve). Továbbá a gyermekek esetében a súlyos és kevésbé súlyos betegségeket –
néhánymondatkontextusaalapján–nemlehetegyértelműenszétválasztani.ezáltalában
aszülőmegítélésénmúlik,ésfüggetlenülattól,hogylebetegedésrőlvagycsupánmegbete-
gedésrőlvan-eszó,agyermekmindenképpenazágyhozkötöttségállapotábakerül.

20. Aszócikkfejbenszereplőpiktogramszerintaledöbben igeagyakoriságiadatokrangsorában
ötösfokozatú,vagyisalegritkábbanhasználatosmagyarszavakegyike;amegdöbben pedig
erangsorbelimásodikhelyenáll,azazegymilliószóbóllegalább6,2-szörfordulelőaMagyar
nemzeti Szövegtár korpuszában. A korpusz egyébként 1997 és 2002 között készült (l.
éksz.2 2003,XIv–Xv.p.).

21. ehhezhasonlótúlzásokjellemzőekazérzelemdúsbeszéltnyelvifogalmazásra.Pl.ezer éve
nem láttalak;millió százalék;ezerszer megmondtam.

22. Afelvállal igénekeztajelentésétközelebbrőlismegvizsgáltamkeményGáborFelvállaljuk?
(1992) és Jakab István Mit vállalhatunk fel? (1995) c. nyelvművelő cikkeiből kiindulva
(Sebők 2010, 36–39. p.); ennek bemutatására azonban terjedelmi korlátok miatt nincs
mód.

23. AMagyarnemzetiSzövegtárkorpuszábanalegkorábbipéldaerreaformára1998-bólszár-
mazik.
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SzIlárd SeBők
on SoMe TyPIcAl cHAnGeS oF coverB (verB PreFIX)uSAGe In HunGArIAn lAnGuAGe

Inmystudy,Idealwiththeobservableandcharacteristicchangesintheuseof
coverbsinHungarianlanguageofthepastseveraldecades,mainlythroughthe
analysisofrecentlydevelopedneologisms.ThefirstpartofthestudyIapproach
thechangesfromboththescientificviewpointandlinguisticliterature–pointing
out the differences between the two methods and the inconsistencies of the
latter.Inthesecondpartofthestudy,thedetailedanalysisandmappingofusage
characteristics comes to the forefront via sentences found using the Google
search engine. Through the research of certain neologisms (lebetegszik,
ledöbben,bevállal,bealszik–to„sickendown”,tobe„downstunned”,to„takein
(under”), to „sleep in”), the condemnation of linguists regarding certain new
functionsandpatternsoftheuseoftheverbprefixesle,be(down,in)repeatedly
comes to light as unfounded, as the use of these creates the opportunity to
expressnewnuancesandshadesofseveralpreviouslycongregatedmeanings.
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