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Az angol ige valenciaszótára 
és a valencia alapján történő 

újraosztá lyozása

A nyolcvanas évek elejétől először a német, majd a francia és az orosz nyelvű 
szakirodalom a valenciaelméletekre és azok gyakorlati alkalmazhatóságára irányí
totta a figyelmemet. Hamarosan rájöttem, hogy a tanulói teljesítmények hiányossá
gainak tekintélyes részéről, különösen azokról, amelyek a középiskolát, sőt még a 
főiskolai és az egyetemi stúdiumokat is túlélik, számot lehet adni egy integrált 
valenciaelmélet keretein belül. Azt is felfedeztem, hogy a kollégák körében népsze
rű Problem English (Doughty - Thompson, 1983) és a hozzá készült Workbook 
(Thomas-Illés, 1986) szép számmal sorol fel a valenciával kapcsolatos hibát anél
kül, hogy a szerzők tudatában lennének e ténynek. Ugyanakkor azt is meg kellett 
állapítanom, hogy a hazai szakirodalom - néhány, főként csak tájékoztató jellegű 
tanulmánytól eltekintve - meglehetősen mostohán bánik e nyelvészeti irányzattal, 
míg például a németek az akkori kényszerhatár mindkét oldalán szinte futószalagon 
gyártják a valenciával kapcsolatos tanulmányokat. Az angolszász országoknak a 
valenciával szemben tanúsított szinte teljes közönye még inkább felkeltette az 
érdeklődésemet. Az angoltanárok és az angol szakos tanárjelöltek munkájának a 
vizsgálata pedig ahhoz a konklúzióhoz vezetett, hogy a tanulók nyelvi teljesítmé
nyeinek bizonyos negatívumai kapcsolatba hozhatók a nyelvtanárok azon hiányos
ságaival, amelyeknek ugyancsak sok köze van a valenciához. Először tehát a 
nyelvtanárképzésben kell megteremteni a feltételeit annak, hogy a leendő nyelvta
nárok megismerkedhessenek a valenciaelméletekkel, amelyek képesek számukra 
integrálni, pedagógiailag transzformálni a szükséges nyelvészeti tudnivalók nem 
csekély részét. A tanárember azonban nem sokáig bízik az elméletekben, ha azok 
valamilyen formában nem válhatnak a mindennapi gyakorlat részévé, ha segítsé
gükkel nem készülnek számukra hasznos segédeszközök.

Ilyen előzmények és meggondolások után kettős feladatra vállalkoztam: egyrészt 
egy integrált valenciaelmélet kidolgozására, másrészt az elméleti alapvetéssel párhu
zamosan az angol ige morfoszintaktikai valenciaszótárának a megírására és az angol 
igének a valencia alapján történő, az angol nyelvtanban oly sok következetlenséggel 
járó tárgyas-tárgyatlan dichotómiát mellőző újraosztályozására. E vállalkozás eredmé
nyeként készült el és jelent meg a Veszprémi Egyetem kiadásában a több mint 15 000 
igei címszót tartalmazó A Morpho syntactic Valency Dictionary of English Verbs, 
valamint a szótárban is megtalálható információkat más formában feldolgozó Morpho- 
syntactic Valency Classes of English Verbs, mely művek a témával kapcsolatos infor-
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mációk gazdagságát tekintve - legjobb tudomásom szerint - páratlanok a szakiroda
lomban.

Az alábbiakban e két vaskos könyv információinak forrásait, elméleti alapjait 
kívánom ismertetni és legfőbb jellemzőit bemutatni.

A két kötetben található nyelvi információk forrásai
A valenciaszótár, valamint az igék morfoszintaktikai valenciaosztályait tartalmazó 
kötet felöleli a következő szótárak teljes igei anyagát: Courtney (1983), Homby (1989), 
Longman (1978,1987), McArthur (1981), valamint a bloomingtoni projektum gyűjte
ményét (Alexander & Kunz, 1964; Householder, 1965), de rajtuk kívül igen gyakran 
folyamodtam információkért a BBI (1986), a Cobuild (1987), a BBC (1993) kötetekhez, 
és nem nyelvészeti vonatkozású szövegekből, saját gyűjtéssel is gyarapodott az adatok 
száma. A fentebb megnevezett nyomtatott forrásokon kívül a bennük fellelhető adatok 
további pontosítása, nagymértékű bővítése érdekében az adatok ezrei származnak 
anyanyelvi informánsokkal megoldatott célirányos nyelvészeti tesztekből, velük foly
tatott interjúkból.

A szótár és az igék listái minden olyan igét tartalmaznak, amellyel a mai angol írott 
és beszélt nyelvben találkozhatunk, mégis könnyű volna ezt a listát még jobban 
felduzzasztani a konverzió, az affixáció és a szóösszetétel útján keletkező igékkel. A 
lista felduzzasztásának azonban különösebben sem elméleti, sem gyakorlati jelentősége 
nem lenne.

A valenciáról általában
A két mű elméleti alapjául szolgáló valenciát metaforaként a kémiából kölcsönözve 
Testűére (1953, 1959) vezette be a mondat szintaktikai elemzésébe, ezért ténylegesen 
őt tekinthetjük a valenciaelmélet megalkotójának. A valenciaelméletről, ha eredetét 
tekintjük, summásan azt állapíthatjuk meg, hogy egyrészt nyelvészeti, másrészt pedig 
nyelvoktatás-metodikai indíttatású diszciplína.

Tesniére valenciaelméletéből kiindulva, fogalomrendszerét és terminológiáját töb- 
bé-kevésbé követve vagy bírálva, majd tőle egyre jobban eltávolodva és önállósodva, 
igen sok valenciaelmélet látott napvilágot, egyre szélesebb területeit hódítva meg a 
nyelvnek. A valencia fogalmát kiterjesztették valamennyi szófajra, a szónál na
gyobb nyelvi egységekre, de behatolt a valencia a szó belsejébe is. A valencia egyre 
több más nyelvészeti diszciplínával lépett frigyre, bár mindig is voltak, akik meg
elégedtek egy-egy részterület feldolgozásával, bizonyos idegennyelv-oktatási igé
nyek kielégítésével. A valenciának a morfoszintaktikai síkról a logikai-szemantikai 
síkra való terelésével, az egyéb divatos nyelvészeti irányzatokkal való összeházasítá
sával párhuzamosan a valenciaelméletek egyre jobban áttekinthetetlenekké váltak, és 
egyre kevésbé tartották feladatuknak az idegennyelv-oktatás szolgálatát.

Az ige valenciájának definíciója és a definíció részletes 
kifejtése
Jómagam a valenciát mint az elemzés számára hozzáférhető, objektíve jellemezhető 
nyelvi tulajdonságot alapvetően morfoszintaktikai és bizonyos mértékig morfo- 
fonológiai, azaz egyértelműen „felszíni”, egyszerű vagy komplex jelenségnek tekin
tem. A valenciajelenségeket megtestesítő nyelvi alakzatokhoz azonban, azokat motivá-
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dókként megelőzően vagy velük szimultán, általában ugyancsak azonosítható, ontoló
giai eredetű és/vagy nyelvspecifikus, egyszerű vagy komplex jelentéselemek tapadnak, 
ami nem zárja ki sem a valenciatulajdonságot hordozó nyelvi alakzatok autonómiáját, 
sem az implicit, testet nem öltő jelentéselemek kikövetkeztethetőségét. A valencia 
általános fogalmát, a nyelvi egységek kategóriáit figyelmen kívül hagyva, tehát általá
ban a nyelvi egységekre vonatkoztatva a következőképpen határozom meg:

A valencia egy nyelvi egységnek más nyelvi egységekkel kapcsolatban megnyilvá
nuló általános vagy specifikus, variábilis, mennyiségileg és minőségileg jellemezhető 
és magát az adott nyelvi egységet is minősítő kapcsoló és kapcsolódó képessége, illetve 
e képességek hiánya.

A valencia általános fogalmából kiindulva, az ige valenciáját így definiálom:
A valencia az ige azon általános és specifikus, variábilis kapcsoló és kapcsolódó 

képessége, amely lehetővé teszi, hogy az ige mennyiségileg és minőségileg jellemezhető 
és magát az igét is osztályozó nyelvi egységekkel változó erejű, általában kölcsönös 
függőségi kapcsolatokba lépjen.

A valencia terminust - a szakirodalomban elfogadott gyakorlatnak megfelelően - 
egyrészt egy-egy konkrét jelenségre (pl. egy bizonyos ige valenciája) vagy egy-egy 
jelenségfajtára (pl. kvantitatív valencia) vonatkoztva, másrészt viszont gyűjtőfogalom
ként használom. Szűkebb értelemben használva jelzővel pontosítom.

a) Általános és specifikus valencia
A valencia konkrét és egyben specifikus nyelvi jelek tulajdonsága. A nyelvi jelben 
egységben vannak formai és tartalmi jellemzők, amelyek meghatározzák egy adott 
nyelvi jelnek más egyszerű vagy komplex jelekkel való összeszerkeszthetőségét vagy 
annak korlátáit. A kapcsolatok lehetőségeinek és korlátainak a szempontjából a formai 
és a tartalmi jellemzők nem egyforma erővel hatnak, sőt autonóm módon is viselked
hetnek, de autonómiájuk is egy nyelvi jel valamelyik aspektusának autonómiája. A 
nyelvi jel egyes aspektusai teljesen azonban nem válhatnak el egymástól, nem alkot
hatnak önálló szinteket, amelyek között összekötő szálakat kellene keresni. A szint 
terminus technicust csak akkor lehet elfogadni, ha az a fentebbi értelemben vett 
aspektus szinonimája.

A valencia mint a nyelvi jelek specifikuma mind formailag, mind tartalmilag 
általánosítható jellemzőkkel is bír. A nyelvi jelek egy-egy halmazának vagy részhal
mazának vannak közös formai és/vagy tartalmi tulajdonságai. A specifikus valencia a 
lexika, az általános valencia pedig a grammatika hatáskörébe tartozik. Ezért gyakori a 
valenciával foglalkozó szakirodalomban annak a megállapítása, hogy a valencia a 
lexika és a grammatika metszéspontjában helyezkedik el.

Vannak a valenciának a mindenkori beszédhelyzettől, a szövegtől függő, részben 
specifikus, részben általánosítható megnyilvánulási formái is, amelyekről a pragmati
kai valencia keretén belül adhatunk számot.

Az angol ige valenciaszótárának a munkálatai alapvetően az igei lexémák specifikus 
mennyiségi és minőségi tulajdonságainak a feltárását és rögzítését jelentették, de célom 
volt az angol igei lexémák specifikus valenciájából kiindulva, tehát induktive, az angol 
ige általános, de alapvetően nyelvspecifikus valenciajellemzőinek a megállapítása is. 
A két feladat nem választható szét egymástól, kölcsönösen feltételezik, kiegészítik 
egymást.
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Az angol ige általános valenciájának formai és tartalmi jellemzőit vizsgálva meg
állapíthatjuk, hogy a forma és a tartalom nagyobb önállóságot élvez, mint a specifikus 
valencia esetében. A formailag azonos valenciaképletekbe sokféle, heterogén tartalom 
fér bele, míg a valencia általánosítható tartalmi jegyeire épülő modellek változatos 
formát mutató struktúrákban nyernek kifejezést. A valenciaelemzés és a valencialeírás, 
azaz a formai, illetve a tartalmi kiindulású valenciakutatás, amennyiben a tartalom és 
a forma ténylegesen létező összefüggéseit akarja feltárni, sikereit elsősorban az igék 
egyes részhalmazain belül remélheti. Minél nagyobb az általánosítás foka a valencia 
formai és tartalmi jellemzői terén, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy a valencia 
két aspektusa között izomorf jelenségekre bukkanunk.

b) Az ige kapcsoló képessége
Az ige kapcsoló képessége azt jelenti, hogy az ige inherens tulajdonságaitól és egyéb 
feltételektől függően egy meghatározott számú és minőségű nyelvi egységet képes 
magához kötni. Az ige kapcsoló képességének az erősségét a mennyiségi valencia 
keretein belül szokás vizsgálni.

c) Az ige kapcsolódó képessége
Az ige kapcsolódó képessége egyrészt azt jelenti, hogy „nonfinitum” formát öltve, 
maga is egy másik ige vonzáskörébe kerülhet annak igényei szerint, másrészt pedig 
szemantikailag nézve, egy-egy konkrét esetben nem okvetlenül az ige a választó, 
hanem ő a választott.

d) Az ige mennyiségi valenciája
Az ige mennyiségi vagy kvantitatív valenciájának a problematikájához az igétől mint 
valencia-hordozótól függő mondatrészek, a bővítmények (Complements) számának a 
meghatározása, ezeken belül pedig a kötelező és a fakultatív bővítményeknek (Obliga
tory and Optional Complements) az elkülönítése tartozik.

A mennyiségi valenciával kapcsolatban fontos kérdés, hogy milyen nyelvi egysé
geknek a száma adja meg az ige valenciájának a számát, azaz mi számít bővítménynek. 
Hagyományos szintaktikai funkcióneveket használva bővítmény az alany (Subject), a 
tárgy (Object), a magyar terminológiában ismeretlen „alanyi kiegészítő” (Subject 
Complement) és „tárgyi kiegészítő” (Object Complement). A tárgy vagy „közvetlen 
tárgy” (Direct Object), vagy „közvetett tárgy” - szinonimaként részeshatározó - 
(Indirect Object), vagy „elölj árós/prepozíciós tárgy” (Prepositional Object), bár ez 
utóbbi nem fordul elő az elemzésekben; a kötelező bővítmény előtti prepozíciót ugyanis 
a prepozíciós, illetve a partikulás-prepozíciós igéhez tartozónak tekintem. A bővítmé
nyekhez tartozik még a határozók (Adjuncts) egy része is. A felsorolt bővítmények a 
különböző feltételektől függően kötelezőek vagy fakultatívak.

A határozók közül a valencia szempontjából főként azok a részhalmazok az érde
kesek, amelyek bővítményként, azaz kötelező vagy fakultatív mondatrészként szere
pelnek. Ezeket a határozókat kötelező, illetve fakultatív határozói bővítményeknek 
nevezem, míg a közelebbről meg nem jelölt „határozó” terminus a mások által „szabad 
határozó”-nak (free adjunct, freie Angabe) nevezett mondatrészt jelenti. Nem könnyű 
feladat a fakultatív határozónak a (szabad) határozótól való elkülönítése.
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Az ige vonzáskörén kívül eső nyelvi egységek egyrészt határozók, másrészt perife
rikus elemek, bár közvetett módon, az igének alárendelt szerkezeteken keresztül 
valamilyen jelentéstani kapcsolata ezeknek is lehet az igével.

Jelző nélkül a mondat a fenti elemek bizonyos, a mondatszerkezet szempontjából 
szükséges néhány, illetve valamennyi elemét jelenti. Mondatkonfigurációnak nevezem 
az ige és a tőle függő mondatrészek, azaz a kötelező és a fakultatív bővítmények 
együttesét, míg csak a kötelező mondatrészekkel az ige a magmondatot alkotja.

A valencia számának a meghatározásakor számításba vehetjük mind a kötelező, 
mind a fakultatív bővítményeket. Amennyiben csak a kötelező bővítményeket vesszük 
figyelembe, a minimális valencia számát és ezzel együtt a magmondatot határozzuk 
meg. A minimális valencia alapján az angol ige vagy monovalens (Monovalent), vagy 
divalens (Divalent), vagy trivalens (Trivalent). Minthogy a valenciát elsősorban mor- 
foszintaktikailag megragadható nyelvi jelenségnek tartom, avalens (Avalent) igéről 
nem beszélek. Ha a fakultatatív bővítményeket is számbavesszük, akkor a maximális 
valencia számát és egyben a mondatkonfigurációt adjuk meg.

e) Az ige minőségi valenciája
Minőségi vagy kvalitatív valencián azt értjük, hogy az ige a neki alárendelt bővítmé
nyekkel szemben morfoszintaktikai, relációs és logikai-szemantikai ismérvekkel jelle
mezhető igényekkel lép fel többnyire a saját, ugyancsak jellemezhető inherens tulaj
donságaival összhangban.

• Az ige egy bizonyos jelentésében meghatározza, hogy az általa igényelt mondat
részek milyen szintaktikai funkciót töltsenek be, milyen morfológiai esetbe 
kerüljenek, és hogyan kapcsolódjanak egymáshoz, azaz meghatározza az egész 
mondat grammatikai vázát.

• Az ige meghatározza függő tagjainak egymáshoz való viszonyát. Ezt a viszony
rendszert relációs jegyekkel (cause-effect, actor-receiver, controller-controlled, 
source-goal etc.) jellemezhetjük, de leírhatjuk a szituációban résztvevő szereplők 
egymáshoz való viszonyát az esetgrammatika eseteivel is, bár ezek az esetek 
általában mind a relációs, mind az inherens szemantikai jegyeket magukba 
foglalják.

• Az ige meghatározhatja a vonzáskörébe fogott egységek inherens szemantikai 
jegyeit (pl. ANIMATE - INANIMATE, CONCRETE - ABSTRACT stb.).

f) Az ige valenciájának variabilitása: prototípus és deviancia
Egy ige prototipikus valenciaképletének a meghatározásakor kiindulhatunk mind a 
mondatkonfigurációból, mind a magmondatból. Különösen célszerű a mondatkonfigu
rációból kiindulni akkor, ha a jelentésük alapján egymással kapcsolatba hozható 
igehalmazok, illetve azok egyes elemeinek a hasonlóságait és különbözőségeit kíván
juk jellemezni akár egy nyelven belül, akár két vagy több nyelv viszonylatában, azaz 
kontrasztív alapon. A mondatkonfiguráció ugyanis a legtágabb perspektívában mutatja 
be a tényállást, míg a magmondat csak a tényállás egy metszetének, egy szűkebb 
perspektívájú szituációnak a nyelvi kifejezése. A mondatkonfigurációban szereplő 
entitásokból vagy - ha úgy tetszik - az argumentumokból, de mindenképpen nyelvileg 
is megnevezhető egységekből kiindulva megállapíthatjuk, hogy egy-egy ilyen egység 
realizálódik-e, illetve realizálódhat-e a mondatstruktúrában az összehasonlított, szű-
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kebb vagy tágabb perspektívát kifejező igék egyikének vagy másikának az esetében, 
de megvizsgálhatjuk azt is, hogy valamelyik entitásnév nem veszi-e át a verbum finitum 
szerepét.

A valencialeírásban a prototipikustól eltérő deviáns valenciaképletek a beszélő 
kommunikatív szándékától függően a valencia-redukció és/vagy az entitásokat kifejező 
nyelvi egységek szintaktikai funkciójának a megváltozása révén jutnak kifejezésre. 
Egy-egy konkrét ige esetében ilyenkor valencia-növekedésről nem beszélhetünk, mert 
a mondatkonfiguráció a fakultatív elemeket is tartalmazza.

A minimális valenciából, azaz a magmondatból kiindulva, a deviancia a valencia
redukción és/vagy a szintaktikai funkcióváltáson kívül valencia-növekedést is jelenthet, 
mivelhogy a magmondatból hiányoznak a valencia szempontjából fakultatív mondat
részek. Az általam választott módszer alapján a magmondatoknak mint prototipikus 
valenciaképleteknek a meghatározása, valamint az ezektől pozitív vagy negatív irány
ban eltérő valenciaszámú és/vagy szintaktikai funkcióváltást mutató deviáns képletek 
azonosítása volt a megoldandó feladat.

A deviancia okai között minden bizonnyal a beszélő kommunikatív szándékát kell 
elsőként megneveznünk, de vannak a devianciának egyértelműen nyelvspecifikus, sőt 
idioszinkretikus okai is. A valencia variabilitását, azaz a perspektívaváltozások követ
keztében előálló valencia-csökkenést vagy valencia-növekedést, illetve szintaktikai 
funkció váltást, másképpen mondva, a prototipikustól eltérő, tehát deviáns valenciakép
leteket meghatározó tényezőket akkor tudjuk sorraszedni, ha megvizsgáljuk az ige 
teljes paradigmáját az igei kategóriák (diatézis, igemód, aspektus, igeidő, szám és 
személy) alapján, valamint a mondatokat fajaik, szerkezetük, a beszélő szándéka és 
logikai minősége szerint. E vizsgálatok eredményeinek a bemutatására azonban e 
helyen nem kerülhet sor. Szemügyre kell azonban vennünk magának az igének a 
morfoszintaktikai struktúráját is, amely ugyancsak meghatározó tényező az ige varia
bilitása szempontjából:

Morfoszintaktikailag az angol ige egy vagy több szóból álló nyelvi egység. Az egy 
szavas igékhez (Single-Word Verbs) tartoznak az egyszerű igék (Simple Verbs) és az 
egy szavas komplex igék (Complex Verbs). Egy szavas komplex igék a képzett, az 
összetett, a paraszintetikus (összetett és képzett: cross-fertilize, cross-classify stb.) igék. 
A konverzió útján keletkezett igék a valencia szempontjából az egyszerű igékhez 
sorolandók. Az egyszerű ige monovalens, divalens vagy trivalens, a komplex ige pedig 
tipikusan monovalens vagy divalens.

A több szóból álló igékhez (Multi-Word Verbs) tartoznak az elöljárószós/prepozí- 
ciós igék (Prepositional Verbs), a „partikulás” igék (Phrasal Verbs) és a partikulás-pre- 
pozíciós igék (Phrasal-Prepositional Verbs). A prepozíciós ige divalens vagy trivalens. 
A divalens prepozíciós ige a második bővítményt, a trivalens prepozíciós ige pedig a 
második és/vagy a harmadik bővítményt köti magához elöljárószóval, illetve elöljáró
szókkal. A partikulás ige komplex igeként viselkedik. A partikulás ige monovalens, 
divalens vagy trivalens. A divalens és a trivalens partikulás igében a partikula vagy 
megelőzi, vagy követi a második NP-t (azaz a főnévi alaptagú szószerkezetet). (A 
továbbiakban az egyszerűség kedvéért - a két könyv jelölési rendszerével összhangban 
- az NP he-lyett csak N-t használok.) A partikula bizonyos szerkezetekben a harmadik 
N-t is átlépheti. A partikulás-prepozíciós ige divalens vagy trivalens. A divalens 
partikulás-prepozíciós ige esetében a két bővítmény között van a partikula és az
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elöljárószó. A trivalens partikulás-prepozíciós igék szerkezetében az elöljárószó min
dig a harmadik bővítmény előtt áll, a partikula pedig vagy megelőzi, vagy követi a 
második N-t. A több szóból álló ige tehát sok esetben szakaszos (discontinuous) 
szerkezetű.

Meg kell jegyeznem, hogy a fenti igeosztályok morfoszintaktikai osztályok, me
lyeknek a meghatározásakor figyelmen kívül hagytam a jelentést, amennyire az lehet
séges. A jelentés egyrészt az elöljárószó és a partikula alkalmi vagy állandó jellegét és 
ezzel szoros kapcsolatban a főigével (Main Verb) való kapcsolatának az erősségét 
befolyásolja döntő mértékben. A hagyományos értelemben vett partikulás és/vagy 
elöljárószós igék morfoszintaktikai és szemantikai kategóriák. Minthogy a főige és a 
partikula és/vagy az elöljárószó kapcsolatának az erőssége szemantikailag determinált, 
és egy bizonyos ige esetében is nagy változatosságot mutat, a több szóból álló igék 
osztályozásával nemigen tud megbirkózni a jelentést is következetesen figyelembe 
vevő grammatikus vagy lexikográfus. Nem könnyű megállapítani ugyanis, hogy egy 
egyszerű vagy - viszonylag ritkábban - egy komplex igének csak alkalmi-e a találko
zása a partikulával és/vagy az elöljárószóval, és honnan számítanak több szóból álló 
igéknek, kielégítve a több szóból álló igék szemantikai kritériumait is. Vitathatatlan, 
hogy itt is a tipikus és a deviáns esetek között elhelyezkedő különböző fokozatokkal 
van dolgunk, amelyek végeláthatatlan kategorizálási bonyodalmakhoz vezethetnek. 
Anélkül, hogy lemondanánk a különböző alosztályok szemantikai jellemzéséről, a több 
szóból álló igék morfoszintaktikai osztályozásának alapjaként érdemes elfogadnunk 
egy kevésbé rigorózus kritériumrendszert, amely elsősorban a valenciát, azaz a parti
kulának és/vagy a prepozíciónak a főige általi meghatározottságát tekinti fő szem
pontnak, figyelmen kívül hagyva a főige, valamint a partikula és/vagy az elöljárószó 
kapcsolatának lazább, illetve a megváltozott jelentés következtében állandósuló 
jellegét.

Az angol ige prototipikus morfoszintaktikai 
valenciaképletei
A korpusz, valamint az anyanyelvi informánsoktól szerzett adatok alapján az angol ige 
prototipikus morfoszintaktikai valenciaképleteinek a 40. lapon található táblázatba 
foglalt komponensei (mátrixok és inzertek) állapíthatók meg.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a prototipikus valenciaképletek mátrixaiban 
nincsenek betöltetlenül hagyott helyek. A mátrixban a □ jelnek csupán az inzertek, azaz 
a valenciaképletek variábilis elemeinek a helyét meghatározó szerepe van. Azt is 
láthatjuk, hogy az inzertjei megjelenésének előfeltételei vannak: A divalens igék 
esetében előfeltétel az NI, a trivalens igék esetében pedig az NI és az N2. A □ jelet 
megelőző NI és N2 tehát az adott igei alosztály valenciaigényeinek egy részét kielégítő 
invariábilis nyelvi egység szimbóluma. Mindebből az is kiderül, hogy a valenciakép
letek további alosztályokba sorolása az inzertek alapján történik, tehát ebből a szem
pontból az N 1-nek, illetve a trivalens igék mellett az N 1-nek és az N2-nek nincs 
jelentősége. Ez utóbbi megállapítás azonban csak a prototipikus valenciastruktúrákra 
érvényes. Minthogy az Nl-et vagy az N2-t semmiféle szintaktikai funkcióval nem azono
sítottuk, ezeknek a szimbólumoknak megkülönböztető szerep juthat a deviáns valencia
képletekben, és ezért nem mondhatjuk ki általános érvénnyel, hogy az Nl-nek és az N2-nek 
nincs szerepe az igék osztályozásában.
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INZERTEK N2/3 Q X [th] [wh] [wh to V] [to V] [N1 toV] [V] [N1 V] [V-ing] [N1 V-ing] [V-en] [N2 V-en]
c n c c7 i/d i/d c/n c cr c cr c/n cr c cr

MÁTRIXOK 1
MONOVALENS

N1 * o o o o 0 o o o o 0 o o o o o
N1 * ADV o o o o o o o o o o o o o 0 o
DIVALENS

N1 *□ + + + + + + + + + + + + + + ++

N1 * prep □ + + + o o + + o + o + + + o o

N1 * ADVxL + + + + + + + + + o o + + 0 o

N1 * ADV prep □ + + + o o o o o + o o + + 0 o
TRIVALENS

N1 * N2 >< □ + + + + + + + + o + o o o o o

N1 * N2 prepQ + + + + + + + o o o o + + o o

N1 * ADVNxI J + + + + + o o o 0 o o o o o o

N1 * ADVNx prepiJ + + + o + + + o o o o + + o 0

Budai László

Jelek és rövidítések

* A (fő)ige helye ADV Partikula vagy melléknév
+ Azonosított valenciaképlet prep Elöljárószó
o Nem létező vagy nem azonosított valenciaképlet N2/3 Főnévi alaptagú szószerkezet
□ Az inzert helye Q Melléknévi alaptagú szószerkezet
>< Az ADV, ill. a prep és az N2 helye nincs rögzítve X Határozóként funkcionáló szószerkezet vagy tagmondat
c Koreferenciális az N1-gyel vagy az N2-vel [th], [wh] Tagmondatok verbum finitummal
n Nem koreferenciális [wh to V], [to V],
c/n Koreferenciális vagy nem koreferenciális, vagy kétértelmű [N1 to V] Tagmondatok to-val álló főnévi igenévvel
c? A koreferencia megkérdőjelezhető [V], [N1 V] Tagmondatok to nélküli főnévi igenévvel
cr Koreferenciális, ha az N1 vagy az N2 visszaható [V-ing], [N1 V-ing] Tagmondatok gerundiummal vagy participiummal
i/d Az N1 és a mellékmondat alanya azonos vagy különböző [V-en], [N2 V-en] Tagmondatok előidejű participiummal
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Az angol ige valenciaszótára
Először is szükségesnek tartom, hogy válaszoljak egy jogosan felvethető kérdésre, 
nevezetesen arra, hogy az általam összeállított valenciaszótár mennyivel nyújt többet 
például azoknál a szótáraknál (elsősorban Homby, 1989 és Longman, 1987), amelyek 
kiinduló korpuszként szolgáltak a kutató-munka számára, amely szótárak sok más 
szótárral ellentétben maguk is egyik céljuknak tekintik, hogy használóiknak gramma
tikai információkat is nyújtsanak.

Azoknak az igéknek az esetében (CAPTIVATE, DECOMPRESS, WHITEWASH 
stb.), amelyek csak egyetlenegy prototipikus képletben fordulhatnak elő - az esetleges 
deviáns, a valenciaszótárban viszont megadott képletektől eltekintve -, nem lehet 
lényeges különbség az említett két szótár és a valenciaszótár által nyújtott grammatikai 
információk mennyisége között, bár a valenciaszótárban egyértelmű, hogy az adott 
lexéma csak abban az egyetlenegy képletben szerepelhet. Elég viszont szemügyre venni 
példaként a valenciaszótár mintaként szolgáló szócikkét, a SHOW igét. (Lásd Sample 
Dictionary Entry.) A szócikkben szereplő információk mennyisége kiáll mindenféle 
összehasonlítást.

Sample DictionaryEntry*

SHOW*HEADWORD
N*N N*

NI * refl <SELF (<SELF = <N2)
NI * del
N2 * erg

NI * N2 (to/for N3) i <dat> NI * (N3) N2
NI * del N3

NI * N2 (to be) <N3 *
N2 * pass (to be) <N3 * 

NI * N2 (to be) <Q
N2 * pass (to be) < Q*

N1*<Q
NI * N2 <X
N1 * [(th)]

[Th] * pass
IT * pass [th]

NI * (N2) [(th)]
[Th] * pass (N2)
N2 * pass [(th)] 

[Th] * pass (to N2) 
N1 * IT <N3> [th] 
N1 * IT <Q> [th]

Related valency patterns
Variant of NI * N2

Derived deviant pattern
Derived deviant pattern

Indirect Object Movement
Derived deviant pattern

<N as insert with optional (to be)
Derived deviant pattern

<Q as insert with optional (to be)
Derived deviant pattern

<Q as insert
<X as insert
[(th)] as insert

Derived deviant pattern
Derived deviant pattern

[(th)] as insert with optional (N2)
Derived deviant pattern
Derived deviant pattern

Non-derived deviant pattern 
<N3> as insert with valency reduplication 
<Q> as insert with valency reduplication

* Az angol show ige minta szótári tétele (A szerk.)
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NI * [wh]
[Wh] * pass
IT * pass [wh]

NI * (N2) [wh]
NI * [wh to V]

[Wh to V] * pass
NI * (N2) [wh to V]
Nl * [Nl to V / to have V-en] (V = BE)

Nl * pass [to V / to have V-en]
Nl * [Nl V-ing] (Nl = Poss/Acc*)
Nl * [Nl (to be) V-ing] (Nl = Acc)

Nl * pass [(to be) V-ing]
Nl * [N2 V-en]
[Cl] * [Cl]

[(Nl) V-ing] * [th] (Nl = Poss)

[wh] as insert
Derived deviant pattern
Derived deviant pattern

[wh] as insert with an optional (N2)
[wh to V] as insert

Derived deviant pattern
[wh to V] as insert with an optional (N2)
[Nl to V] as insert (To V may be Perfect.)
Derived deviant pattern

[Nl V-ing] as insert
[Nl V-ing] or [Nl to be V-ing] as inserts

Derived deviant pattern
[N2 V-en] as insert
Matrix Subject [Cl] and Object [Cl] as insert

Subclauses Specified

Notes:
1. The order of patterns: phrases, finite and non-finite clauses as inserts; [Cl] as Subject.
2. The variants of prototypical patterns and derived deviant patterns are indented.

Azt el kell ismernem, hogy mind a Hornby-, mind a Longman-szótár, ha nem is 
következetesen, de igen gyakran utal a képletekben szereplő főnevek szemantikai 
jellemzőire is a somebody és a something megfelelő betűjeleivel.

A már elkészült valenciaszótár és az igék valenciaosztályait tartalmazó kötet ada
taival kapcsolatban annyi kijelenthető, hogy helytállóak az angol nyelv makró
rendszerét tekintve, ami annyit jelent, hogy valamelyik angol nyelvű országban valakik 
valamilyen kontextusban helyesnek tartják őket, ami egyszersmind azt is jelentheti, 
hogy máshol, mások, éppen valamilyen más kontextusra koncentrálva, el is utasíthatják 
egyiket vagy másikat mint számukra elfogadhatatlant.

Egy, az angol nyelv tanulását szélesebb körben is szolgálni kívánó valenciaszótámak 
minden vitás adattól el kell tekintenie, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi, az angol igére 
vonatkozó információk tekintélyes részét félre kell tenni. Minthogy a lexémák száma egy 
ilyen szűrő után alaposan le fog csökkenni, lehetőség nyílik arra is, hogy más lényeges 
információkkal tegyük még hasznosabbá a valenciaszótárt. Lehetségessé válik a legfőbb 
szemantikai jegyek megadása az egyes képletekben szereplő főnevekre és mellékne
vekre vonatkozóan, de példamondatok is növelhetik a szótár értékét. Nagyon fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy a szótár mind a jelenlegi formájában, mind átalakított 
változataiban bármely nyelv mellérendelésével kontrasztívvá, kétnyelvűvé tehető.

Az angol igék morfoszintaktikai osztályai
Az ugyancsak teljes egészében angol nyelvű, az angol igék morfoszintaktikai osztályait 
tartalmazó kötet (Morphosyntactic Valency Classes of English Verbs) az előszó, a 
jeleket és a rövidítéseket magyarázó rész, valamint az elméleti alapokat fejtegető 
bevezető után három fejezetre tagolódik. Az első fejezet tartalmazza a prototipikus 
valenciaképleteket a következő sorrendben: először az egy és két szavas monovalens
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igéket, majd a di- és trivalens igék esetében a táblázatban látható inzertek sorrendjében 
az egy szavas és a több szavas igék osztályait és alosztályait. A második részben szerepel
nek az egymással rokonítható valenciaképletek, amelyeknek a tekintélyes részét a valen
cia-redukciót, a valencia-növekedést, illetve a valencia-reduplikációt mutató deviáns 
képletek alkotják. A harmadik részben találhatók azoknak az egy és több szavas igéknek 
a táblázatai, amelyek verbum finitumot és/vagy verbum nonfinitumot tartalmazó tag
mondatot kapcsolhatnak magukhoz. A függelékbe kerültek az ADV helyett ADJ 
(melléknévi) elemet tartalmazó több szavas igék képletei, a kötetben külön indexekkel 
megjelölt homonimák elkülönített jelentései és a rendhagyó igék szótári alakjai.

A statisztikai jellemzők feltárását nem tekintettem fontos célnak, de annak a 
tudatában, hogy általában kideríthetetlen, hogy egy-egy nyelvtankönyvben vagy nyel
vészeti tanulmányban mit jelentenek azok a szavak (sok, kevés, néhány; aránylag, 
viszonylag stb.), amelyekkel a szerzők az egyes nyelvi jelenségek mennyiségére, illetve 
az egyes halmazok összehasonlításakor a halmazok egymáshoz viszonyított nagyságára 
utalnak, a statisztikai adatokat is következetesen megadom az igék egy-egy, gyakorla
tilag teljes halmazára vagy részhalmazára vonatkozóan.

A két kötetben feldolgozott anyaggal kapcsolatos további feladatok bárkinek, a téma 
iránt érdeklődő kutatónak a feladatát jelenthetik. Bőven vannak még kisebb-nagyobb 
részterületei az angol igének ahhoz, hogy sokaknak, egyéneknek vagy kutatócsopor
toknak jusson a feladatokból. A kutatók számára már az is kellő haszonnal jár, ha 
megpróbálják a számukra korpuszként szolgáló adatokat a minőségi valencia szempont
jai szerint is további részhalmazokra bontani, részletes elemzésnek alávetni. Mindez 
része lehet a hallgatókkal végzett egyetemi vagy főiskolai stúdiumoknak is. Alaposabb 
vizsgálatok tárgyát képezhetik továbbá az igeneves szerkezetek koreferenciális és nem 
koreferenciális kapcsolatai, különös tekintettel a verbum nonfinitum alanyának szin
taktikai státusára, a transzformációkban való szereplésük árnyaltabb elkülönítésére. 
Meg kell vizsgálni a különféle tagmondatokat vonzó igék közös és eltérő tulajdonságait.

Nagy jelentőségű azonban az is, hogy az adatok tömege mind a valenciaszótárban, 
mind az igék osztályait tartalmazó kötetben a jelenlegi formában is napvilágot látott, 
mert - mint már említettem - a szakirodalomban egy-egy igével kapcsolatban ennyi, 
legalábbis morfoszintaktikai információ sehol sem található. Referenciakönyvekként 
haszonnal forgathatja mind a két kötetet mind a nyelvész, mind a nyelvészet iránt 
érdeklődő egyetemi vagy főiskolai hallgató, de kielégíti az igényeit mindazoknak, akik 
tudni szeretnék, hogy egy-egy angol igének milyen bővítményei lehetnek, illetve ilyen 
szempontból milyen korlátái vannak, milyen osztályokba sorolhatók az angol igék, 
hány elemből is áll egy-egy igei osztály, melyek pontosan azok az igék például, amelyek 
mellett főnévi igeneves vagy gerundiumos mellékmondatok állhatnak.
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