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az általános alany kifejezése 
egyes szám második személyű 

igealakkal  
 
Benő Attila 

 
 

1. Általános alany a magyar köznyelvben1 
Mint ismeretes, a standard magyar nyelvváltozatban az általános alany 
kifejeződhet: a) általános névmással (pl. mindenki); b) általános jelentésű 
főnévvel (az ember, a világ stb.); c) többes szám első személyű igealakkal (T/2) 
(pl. mondhatjuk…); d) és többes szám 3. személyű igealakokkal (T/3) (pl. azt 
mondják…). Egyes szám második személyű igelakok (E/2) csak közmondásban 
általános érvényűek (pl. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér) (l. Kálmánné 
Bors 1997: 340−341; Kugler 2000: 410−411; Benczédy−Fábián−Rácz−Velcsov 
1991: 235–236).2 

Mai magyar nyelvű internetes sajtónyelvi szövegeket (elsősorban 
interjúkat, hirdetéseket) vizsgálva arra figyeltem fel, hogy közvetlen, 
bizalmas(kodó) stílusértékű szövegekben általánosnak mondható az egyes szám 
második személyű igealak használata, azaz olyan referenciális funkcióban, 
amikor a mondat címzettje nem egy konkrét személy, hanem valamennyi olvasó, 
azaz egyfajta általánosítás érvényesül. Az ilyen szövegekben az olvasó tegező 
formában történő közvetlen és általánosító megszólítását láthatjuk. Ilyenkor 
sajátos stílusérték társul az írott megnyilatkozáshoz. A fiataloknak szóló 
honlapok szövegében, hirdetésekben, reklámokban jelentkezik gyakrabban ez a 
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 Köszönettel tartozom tanulmányom lektorainak és a könyv szerkesztőinek. 

2 Megfigyelhető, hogy a közmondásokban jelentkező E/2 személyű igelakok rendszerint felszólító 
módban fordulnak elő: Addig üsd a vasat, (a)míg meleg; Járt utat a járatlanért el ne hagyj; Inkább 
kérdezz kétszer, mintsem tévedj egyszer; Jót tett helyébe jót várj stb. 
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nyelvi forma, és az ilyen szövegtípusok jellegzetességének is tekinthetjük a 
jelenséget, amint ezt az alábbi szöveg példázza: 

 
Olyan ember vagy, aki elkötelezte magát a becsület mellett? (…) 
Talán mások már felfigyeltek éberségedre, segítőkészségedre és 
felelősségtudatodra. Lehet, hogy te természetesnek veszed e 
tulajdonságokat, de együttes meglétüket mi különleges 
adottságnak tekintjük. Pontosan ezek a tulajdonságok közösek a 
Securitas csapatának minden tagjában, akiket mi a hétköznapok 
hőseinek tekintünk.3 

 
Egy másik szövegtípus vagy regiszter, ahol gyakori a virtuális olvasó tegező 
megszólítása: a nőknek szóló magazinok közlésvilága. Nyilvánvalón itt a 
közvetlen, személyes, baráti hangnem megteremtése is célja az ilyen jellegű 
megnyilatkozásoknak, ahogy ez érzékelhető az alábbi két szövegrészletben: 

 
A negatív gondolkodás önfenntartó és újratermelődő folyamat, 
ezért, ha hajlamos vagy rá, érdemes azonosítanod és 
megfigyelned a mintáidat − vajon tényleg van-e reális alapjuk. 
Nem arról van szó, hogy szemet hunyj a problémák felett, vagy 
ne mondd el, mi nyomja a szíved, inkább arról, hogy ne süllyedj 
el mindebben, és vedd észre, ha nincs valódi alapja a 
félelmeidnek. Ha sikerül kiszállnod a negatív gondolati 
körökből, hamarabb megoldást találhatsz az égető problémákra 
is.4 
  
Ha nem tudsz ellenállni, hogy bedobj egy egész tábla csokit, a 
megoldás egyszerűbb, mint gondolod. Bontsd ki a tábla 
csokit, de mielőtt nekiállnál befalni, törd apró darabokra, így 
kevesebbet eszel belőle.5 
 

Vallásos szövegekben, prédikációkban, igemagyarázatokban is gyakori az ilyen 
jellegű E/2 személyű igealakok használata. Ez olyan szempontból nem új 
jelenség, hogy a vallásos nyelvhasználatban évszázadok óta megfigyelhető ez az 
általánosító értékű igealak, olyannyira, hogy Hoványi Márton „liturgikus 
tegezés”-ről ír egyik tanulmányában (2010: 31). Ezt a fajta nyelvhasználatot 
szemlélteti az alábbi igemagyarázat: 

 

                                                           

3 http://www.securitas.com/hu/hu/Csatlakozz-hozzank/Akarsz-Te-is-mindennapi-hsse-valni/ 
4 www.femina.hu/kapcsolat/kommunikacio_parkapcsolat 
5 www.nlcafe.hu/eletmod/20120710/konnyu-fogyokura-szeletelj 
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Ha ezt elfogadod és hiszed, Isten szeretete megváltoztatja az 
életedet. Szoros kapcsolatba kerülsz az egyedül igaz Istennel és 
Fiával (ld. I. Jn. 1:3), és bizonyosan lesz helyed Isten orszá-
gában!6 

 
Ugyancsak magyarországi sajtónyelvi szövegek tanulmányozása során figyeltem 
fel arra, hogy némelykor az egyes szám második személyű igealak kizárólag a 
szövegek címében jelenik meg, kiemelve egyfajta retorikai fogásként a szöveg 
felhívó funkcióját, miközben a szövegtest teljes mértékben megfelel a 
szakszövegekkel szemben támasztott nyelvi normáknak. Ilyenkor egyfajta 
stilisztikai távolság jön létre a szövegcím és szövegtest között, amint az alábbi 
szöveg ezt példázza: 

 
Ha kávéfüggő vagy, nem leszel rákos! 

A legújabb kutatások szerint napi több csésze kávé jelentős 
mértékben csökkentheti a béldaganatok kockázatát.  

Az American Journal of Clinical Nutrition legújabb 
számában megjelent kutatás szerint napi négy csésze feketét 
fogyasztóknál 15, hat vagy több csésze kávé esetében pedig akár 
40 százalékkal is alacsonyabb a betegség kialakulásának 
valószínűsége.  

A béldaganat halálozási aránya meglehetősen magas, főként 
azért, mert a betegek általában nem veszik komolyan a korai 
figyelmeztető jeleket, és csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a 
betegség már előrehaladott állapotba kerül.  

A rendellenesség fő kockázati tényezői közé tartozik a zsíros 
és vörös húsok nagy mennyiségű fogyasztása, valamint a 
mozgáshiány is. Már korábbi vizsgálatok is utaltak arra, hogy a 
kávé védőhatást gyakorolhat a betegség ellen, de az eredmények 
még soha nem voltak ennyire meggyőzőek.7  
 

Ugyanezt a jelenséget szemléltetik a következő címeket viselő szövegek: 
Finomodik a kiberbűnözés. Te mit teszel ellene?8 – Mondd meg mit dolgozol, 
megmondom mit sportolj9 – Mit teszel, ha illan a turbónyomás?10 – Ne várj az 
államtól nyugdíjat11. 
 

                                                           

6 http://filadelfia.hu/olvas.php?t=tanulmanyok&m=ik&l=melyikisten 
7 http://www.kiskegyed.hu/test-es-lelek/megelozes/ha-kavefuggo-vagy-nem-leszel-rakos-117031 
8 http://merites.hu/2012/09/finomodik-kiberbunozes-te-mit-teszel-ellene 
9 www.webbeteg.hu 
10 totalcar.hu/magazin/technika/.../mit_teszel_ha_illan_a_turbonyomas 
11 http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/10/26/ne_varj_az_allamtol_nyugdijat/ 
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2. Az egyes szám második személyű alany mint relatív 
kontaktusjelenség 
Az erdélyi magyar nyelvváltozatban (formális kontextusokban is) elterjedtnek 
mondható az általános alany egyes szám második személyű igelakban történő 
kifejezése. Az olyan mondatok szemléltetik ezt, mint az alábbiak: 

 
Nem tudod, hogy mit hoz a sors egyik napról a másikra.12 
Példaként legyen elég annyi, hogy ha elmész az orvosodhoz, 
mert úgy érzed menten felfordulsz, könnyen meglehet, hogy 
teljes árat fizetsz a felírt gyógyszerekért.13 

Mivel az általános alanynak ez a kifejezésmódja nem kizárólag az aktív 
kétnyelvűséggel, vagyis egy másik nyelv hatásával magyarázható, relatív 
kontaktusjelenségnek tekinthető. A relatív kontaktusjelenségek ismérve, hogy 
nagyobb a gyakoriságuk, kiterjedtebb a használati körük, mint egynyelvű 
környezetben (vö. Lanstyák 2003: 56–57, Lanstyák 2011: 66–67, Benő 2008: 
42–43), többféle funkcióban és számos közlési kontextusban és regiszterben is 
megjelenhetnek. Azért tekinthetők relatív kontaktusjelenségnek az ilyen 
kifejezésformák, mert jelenlétük nem kizárólag a többségi nyelv hatásával 
magyarázható, de nem is zárható ki ez a hatás, ha az átadó nyelvben az adott 
szerkezet használata általánosnak, esetleg normatívnak mondható. Ilyen relatív 
kontaktusjelenségnek tekinthető például a külső régiók magyar 
nyelvváltozatában a többes szám eltérő használata (pl. Nézd, milyen szép 
banánokat árulnak az üzletben!), az analitikus szerkezetek (szépíti magát 
’szépítkezik’) és kicsinyítő képzős alakok nagyobb gyakoriságú megjelenése 
vagy a feminizálás kiterjedtebb volta (pl. Édesanyám tanárnő). Az 1996-os, 
Kontra Miklós által vezetett RSS-kutatás többféle relatív kontaktusjelenséget 
vizsgált, és az eredmények azt jelzik, hogy ezek a relatív kontaktusjelenségek 
nagyobb gyakoriságot mutatnak a külső régiók magyar nyelvű használatában 
(Csernicskó 1998, Göncz 1999: 146–195, Lanstyák 2000: 200–226, Szépfalusi–
Vörös–Beregszászi–Kontra 2012: 203–224). Mivel a relatív kontaktusjelenségek 
kétnyelvű környezetben leginkább nagyobb gyakoriságukban mutathatók ki, 
csak statisztikai kutatási módszerek alkalmazásával bizonyítható vagy 
valószínűsíthető kontaktus természetük, ahogy ezt az említett RSS-kutatás tette. 
Mivel ez a tanulmány inkább problémafelvető, mintsem bizonyító jellegű, a 
megállapítások igazolására további statisztikai vizsgálatokra van szükség. 

Láttuk, hogy a közmondásokban és informálisabb, személyesebb 
közlésben a mai magyar nyelvhasználatban is előfordul az általános alany egyes 
szám második személyű igealakban való megjelenítése. Ez azonban inkább 

                                                           

12 http://www.sepsihirdeto.ro/szines/erdekessegek/4255-szabo-elod-nem-tudod-hogy-mit-hoz-a-
sors-egyik-naprol-a-masikra 
13 http://szekelycitrom.szhblog.ro/2012/01/13/ami-a-reformbol-mindig-kimarad/ 
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kivételesnek látszik, mintsem dominánsnak, kontextuálisan és a nyelvváltozatok 
szempontjából kötöttebb, miközben Erdélyben már-már regionális köznyelvi 
elemnek is tekinthető (Péntek 2001: 100), amely számos szövegtípusban és 
nyelvhasználati helyzetben megjelenik (l. Hegedűs 2003: 368). 

A kifejezésmód kontaktusjelenségként való értelmezését az alábbi 
jelenségek támogatják: 

a) Az indoeurópai nyelvekben természetes és standard jellegű az 
általános alany egyes szám második személyű igealakkal történő kifejezése, 
amint ezt az alábbi angol és román mondat példázza: 

You never can tell. 
Nicodată nu poţi să ştii.  

Mindkét mondatot egy gyakorlott fordító Soha nem tudhatjuk / Az ember soha 
nem tudhatja mondattal fejezné ki magyarul. 

b) Az indoeurópai nyelvekről történő fordításokban nagyobb 
gyakoriságot mutat ez a szerkezet, mivel a fordítók „elfelejtik” a megfelelő 
grammatikai átváltási műveletet alkalmazni. (Az átváltási műveletek fogalmával 
kapcsolatban l. Klaudy 1999: 17−19.) 

c) Az erdélyi magyar nyelvhasználatban az ilyen formában megjelenített 
általános alany nagyobb gyakoriságot jelez, többféle közlési kontextusban 
jelenik meg, többféle nyelvváltozatra és regiszterre kiterjedő használatot mutat. 
Ezen kívül grammatikai és pragmatikai funkciója is némileg eltérő. 

Az alábbiakban ezeket az érveket vizsgáljuk meg részletesebben. 
 

3. E/2 személyű igealakkal kifejezett általános alany a 
fordításokban 
Az általam vizsgált sajtónyelvi internetes szövegkorpusz erdélyi anyagában az 
általános alanynak ez a kifejezésmódja igen gyakorinak mutatkozik, különösen a 
román vagy angol szövegek magyar fordításában. Mivel az erdélyi fordítók 
maguk is kétnyelvű környezetben élő aktív kétnyelvűek, normatudatuk gyakran 
nem érzi szokatlannak az ilyen módon kifejezett általános alany írásban való 
megjelenítését. Elsősorban a beszélgetések, interjúk fordításában gyakori az 
egyes szám második személyű igealakkal kifejezett általános alany 
megjelenítése: 

 
Te miként fogalmaznál, miről szól a filmed?  
Az életben előforduló véletlenekről és balesetekről. Gondosan 
eltervezed az életedet, úgy érzed, hogy a megfelelő irányba 
halad, aztán váratlanul meghalsz, vagy éppen a kedvesed veszíti 
el az életét egy repülőgép-szerencsétlenségben. Egyszerűen így 
működik az élet. Időt és energiát nem kímélve dolgozol valamin, 
aztán hirtelen romba dől az egész, egyetlen szempillantás alatt.14 

                                                           

14 www.filmtett.ro/cikk/1906/beszelgetes-gaspar-noe-rendezovel 
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A filmkészítés természetesen csapatmunka, együtt dolgozol a 
forgatókönyvírókkal a forgatókönyvön és forgatáskor az 
operatőrrel, a színészekkel, a díszlettervezőkkel; mindenki – 
sokszor lényegesen – hozzájárul a végeredményhez, de nálad 
futnak össze a szálak, minden, a forgatással kapcsolatos, fontos 
döntés és választás a te kezedben van.15 
 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen megnyilatkozásokban az egyes szám második 
személyű nyelvi forma nem egy konkért másik személyre utal, hanem általános 
érvényű: minden olyan személyre vonatkozik, aki az adott helyzetben található. 
Az általános alanynak ez a megjelenítése nemcsak az E/2 személyű igelakban 
nyilvánul meg, hanem az összetett mondat egészére kiterjed: a birtokos jelzős 
szerekzetekre (kedvesed, kezedben), deiktikus helyhatározós szerkezetekre 
(nálad), azaz a mondat teljes struktúrját érinti, és nem pusztán az alany 
kifejezésmódját.16  

 

4. E/2 igealakkal kifejezett általános alany az erdélyi magyar 
nyelvváltozatokban 
Az általános alany ilyen módon való kifejezése rendszerint általános érvényű 
szabályszerűségre utal; a megnyilatkozó nem a konkrét beszédpartnerére 
vonatkoztatja az egyes számú, második személyű igealakot, hanem mindenkire 
érvényes módon általánosít: 

 
A csíki szórakozóhelyek biztonságáról regényeket lehetne írni. 
Bárhová is mész, rettegned kell attól, hogy csak azért kapsz, ha 
szerencséd van, csupán két pofont, mert rá mertél nézni 
valakire.17 
 
Teljesen szabad és korlátlanul változatos a divat. Sem a piac 
szűkössége, sem a szocialista munkáserkölcs nem korlátozza már 
azt, hogy mit veszel fel, hogyan viseled, vagy hogyan vágod a 
frizurád. Addig, amíg nem sértesz közerkölcsöt, teljes 
divatszabadságod van.18 
 

                                                           

15 http://www.filmtett.ro/cikk/538/beszelgetes-radu-muntean-filmrendezovel 
16 Saját oktatói munkámban is megfigyeltem, hogy az erdélyi, magyardomináns kétnyelvű 
hallgatók a fordításokban rendszerint magától értetődően használják román–magyar fordításaikban 
az E/2 személyű igealakkal kifejezett általános alanyt, és meglepődnek azon, hogy a standarban ez 
nem normaértékű. 
17 http://www.szekelyhon.ro/penna/a-csiki-vagany-gyerekek/print 
18 http://manna.ro/velemeny/a_voros_big_brother_szelleme_2009_12_16.html 
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Román sajtótermékben megjelent cikk magyar nyelvű fordításában is előfordul 
ez a szerkezet általános értelemben, amint a következő cím szemlélteti: A Boc-
paradoxon: tudod, hogy mit és hogyan, az alkalom is adott, és mégis várod a 
csődöt.19 A volt román miniszterelnök nevéhez kötött helyzet „paradoxonja” 
általánosított értelemben jelentkezik, és grammatikai szerkezet tekintetében is 
hűségesen követi a forrásnyelvi szöveg címét (Paradoxul Boc: să ştii ce, să ştii 
cum, să ai ocazia şi totuşi să aştepţi falimentul).20 

Az általános törvényszerűség megfogalmazása olykor egyes szám első 
személyű megnyilatkozásba ágyazódva jelentkezik. Ilyenkor mintha egyfajta 
stilisztikai értelmű kódváltás vagy formaváltás érvényesülne: 

 
Most azt mesélem el, amikor letettük az esküt. Addig nem kapsz 
töltött fegyvert, nem állhatsz őrségben, amíg le nem teszed az 
esküt. Ez a törvény. De nem azért volt jó, hogy utána lehetett. 
Hanem mert eljöttek az eskütételre a szüleim, vonattal.21 
 
Már az első megbeszélések során kiderül, hogy mennyire 
közreműködő a partner. Felvetek néhány ötletet, és ha egyből 
hárít, mondván, hogy "nem fog menni", akkor látom, hogy 
akármit fogok ajánlani a továbbiakban, semmit sem fog 
elfogadni. Fejlődni pedig csak úgy lehet, hogy ha változtatsz, 
esetleg valami újat, mást csinálsz. Ha erre nem vagy nyitott, 
akkor nem tudsz növekedni.22 
 

Mindkét idézett szövegrészletben az erdélyi beszélő önmagáról szólva, egyes 
szám első személyben indítja a megnyilatkozását, majd a saját helyzetéről szólva 
(és némileg általánosítva azt) áttér az E/2 alakú igével kifejezett általános alany 
használatára. 

Gyakran az ilyen formában érvényesülő általánosítás ellenére a beszélő 
önmagára utal, önmagát is beleérti az általánosító fogalmazásba, azaz 
egyfajta inkluzív egyes szám második személyű igealakot használ. Ez a 
jelenséget szemlélteti egy televíziós műsorvezetővel készített interjúból 
származó alábbi részlet: 

 
Szóval akkor miért „sajnos” az ismertség? 
Az emberek többsége hajlamos ebből csak a szépet, a jót látni. 
Pedig nem fenékig tejfel, csak pár dolgot említek: nincs 

                                                           

19 http://www.gandul.info/magyar/editoriale/a-boc-paradoxon-tudod-hogy-mit-s-hogyan-az-
alkalom-is-adott-sm gis-varod-a-cs-d-t-6533583 
20 http://www.gandul.info/puterea-gandului/paradoxul-boc-sa-stii-ce-sa-stii-cum-sa-ai-ocazia-si-
totusi-sa-astepti-falimentul-6531740 
21 http://mikola.ro/index.php?s=99 
22 http://penzcsinalok.transindex.ro/marketing/cikk/14062 



BENŐ ATTILA 
   

  

magánéleted, nem mehetsz le smink nélkül az utcára, mert 
megszólnak... Aztán ott a cikkezés, a folyamatos médiaszereplés 
– de ezt most nem panaszképpen mondom, pontosan tisztában 
vagyok az árával.23 
 

Az E/2 személyű, de a beszélőt is magába foglaló, inkluzív értelmű szerkezet 
használatára nem találtam példát az általam vizsgált magyarországi szövegekben 
(kivéve a tanulmány elején említett informálisabb nyelvhasználati kontextusokat 
és regisztereket). Ez azt a feltételezést erősíti, hogy a magyarországi beszélő 
rendszerint exkluzív értelemben alkalmazza ezt az igeformát. Az erdélyi 
szövegekből adatolható, hasonló szerkezetű mondatokban rendszerint nem 
tipikus általánosítás történik, hanem a beszélő egy olyan szűkebb csoportra utal, 
amelybe ő maga is beletartozik, és ilyen módon végsősoron önmagáról beszél 
kisebb mértékű (egy szűkebb csoportra vonatkoztatható) általánosítás keretében: 

 
„Nagyon súlyos tragédiákat él át az emberiség, úgy néz ki, hogy 
sok mindent nem fog tudni megoldani. Ezen akaratlanul is 
meditálsz. Mi mást tehetsz mint festő, meditálsz, és ennek 
nyomát hagyod.” 24 
 

Olykor, úgy tűnik, az igei formaváltás az általános alany megjelenítésének 
változatosabbá tételét is szolgálja. Ilyenkor egyazon megnyilatkozásban 
megfigyelhetjük a köznyelvi és a regionális jellegű kifejezésmódok egyidejű 
jelenlétét: 

 
A gondolkodó ember mindig dilemmázik, hiszen tévedni „emberi 
dolog”, de keserves újságírói élmény. Nem hiszem, hogy bárki is 
tagadná az öncenzúra jelenlétét. De amikor karakteresebb, 
keményebb, erősebb helyzettel találod szembe magad, akkor le 
kell tenni a garast. Nem teheted meg, hogy nem mérlegelsz. 
Hogy a mérlegelés után milyen megoldást választasz, azt 
mondhatod öncenzúrának. Mert a sokféle lehetőségből ezt vagy 
azt választjuk.25 
 

Az idézett szövegrészletben az újságíró kezdetben úgy beszél a munkájáról, 
hogy az általános érvényű igazságot általános értelmű főnévvel és névmással 
fejezi ki az alanyt (ember, bárki), majd átvált az E/2 alakú igei formával utal az 
általános alanyra, (találod, teheted, mérlegelsz stb.) végül pedig többes számú, 
első személyű igei alakkal általánosít (választjuk). Ebben a variálódásban a 

                                                           

23 http://ro-hu.ezo.tv/cikkek/naplom-a-vajdasagban-beszelgetes-der-henivel.html 
24 http://www.e-nepujsag.ro/op/article/b%C3%BAcs%C3%BAszavak-bal%C3%A1zs-
imr%C3%A9t%C5%91l 
25 http://www.e-nepujsag.ro/hir.php?m=30448 
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hagyományosan standardnak tekintett grammatikai formák (általános jelentésű 
főnévvel kifejezett alany) és regionálisabb jellegű E/2 alakú általánosítás 
egyaránt jelent vannak. 

Ugyanezt látjuk az alábbi interjúrészletben: 
 
Divatosan öltözködünk-e, vagy inkább pénztárcánkhoz mérten? 
– Ízlés és igényesség dolga, hogy mit veszel magadra. A divat 
ugyan szezonról szezonra változik, a főbb irányzatok viszont 
évekig uralják a területet. Bőven elég, ha az egy-két szezont 
hordott nadrágot, blézert, kabátot, pulcsit stb. trendi 
kiegészítőkkel társítjuk, és a ruhatárunkat kreatívan viseljük. 4-5 
ruhadarabból 3-4 stílusú öltözéket lehet varázsolni, ha 
megfelelően válogattuk össze a darabokat, és ha fogékonyak 
vagyunk az újra, a változásra, könnyen lehetünk stílusosak 
kevés pénzből. 

 
Itt az egyes szám második személyű igealakkal kifejezett alany szinte 
észrevétlenül nyer kifejezést más grammatikai formában: többes szám első 
személyű igelakokban. Az ilyen jellegű formaváltások jelzik, hogy az E/2 
személyű igében megnyilvánuló általános jelleg nem kizárólagos: más nyelvi 
formában megjelenő általános alanyokkal váltakozik. 
 

5. Az E/2 igealakkal kifejezett általános alany funkciói 
Az E/2 személyű igealakban jelentkező alany használatának vizsgálata az 
általam tanulmányozott korpuszban arra utal, hogy többféle funkciót tölt be az 
általalános alanynak ilyen módon való kifejezése: a) negatív értékű jelenségek, 
élmények általánosítása egyfajta távolítás céljából, esetleg a beszédpartner 
bevonása érdekében; b) értelmi kiemelés, hangsúlyozás; c) szentenciaszerű 
gondolatok kifejezése. 

 
a) Ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes szám első személyben 

megnyilatkozó beszélő milyenkor, milyen kontextusban vált át erre az 
általánosító, de önmagát is beleértő (inkluzív) fogalmazásmódra, akkor azt 
találjuk, hogy ez nem ritkán olyan közlési helyzetben történik, amikor a beszélő 
valamilyen negatív értékű, nem kívánatos eseményt, viszonyulást idéz fel. Ez a 
negatív értékű jelenségek általánosításában mutatkozik meg. Pszichológiai 
értelemben a személyes érintettség következtében ez egyfajta távolító 
mechanizmust, rejtett vagy öntudatlan elhatárolódást jelent a negatív 
élményektől.26 Ugyanakkor ez az egyes számú második személyű 

                                                           

26 A távolítás (elhárítás) pszichikai értelemben egyfajta énvédő mechanizmusnak tekinthető. Az 
énvédő mechanizmusokkal kapcsolatban l. Atkinson−Hilgard 2005: 475−478, Myers 2011: 423. 
Egyébként az általánosítás minden nyelvi formájában távolításnak tekinthető a személyesebb 
egyes számú megnyilatkozáshoz képest. 
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fogalmazásmód más funkciót is betölthet: a befogadó implikálódását is lehetővé 
teszi, a címzett szempontjából egyfajta érintettséget teremt. Ennek a 
formaváltásnak a kontextusát láthatjuk az alábbi interjúrészletekben: 

 
(1) Melyek voltak azok a tanulságok, amiket évről évre 
leszűrhettetek a következő fesztivál megszervezéséhez?  
Számomra a legnagyobb problémát azért mindig az időjárás 
jelentette. Volt olyan év, hogy végig sütött a nap, de olyan is, 
hogy az eső teljesen rányomta a bélyegét a fesztiválra. Ez 
pszichikailag elég megterhelő tud lenni: dolgozol egy évig a 
fesztivál megszervezésén, a végén pedig az egészet eláztatja az 
eső.27 
 
(2) (…) megfordult a fejemben, hogy a prózaírást talán abba 
kéne hagyni, minden belső kényszer ellenére. 
─Miért? 
Amikor sokáig csinálod, és nem történik meg az, amire vársz, 
akkor elgondolkodsz azon, hogy vajon mi lehet az oka. Ha 
kizárod azt, hogy a kulturális mozgások eltompultak, hogy az 
irodalmi élet tele van önzéssel és előítéletekkel, hogy a 
könyvpiac agyonterhelt, hogy nincs pénz, hogy a csillagok állása 
nem megfelelő, és még sok más tényezőt kizársz, akkor marad az, 
hogy biztosan tehetségtelen vagy, tehát abba kéne hagyni.28 
 
(3) Köztudott, hogy újságíróként nagyon zsúfolt programod 
van: a hétvégék, délutánok, esték nagyon sokszor munkával 
telnek. Mehet-e ennek a rovására egy kapcsolat? 
(…) Nekem szerencsém volt, mert mindig olyan partnereim 
voltak, akik megértették azt, hogy ez az én munkám, ez nekem 
nagyon fontos, az, amit teszek, 50 százaléka az életemnek. Emiatt 
komolyabb konfliktusaink nem voltak. Az igaz viszont, hogy 
nagyon fárasztó megfelelni mindenhol. Mert amikor este 6–7-ig 
dolgozol, utána hazamész, még egy vacsorát is készítesz, hogy 
teljes legyen a nap, akkor nehéz.29 

Az (1) interjúrészletben nyelvi jelölője is van a váltásnak: a beszélő szinte 
öntudatlanul jelzi, hogy valamilyen nehézségről fog beszélni saját személyével 
kapcsolatban („Ez pszichikailag elég megterhelő tud lenni”). A (2) interjúban 
világosan látszik, hogy a fiatal író saját magáról vall egyes szám első 
személyben arról, hogy megfordul a fejében, abba kellene hagynia a prózaírást. 

                                                           

27 http://vasarhely.ro/kozter/felsziget-nosztalgia-%E2%80%93-interju-szepessy-szabolccsal 
28 http://manna.ro/coolturka/nem-erdemes-eltussolni-ami-kibillent-2011-06-20.html 
29 http://www.meno.ro/nyomtatas/hir=937 



EGY LEHETSÉGES RELATÍV KONTAKTUSJELENSÉG AZ ERDÉLYI MAGYARBAN 
   

  

Amikor ennek okairól, a negatív jelenségekről kell beszélnie, egyes szám 
második személyben fogalmaz: némi általánosítással beszél önmagáról. A (3) 
szövegrészletben is a megkérdezett újságíró egyes szám első személyben vall 
magáról, és csak egyetlen mondat erejégi vált át E/2 személyű igealak 
használatára, amikor a fárasztó nap utáni nehézségeiről számol be. Ilyen 
értelemben mondható, hogy a nemkívánatos élmények, emlékek távolítását is 
szolgálhatja az ilyen kontextusban jelentkező általánosító fogalmazás. 

 
b) Az általánosító fogalmazás az értelmi kiemelés, a hangsúlyozás 

eszköze is lehet a személyes megnyilatkozásokban, amint az alábbi 
szövegrészletekben ez látható: 

 
(1) Egyszerre próbálnak megvenni mindent maguknak, mert az 
az érzésük, hogy ettől boldogak lesznek. Tulajdonképpen nem 
boldogságról van szó, hanem egy múló örömről. Az új holmikért 
való rajongás hamar elmúlik, és marad a hitel fizetése. 
Fizethetsz hónapokon, éveken át egy rövid élményért.30 

(2) A legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor 
szombaton a természetben együtt eltöltött nap után kissé 
fáradtan, nyűgösen végigjártuk azokat a helyeket, ahol a héten 
dolgoztunk. Csodálatos érzés volt látni a hálát az emberek 
arcán. A ,,köszönöm” többet ér minden pénznél, amikor tudod, 
hogy önmagadat adtad, amit ki tudtál hozni magadból, s ezzel 
egy pár embernek örömet szereztél.31 

(3) Ez számomra minden esetben inspiráló, kondícióban tartja a 
lelkemet és a fizikumomat. Ha ugyanazzal a társulatnál 
dolgozol, követhető a pályád, „kamatozik” az évadról évadra 
nyújtott teljesítményed. Így azt hiszem elkényelmesednék. 

 (4) Ezelőtt egy évvel kezdtem el a bukaresti partneremmel 
gyakorolni, de azok a könnyebb változatok. Pesten viszont 
nagyon rövid idő alatt egészen nyaktörő koreográfiát kellett 
betanulnom. Nincs pardon, ha képes vagy az akrobatikus 
mutatványokra, tiéd a szerep, ha meg nem, mehetsz. 

Mind a négy idézett megnyilatkozásban megfigyelhető, hogy az egyes szám 
második személyű igealakkal kifejezett általános alany alkalmazásával a beszélő 
az adott helyzetből következő általános érvényű szabályt, elvet fogalmaz meg. 
Nyilvánvalóan ebben az általánosításban is jelen vagy egyfajta kevésbé 

                                                           

30 http://www.magyarmagnas.ro/szemelyes-penzugyek/megszabadulni-a-hiteltol.html 
31 http://volunteerblog.caritas-ab.ro/?p=14&lang=hu 
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személyes fogalmazási mód, a távolítás gesztusa. Ugyanakkor az inkluzív 
értelem itt is megnyilvánul. 

 
c) Szentenciaszerű megfogalmazások: a közmondások tömörségére 

emlékeztető rövidebb mondatokban is előfordul ennek az általánosító eljárásnak 
az alkalmazása. Ilyenkor a beszélő általános érvényű igazságokat fogalmaz meg. 
Ezt szemlélhetjük az alábbi megnyilatkozásokban: 

 
(1) Nekem a múzeum második egyetem volt, mert ott láttam egy 
Grigorescut, egy Munkácsyt, Feszty alkotásait, és heteken át 
tanulmányozhattam őket. Itt jöttem rá: restaurátor csak úgy 
lehetsz, ha tudsz festeni. Sok restaurátor akad, aki nem tud 
festeni, belebabrálnak egy arcba, és mindent elrontanak.32 

(2) Hová szeretnél eljutni a szakmában? 

Évre nem tudok mondani semmit, mert nem tudod, hogy mit hoz 
a sors egyik napról a másikra. Én ezt csak fokozni szeretném. 
Hogy meddig, azt nem tudom, egy előadóművész nem mondhatja 
meg, hogy meddig.  

(3) Nem hinném, hogy a szerepek olyan „mellények”, amelyeket 
úgy cserélgetünk, hogy megváltozunk vagy szerepelvárásokhoz 
igazodván „mások” leszünk hirtelen. Azt hiszem, minden 
helyzetben csak akkor lehetsz hiteles, ha önmagadat adod: 
nyitottságban, figyelemben és fegyelemben. Ez nem jelent 
állandó megfeszítettséget, inkább okos és rugalmas probléma- és 
időkezelést (az időt mélységében és linearitásában is megélve), 
illetve nagyfokú rugalmasságot, mondhatnám, lazaságot.33 

Az idézett szövegrészletekben a beszélő első személyben kezdi kifejteni 
véleményét, és – mint ahogy a mondat szintű kódváltásokban történni szokott – 
egyetlen mondat erejéig nyelvi formaváltást alkalmaz: általánosít, hogy tömören 
megfogalmazzon egy elvet, egy vélt vagy valós igazságot. 

 

6. Konklúzió 
Összegzésként megállapítható, hogy az egyes szám második személyű igével 
kifejezett általános alany relatív kontaktusjelenségnek is tekinthető az erdélyi 
magyar nyelvváltozatokban, amelynek használati kontextusa, funkciója, 
referenciája számos tekintetben különbözik a magyarországi használattól, és sok 

                                                           

32 http://archiv.nyugatijelen.com/2003/2003%20december/dec.%2023%20kedd%20/jelen.html 
33 http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/ 
73444 
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tekintetben megegyezik az államnyelvben és általában az indoeurópai 
nyelvekben szokásos alkalmazásával. Az egyik legfontosabb különbség az 
inkluzív értelmű használata: a beszélő úgy általánosít, hogy magát is beleérti a 
megnevezett jelenségkörbe. Az E/2 személyű igei alakkal kifejezett általános 
alany legfontosabb funkciói: 1. személyes jellegű, negatív értékű események, 
élmények általánosítása (egyfajta távolító gesztussal) és a befogadó bevonása, 
implikálása az adott helyzet nyelvi megjelenítésével; 2. értelmi kiemelés, 
hangsúlyozás; 3. általános igazságok szentenciaszerű, tömör megfogalmazása. 
Az ilyen grammatikai formájú általános alany megjelenése bizonyos 
szövegkontextushoz, általánosítási szintekhez köthető, és a személyes jellegű 
diskurzusokba ágyazottan a kódváltáshoz hasonló igei formaváltások 
eredményeként jön létre. 
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A hangzó magyar nyelv hatása a 

magyar jelnyelvre  
 
Szabó M. Helga 

 
 
1. Problémafelvetés 
Hogyan képes két olyan nyelv egymással kölcsönhatásba lépni, amelyek teljesen 
eltérő csatornát használnak? Miként furakodhatnak be egy hangzó nyelv 
bizonyos jellemzői egy jelnyelv rendszerébe? 

 

1. ábra: A jelnyelv – hangzó nyelv kontinuum 

Általános értelemben vett kódkeverés (vö. Muysken 2000) a jelnyelv és hangzó 
nyelv viszonylatában is létező jelenség (ld. pl. Battison, 1978; Lucas–Valli 
1990b és 1992; Berent 2006; Emmorey et al. 2008; Rácz 2010), jelen írásomban 
azonban határozottan nem a „jelelt magyar nyelv”, illetve „jellel kísért magyar 
nyelv” néven emlegetett kevert kóddal, hanem a valódi, ún. „siketes” magyar 
jelnyelvvel, a lexikai elemek szintjén annak regionális változataival kívánok 
foglalkozni. Bizonyos szerzők ugyanis megkülönböztetik egymástól a jelelt 
nyelvet és a jellel kísért hangzó nyelvet, a magyar szakirodalomban (vö. 
Henger–Kovács 2002:16) ennek a következő definíciójával találkozhatunk: A 
jelelt magyar a jelnyelv szókincsének alkalmazásával, de a magyar nyelv 
nyelvtani szabályai alapján szerkeszti meg a mondatokat. A jellel kísért magyar 

                                                           

Agyagási Klára – Hegedűs Attila – É. Kiss Katalin (szerk.) 2013. Nyelvelmélet és kontaktológia 2. 
PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 43–79. 
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is a magyar nyelv szabályait követi, de nem használja a ragokat és mellőzi a 
névelőket. A kísérő artikuláció mindkettőben kiemelt szerepet kap. 

Saját meglátásom szerint azonban nem teljesen helytálló a fenti 
felosztás. Egyrészt nem hagyható figyelmen kívül, hogy más nyelvterületeken 
(pl. az Egyesült Államokban; ld. Lucas–Valli 1990 és 1992) ezekre a különféle 
arányú kevert kódokra iskolák, iskolai módszerek épültek, míg a kevert kódok 
árnyalatainak megkülönböztethetősége Magyarországon nem volt ennyire éles, 
és még senki nem is írta le a kevert kód hazai változatait (!). Másrészt maguk a 
megnevezések is vitathatóak, miért éppen a „jellel kísért magyar nyelv” 
megnevezéssel illetjük a „gyengébb” kódkeverés eseteit, amikor ez a 
megnevezés sokkal inkább azt fejezi ki, hogy minden egyes magyar nyelvi 
egységet egy-egy jelnyelvi elemmel adunk vissza, azaz az eredeti hangzó nyelvi 
formának egyfajta tükörfordítását hozzuk létre az ilyen megoldásokkal. A „jelelt 
magyar” ezzel szemben – kétségtelenül szubjektíven megítélve – sokkal kisebb 
mértékű alávetettséget fejez ki, mégis a fenti definíció szerint ezzel a 
megnevezéssel kellene illetni a nagyobb mértékű nyelvtani keveredést, azaz 
amikor a jelnyelvet az adott nyelvhasználó erősebben alárendeli a hangzó nyelvi 
struktúrának. Épp ezért egymáshoz viszonyítva nem tekintem autonóm 
rendszereknek a jelelt magyar nyelvet és a jellel kísért magyar nyelvet, ahogy 
szintén megfoghatatlan az érintettek körében ugyancsak elterjedt jelesített 
magyar nyelv megnevezés is – a definíciós homályt és ellentmondásokat 
egyelőre nem látom feloldhatónak; szerencsésebb, ha további vizsgálatokig 
ezeket a fogalmakat egyelőre nem választjuk szét, és inkább szinonimákként 
használjuk, ezt fejezi ki az 1. ábra is. Az alábbiakban kódkeverés, illetve kevert 
kód, jelelt nyelv megnevezést használok azokra az esetekre, amikor a valódi (ún. 
„siketes” vagy autentikus) jelnyelvi formától jelentős eltérést tapasztalunk, és a 
jelek a hangzó magyar nyelvi szerkezetbe mint egyfajta mátrixba vannak 
beillesztve. 

Ezzel szemben enyhébb eseteknek, másként kontakthatásnak fogom fel 
azokat a jelenségeket, amikor a hangzó magyar nyelvi forma kisebb mértékben 
befolyásolja a jelnyelvi megoldást, amelyekben ugyan kimutathatók a hangzó 
nyelvi alapok, azonban a végleges jelnyelvi formák már a magyar jelnyelv 
szabályszerűségeihez idomultak. Ez utóbbi típus hasonló a hangzó nyelvek 
viszonylatában fellelhető szókölcsönzésekhez. Nyilvánvalóan számít, hogy az 
adott nyelvi szinten, illetve jelenségben mekkora a két nyelv eredeti megoldása 
közötti távolság: minél élesebbek a különbségek, annál szembetűnőbb lesz az 
egymásrahatás, annál erősebben torzul a befogadó nyelvi (jelen esetben a 
magyar jelnyelvi) forma. 

Jelen tanulmány keretei között elsősorban különböző nyelvi szinteken 
megjelenő kontakthatásokat mutatok be, időnként kitérek általam már 
kódkeverésnek minősített megoldásokra is, és ezek elemzése révén igyekszem 
választ kapni a bevezetőben feltett kérdésre. A bemutatásra szánt jelenségek 
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elsősorban a jelnyelv fonológiai és morfológiai szintjére fókuszálnak, a szintaxis 
területéről csak érintőlegesen lesz szó.1 Az itt, elemzésekben előforduló lexikai 
elemek forrása egy általam koordinált kísérleti munka (ún. „pilot study”) 
keretében felgyűjtött magyarországi regionális jelnyelvi korpusz, amely 1000 
kifejezésre épült. A morfológiai és mondattani elemzésekhez a saját két 
évtizedes megfigyeléseimen túl egy nemrégiben kidolgozott jelnyelv mint 
idegen nyelvi multimédiás tananyagban szereplő felvételekből hoztam példákat, 
illetve vitás esetekben a fotózáshoz felkért adatközlőm, Romanek Péter Zalán 
véleményére támaszkodtam. Fontos tisztázni, hogy a magyar jelnyelv esetében 
még nem rendelkezünk olyan, szigorú szakmai szempontok alapján felgyűjtött 
nyelvészeti korpusszal, amely sokrétű elemzéseket tenne lehetővé, illetve biztos 
adat–metaadat összefüggéseket segítene feltárni. 
 

2. A jelnyelv szintjei 
Fonológiai szint a jelnyelv esetében is létezik: az önálló jelentéssel nem 
rendelkező, ám jelentés-megkülönböztető szerepű egységek rendszert alkotnak. 
William C. Stokoe (1966a, 1966b), a modern jelnyelvkutatás úttörője kerémának 
nevezte el ezeket az alkotóelemeket, és eredendően három típusát különböztette 
meg: a kézformát, a mozgást és az artikulációs helyet. Később más kutatók 
(elsőként Friedman 1976) ezt még kiegészítették a szintén manuális elemnek 
számító orientációval (hogy merre néz a tenyér, illetve az ujjhegy), illetve 
felhívták a figyelmet a nonmanuális komponensek jelentőségére is (Brennan et 
al. 1984). Ez utóbbiakat a hagyományos fonológiai felosztásba nem szokták 
belesorolni (ld. pl. Sandler–Lillo-Martin 2006), hanem inkább a prozódiai 
komponensekkel (hangsúllyal, illetve a hanglejtéssel) rokonítják. Újabb 
kutatások komplexen vizsgálják ezeknek a nonmanuális komponenseknek a 
fonológiai, morfológiai és szintaktikai funkcióját (ld. pl. Pfau–Quer 2010).  

Jelnyelvenként eltérő lehet a felhasználható elemkészlet. Az összes 
típusból rendelkezésre álló elemekből – kézforma-készlet, mozgás-repertoár stb. 
– „választanak” egyet-egyet a jelnyelv használói, amikor jeleket alkotnak. Ez a 
választás teljesen szabad abban az értelemben, hogy legfeljebb a hangsorépítési 
szabályoknak megfeleltethető fonológiai/kerológiai szabályok lehetnek 
megszorítóak, valamint az ikonicitás befolyásolja a döntést. Mindez azonban 
csak ritkán tekinthető tudatos tevékenységnek (szójátékok vagy aktív 
nyelvújítási, jelalkotási időszakok esetén), és a kialakuló jelek a konvenció révén 
válnak a jelnyelv szókészletének aktív és elterjedt elemévé. 

                                                           

1 Az alább említésre kerülő példák jelentős részét a www.hozzaferes.hu/szotar oldalról letölthető 
regionális jelnyelvi gyűjteményben lehet tanulmányozni. Az említett külföldi, idegen jelnyelvi 
példák forrása a www.spreadthesign.com oldal. Külön köszönettel tartozom Romanek Péter 
Zalánnak a cikkben szereplő fotók elkészítéséhez nyújtott segítségéért (a vele készült fotókat 
magam készítettem). A 3. számú ábránál felhasznált két, filmből kikockázott fotón pedig Juhász 
Zsófia szerepel, az eredeti felvételeket Juhász Ferenc készítette. 
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2. ábra: A jelnyelvi jelek főbb fonológiai komponensei 

A jelnyelv más módon is különleges a hangzó nyelvekhez képest: dupla 
artikulátorral dolgozik. Amíg a beszédhangok előállításához mindenki csak egy 
artikulációs bázissal, azaz hangképzőszerv-készlettel rendelkezik, addig a jelek 
előállításához szükséges kézből kettő van, és ezek egymástól függetlenül is 
működtethetők. A lexikon szintjén: a jelek közt egyaránt vannak egy- és 
kétkezes formájúak, azonban ezek teljesen egyenértékűek formai szempontból. 
Érdekes jelenség azonban, hogy bizonyos derivatív alakok úgy jönnek létre, 
hogy egy eredetileg egykezes jelből kétkezes formát hozunk létre – pl. 
ÉRTESÍT: egykezes jel vs. ÉRTESÍT-MINDENKIT-egyszerre: kétkezes, 
kereszteződő mozgás. (További példa szerepel a „Morfológiai áthallások” 
fejezetben, a LEGJOBB formához kapcsolódó magyarázatban.) Emellett létezik 
egykezes jelelés is – az egyik kéz akadályozottsága esetén –, ez azonban hasonló 
torzulásokat eredményez, mint amikor egy beszélőnek a szájában valamilyen 
idegen tárgy is van (pl. éppen eszik, vagy fogat mos, miközben beszélni próbál). 

Amennyiben a fent említett kerémákat a jelek építőelemeinek tekintjük, 
akkor definícióként fogadjuk el, hogy jelnek tekintjük mindazokat a 
képződményeket, amelyek: 

 
• valamilyen kézforma + orientáció, mozgási komponens, artikulációs 

hely elemekből épülnek fel; 
ÉS 

• valamilyen (egyszerűbb vagy komplexebb) jelentéssel rendelkeznek 
 
A jelnyelvi jelek esetében tovább árnyalja a képet, hogy léteznek konvencionális 
jelek és ún. produktív jelek, illetve olyan nyelvi megnyilatkozásokkal is 
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találkozhatunk, amelyek valamilyen további alcsoportba sorolhatók (Johnston–
Schembri 1999). A klasszikus felfogás szerint konvencionálisnak tekinthetők az 
olyan jelek, amelyek állandó forma–jelentés viszonyt képeznek, s ezáltal a 
meglévő szókészlet biztos elemeivé váltak, és különféle al-csoportokba 
sorolhatók (pl. idiomatikus jelek, indexikus jelek, számnevek, névjelek stb.). 
Létezik szótári formájuk; izoláltan, kontextus nélkül is megadható a lexikális 
jelentésük, továbbá különféle morfológiai módosulások történhetnek velük. 
Ezzel szemben az ún. produktív jelek többnyire valamely osztályozóként 
használt kézformából indulnak ki, ezekhez kapcsolódik valamilyen aktuális 
mozgás, ezáltal viszont az adott jel csak körülbelül fordítható le, a kontextus 
nagyban befolyásolja az aktuális jelentését. Legfőbb sajátosságuk, hogy analóg 
módon reprezentálják, illetve vizualizálják a megnyilatkozás jelentését. Nem 
tartozik szervesen a jelnyelvhez az ujj-ábécé; a gesztusok; a kizálólag a jelelt 
nyelvekhez (kevert kódhoz) kapcsolódó nyelvtani toldalékok; vagy például a 
manuális jelzés nélkül álló artikulációs formák. A lexikonnak ezt a fajta 
többszintűségét különösen fontos precízen kezelni például a különféle lejegyzési 
rendszerekben (vö. Johnston 2011; Hanke et al. 2012; Konrad et al. 2012), ezért 
mára a jelnyelvi korpuszokban már eleve minden egyes megnyilatkozást 
legalább két szinten címkéznek fel: minden egyes szegmentált elemet el kell 
látni egy típus- és egy példány-címkével is (type–token matching). A fenti 
különbségek ellenére minden egyes szegmentálható elemre igaz az eredeti 
kiindulópont, nevezetesen hogy egy formát és egy jelentést kapcsolnak össze, ez 
a jelkapcsolat lehet állandósult avagy alkalmi. 

Ha a morfológia szemszögéből vizsgáljuk a jelek belső szerkezetét, 
felmerül a kérdés, hogyan azonosíthatók a jelnyelvben a morfémák, érvényes-e a 
szótő + toldalék felosztás egy jelnyelvi jel esetén? A „szó” fogalma nemcsak a 
hangzó nyelvek esetében problémás, de a jelnyelvben is nehezen megragadható 
kategória. Néha már a jelek („szavak”) határai is nehezen megfoghatók. A 
jelnyelvben található szószerű egységek rendkívül összetettek, főleg a produktív 
típusú kétkezes jeleknél fedezhető fel, hogy több morfémát tartalmaznak. Az 
ilyen, főként alkalmi használatban lévő konstrukciók sok esetben mondatoknak 
felelnek meg, azaz poliszintetikus megoldásokként működnek (ld. pl. Wallin 
1990). Még inkább igaz ez az ún. proformok, illetve osztályozók esetében, ezek 
ugyanis egy mozgási komponenssel komplett eseményt képesek leírni, noha 
ezek esetében sokszor első ránézésre csupán egy egykezes, „kézforma + 
orientáció + hely + mozgás” manuális elemet látunk, amely azonban inherensen 
szintén polimorfemikus, mindamellett, hogy komponenseit nem lehet külön 
egységként egy szótárban feltüntetni. 
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KÉTLÁBÚ-LÉNY–KÖZELÍT– 
–KESKENY-HENGERES-TÁRGYAT 

[V) + G proform] 
’madár ágra repül’ 

SZÉLES-LAPOS-TÁRGY-FELETT-
MOZOG– 

KEREK-GÖMBSZERŰ-TÁRGY 
[B + S proform] 

’helikopter üdöz autót’ 
3. ábra: Két poliszintetikus példa a magyar jelnyelvből 

A magyar jelnyelv két segédkódot is használ olyan kifejezések, de főként nevek 
lebetűzésére, amelyre nincs jel, vagy a kommunikációs szituációban résztvevő 
felek egyike (sem) ismeri az adott jel jelentését. Ilyenkor vagy a hangzó nyelvi 
megfelelő írott alakját (a betűsort) jelenítik meg a daktil-ábécé segítségével, 
vagy az adott hangzó nyelvi kifejezés hangalakját idézik fel a fonomimikai 
ábécé használatával. A fonomimika az egyes hangok kiejtésének tanítását segíti, 
specifikusan magyar „találmány”, a két világháború között halló gyerekek írás-
olvasás tanításában is alkalmazták. A hangzó magyar nyelv esetében a kettő 
lényegében egybe esik, nincs lényeges különbség, sőt a siketek többsége a 
kiejtésben egyébként hasonuló szótő+toldalék egységeket is azok eredeti töve 
szerint „fonomimikázza” végig. (Tehát nem „szabaccság”-ot, hanem „szabad-
ság”-ot betűznek a fonomimikával is; ezt a kódkeverést egyébként a 
lejegyzésben a kisbetűk kötőjeles elválasztásával jelenítjük meg: „sz-a-b-a-d-s-á-
g”, míg a valódi jelnyelvi elemeket nagybetűs íráskép idézi fel.) Idegen nyelvű 
szavak (jellemzően nevek) esetén már látványosabb az eltérés, ilyenkor a siketek 
az írott formához ragaszkodva betűznek, és inkább a daktil mellett döntenek; 
sokszor nem is ismerik a helyes kiejtést. (Például ha valamiért hangosan kiejtik 
külföldi színészek nevét, akkor azt betű szerint teszik; daktilban és hangzó 
nyelven az ő „olvasatukban” csak „b-r-u-c-e/w-i-l-l-i-s” létezik, nem pedig 
[bru:s vil:is].) Az általam ismert L1 nyelvhasználók (nagy számban jelnyelvi 
oktatók) véleménye, és a saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy az 
esetek többségében a két kód közötti választást inkább a nyelvhasználó egyéni 
preferenciája, illetve jellemzően az életkora – és az iskolában, illetve a 
környezetében gyakrabban látott ábécé – befolyásolja: a fiatalabbak már inkább 
daktilt használnak, a közép- és időskorúak inkább a fonomimikához 
ragaszkodnak. 
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3. Hangok és betűk felbukkanása a jelek fonológiai 
szerkezetében 
A jelnyelvi jelek erősen motiváltak – ennek egyik oka szemantikai természetű, 
mert a jelek jelentős része ikonikus vagy kvázi ikonikus. Ilyenkor a jelnyelvi jel 
képként idézi fel az adott entitást vagy tevékenységet, vagy annak valamely 
jellemző mozzanatát, és annak ellenére van szoros összefüggésben a jel formája 
annak tartalmával, hogy maga a tartalom, amit jelöl, lehet konkrét tárgy vagy 
cselekvés, de akár elvont fogalom is (pl. FOGAT-MOS; HÁLAPÉNZ(T-AD)). 
A jelölt és a jelölő közötti kapcsolat dinamikusan változhat: ez lehet 
elhalványulás vagy felerősödés, ez sok esetben együtt jár egy fonológiai 
egyszerűsödéssel vagy finomodással. Például a TEJ mai alakja már eltávolodott 
az eredeti TEHENET-FEJ formától, amit sok országban még a mai napig 
használnak ’tej’ jelentésben is. 
 

  

TEJ (magyar jelnyelvi változat) TEJ (német jelnyelvi változat) 

4. ábra: A mai magyar TEJ jelben már elhomályosult a fejés mozzanata, 
amely más jelnyelvekben még érzékelhető 

Azonban a motiváltság nemcsak képszerűségből fakadhat, hanem nyelvi 
kontaktusokból is − ilyenek az inicializált jelek. Ezekben az esetekben a 
jelnyelvi jel a hangzó nyelvi szó kezdőbetűjét építi bele a jel fonológiai 
szerkezetébe kézformaként.  
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FOGAT-MOS HÁLAPÉNZ(T-AD) 

5. ábra: Két ikonikus jel, az egyik egy konkrét cselekvést, a másik egy 
elvontabb fogalmat jelenít meg 

Ez nem azonos a lebetűzéssel, mivel ebben az esetben a magyar szó 
kezdőbetűjének daktil alakja az adott jel egyik legfőbb fonológiai komponensévé 
válik. A kézforma tehát egybe fog esni az adott betű formájával, miközben a 
többi fonológiai komponens (artikulációs hely, mozgás, orientáció) is 
megtalálható a szerkezetben, a képződmény ezáltal tehát megfelel egy jel 
fonológiai szerkezetre vonatkozó követelményeinek. Bizonyos esetekben a 
kézforma az eredeti daktil elemhez képest némiképp módosul, ennek feltehetően 
kényelmi (anatómiai) oka van csupán – az alábbi példák közül ez a jelenség 
figyelhető meg a VÁC jel vs. „v” daktil forma esetében. A regionális korpuszon 
belül kirajzolódik néhány jellemző – főként szemantikai/lexikológiai kategóriák 
mentén behatárolható – altípus: 
 

• Ilyenek az ún. „névjelek”: pl. VÁC, BELGIUM, HELGA 
• Szerepel néhány nyelvtani elem is: pl. DE2 
• Többségben azonban az egyéb kategóriához sorolható jelek vannak, bár 

ezek zömében a hangzó magyar nyelvben is idegen szónak vagy 
jövevényszónak minősülnek, és nem túl régóta részei a magyar 
szókészletnek: pl. INTERNET (c. változat), DVD, ATOM, KIWI. 

                                                           

2 Számos jelnyelvben (ASL, BSL, DGS, ÖGS) létezik egy igen hasonló formájú DE, holott az 
adott hangzó nyelvekben a szó kezdőbetűje más (but, aber), ezeknél azonban a kézforma inkább a 
G (azaz a szorosan zárt ökölből kinyújtott mutatóujj), ami egyfajta intést, figyelmeztetést fejez ki. 
Ez egy másik, gesztusalapú kontaktus lehetőséget is felveti. Ugyanakkor a magyar DE jel ezen 
alakváltozatában a mutatóujjat kivéve a többi ujj ugyanúgy kört formáz, mint a daktil „d” betű 
esetében szokásos. 
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VÁC 
(Bp., Debrecen, Eger, Sopron, Szeged, 

Vác) 
„v” daktil 

  

BELGIUM* 3 „b” daktil 

                                                           

3 A regionális gyűjtésben nem szereplő kifejezés; az országnévnek ez az egyik, nemzetközi 
színtéren is használatos jele.  
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DE 
(Bp., Debrecen, Eger, Kaposvár, 

Szeged) 
„d” daktil 

 

INTERNET*4 „i” daktil 

                                                           

4 A regionális gyűjteményben ez a kifejezés sem szerepel(t), az itt bemutatott forma is – a többi 
szinonímához hasonlóan – egy nemzetközi vándorjel, amely – a többi változattal ellentétben – nem 
annyira ikonikus, hanem részben legalábbis inicializált. 
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KIVI 
(Debrecen, Kaposvár, Vác)5 

„w” daktil 

  

ATOM* 6 „a” daktil 

6. ábra: Néhány, daktil elemet tartalmazó inicializált jel és a hozzájuk 
kapcsolódó betűk képe 

A KIVI jel érdekessége, hogy a „w” formát idézi fel az eredeti írásmódra utalva, 
miközben formailag a „k” daktil jelenlétét is sejteti – ennek oka a „k”, „v”, „w” 
betűformák közötti formai hasonlóságon alapul. Ebben a csoportban akad 

                                                           

5 Egy másik szinonima szintén inicializált jel, a „k” daktil elemre épül – azt használják Egerben, 
Sopronban és Szegeden. 
6 A regionális gyűjtésben nem szereplő, de általánosan elterjedt és oktatott lexikai elem. 
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azonban olyan elem is, amely az alap szókészlet része, ilyen pl. a KÉK. Ennek a 
jelnek a történetével kapcsolatban – bár pontos nyelvtörténeti adatok érthető 
módon nem állnak rendelkezésre – feltételezhető, hogy az osztrák BLAU 
módosult formájával van dolgunk. Az első magyar siketiskolába, Vácra ugyanis 
bécsi siketiskolai tanárokat hívtak, hogy segítsenek beindítani az itteni képzést, 
így az osztrák jelnyelv erős hatást gyakorolt akkoriban kialakuló magyar 
jelnyelvre. Feltűnő, hogy a magyar KÉK jel kézformája jelenleg az ún. V 
kézforma, ez azonban csupán a hüvelykujj elhelyezkedésében tér el a „k” daktil 
elemtől – ezt a módosulást pedig fonológiai egyszerűsödés idézhette elő, 
valamint a V kézforma meglehetősen gyakori előfordulása. 

  

KÉK (magyar jelnyelv: 
Bp., Debrecen, Eger, Sopron, Vác) 

KÉK (osztrák jelnyelv) 

7. ábra: A KÉK jel mai magyar és osztrák változata 

Az előbbi inicializált jelcsaládnak közeli rokona az a jelenség, amikor egy 
fonomimikai elem válik a jeltörzs központi fonológiai elemévé, mintegy a 
magyar szó hangsorának kezdőelemét felhasználva. Ezek esetében már nem 
pusztán a kézforma nyomakodik be a jel fonológiai szerkezetébe, hanem – a 
fonológiai elemek sajátossága miatt – az artikulációs hely is az arc környékére 
kerül (mindig az adott hangot szimbolizáló fonomimikai egységnek 
megfelelően), illetve a jel a mozgási komponensét is a fonomimikai elemtől 
örökli. Lényegében egy fonomimika szimbólumhoz rendelnek hozzá egy 
jelentést, s emelik be ezáltal a lexikonba. Emiatt a hangzó nyelvi hatást is 
erősebbnek tekinthetjük, hiszen a jel komplett fonológiai szerkezetét 
befolyásolja az hangzó nyelvi egységet felidéző fonomimikai elem egy adott 
jelentéses egység kiejtett megfelelője. Ezekben az esetekben csak a kontextusból 
derül ki, hogy az adott kézkonfiguráció+hely+mozdulat egység a jelnyelv egy 
lexikai egységeként vagy a kódkeverésből adódóan egy hangzó nyelvi hang 
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helyettesítőjeként szerepel a jelfolyamban. Ennél az inicializált jelcsaládnál is 
felfedezhetünk bizonyos altípusokat, ezek részben megfelelnek a daktilos jelek 
típusainak, azonban – konkrét elemszám nélkül is – további, finomabb 
kategóriákat különíthetünk el: 
 

• Névjelek fonomimikai elemekből is kialakulhatnak, és állandósulhatnak: 
pl. BALÁZS, TAMÁS, FACEBOOK (a.) – ez utóbbi részben idegen 
kifejezésnek bizonyul, ami nem egyenesen a hangzó magyar, hanem a 
hangzó angol nyelvből került be a magyar jelnyelvbe, és 
kompozitumnak minősül, mivel a fonomimikai „f” elem mellé egy 
alkalmi jel is kapcsolódik (KÖNYV-az-arcnál), tehát nem egy már 
meglévő lexikai egységet illesztettek bele ebbe a frissen létrejött 
kifejezésbe. 

• Nyelvtani elemeket ebben a típusban is találunk: pl. MIT? 
• Az „egyéb” kategória viszont tovább bomlik: 

o Ide sorolható számos idegen eredetű magyar szó megfelelője, 
amelyekre még nem alakultak ki „valódi” jelek, mint például a 
REHABILITÁCIÓ.  

o Jellemző alcsoportot képeznek az újabban elterjedt növények 
nevei; ilyen pl. a BROKKOLI, PADLIZSÁN (Sopron, Szeged). 
Illetve ebbe a körbe tartoznak az olyan növények megnevezései is, 
amelyek talán kevésbé váltak elterjedtté, és a jelalkotáshoz kevés 
pusztán a jellemző formájuk felidézése, mert az sok egyéb növény 
termésével összekeverhető, mint például a CÉKLA, ezért ennél a 
FACEBOOK jelhez hasonló összetétel született: „c” + a növény 
formáját-méretét felidéző alkalmi jel állandósult. Külön érdekes a 
BÜKK fafaj jelnyelvi megnevezése, mert egymást követően két 
fonomimikai komponens tartalmaz, a „b”-t és a „k”-t. Itt is igaz 
azonban, hogy egyes vidékeken ezekre a növénynevekre már 
alakultak ki kontakthatást nem mutató, inkább ikonikus jellegű 
jelek is. 

o Ugyanakkor itt is találunk bőven olyan jelentéses egységeket, 
amelyek már régóta bekerültek a köztudatba, meglehetősen 
elterjedtek. Vannak köztük népnevek, tantárgyak megnevezései, 
rokonságnevek – csupán néhány példa ezekre: FIZIKA, GÖRÖG, 
MENY(E), MŰ, NÉP. Érdekes, hogy a MENYE kifejezésben nem 
a szókezdő „m” hang vált a jel alapjává, hanem az „ny” hang 
fonomimikai jele. 



SZABÓ M. HELGA 
   

  

  

REHABILITÁCIÓ (Eger, Sopron) 
és „r” fonomimika 

MŰ / MESTERSÉGES / HAMIS 
(az összes régióban, Sopronban 

némiképp eltérő mozgási 
komponenssel) 

és „m” fonomimika 

  

MENYE-vkinek (Eger) 
és „ny” fonomimika 

PADLIZSÁN 
(Szeged, részben Sopron) 

és „p” fonomimika 
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FACEBOOK: „f” + KÖNYV-az-arcnál (régióhoz nem köthető, újkeletű jel) 

  

BÜKK: „b” + „k” (Bp., Debrecen, Eger, Sopron) 

8. ábra: Inicializált jelek fonomimikai komponenssel 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fent felsorolt jelentésekre más 
regionális változatokban valódi jelalkotás révén létrejött önálló jel fejezi ki. 
Például a REHABILITÁCIÓ budapesti változata például a ’beillesztés’ 
mozzanatát idézi fel, de emellett több helyen számos hasonló jelalkotási 
eredménnyel is találkozhatunk. A PADLIZSÁN pedig más regionális 
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változatokban az alakját felidéző jelet kapott, némileg eltérő konkrét 
megvalósulásokkal.7 

  

REHABILITÁCIÓ (Budapest) PADLIZSÁN (Debrecen) 

9. ábra: Példák valódi jelalkotással létrejött jelekre – az inicializált formák 
alternatívái 

Itt fontos kiemelni, hogy bármely „betűt” nem szívesen emelnek be a jelnyelvek, 
mivel a betűk jelentős része fonológiailag erősen jelöltnek számít (vö. Battison 
1978; Brentari 1990). Jellemzően csak azok a formák bukkannak fel az 
inicializált jelekben (legyenek akár daktilos, akár fonomimikai típusúak), 
amelyek eleve fellehetőek a magyar jelnyelv kézforma-állományában, és 
anatómiai értelemben könnyebb kézkonfigurációnak minősülnek. Szeretném 
világossá tenni, hogy itt a jelek fonológiai szerkezetébe keveredik bele a hangzó 
nyelv. Amikor a daktil-ábécé valamely alakzata válik egy jel kézformájává, ott 
elméletileg lehetne bármi más is ez a komponens, ahogy sok más jelnél a 
kézforma a rendelkezésre álló készletből szabadon megválasztott – ugyanakkor 
természetesen már konvencionálisnak számít –, hasonlóan a mozgási 
komponenshez vagy a jel kivitelezési helyéhez. A fonomimikai elem beépülése 
estében – ahogy fentebb már utaltam rá – ez még erősebb beavatkozást jelent, 
hiszen ez esetben már nem pusztán a kézformát, hanem az orientációval együtt a 
teljes kézkonfigurációt, a mozgást és a helyet is a hangzó nyelvi hatás szabja 
meg. A jelalkotás folyamatában ezeket a komponenseket jellemzően inkább az 
ikonicitás szokta befolyásolni, épp azért a segédkódok bevonása már leleplezi a 
külső nyelvi hatást. 

                                                           

7 A többi, fent említett kifejezés ikonikusabb alternatíváit itt most részletesen nem sorolom fel, de 
ezek megtalálhatók a már említett regionális jelgyűjteményben. 
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Az inicializált jelekről tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
jelnyelv jellemzően akkor hívja segítségül (engedi be) a hangzó nyelvet a 
fonológiai szerkezetbe, amikor egy fogalom/entitás frissen felbukkant, és még 
nem alakult ki rá jel. Jellemző előfordulása ez a modern technikai eszközöknek 
éppúgy, mint a korábban nem elterjedt zöldség- és gyümölcsfajtáknak. Ezek az 
inicializált jelek akkor maradnak meg, ha 

• az adott jelnyelvi közösségben lelassul, sőt szinte megszűnik a jelalkotás 
folyamata (jelnyelvenként bizonyos időszakokban), azaz a közösség 
„lusta” új jel megalkotására − annak ellenére, hogy számos új jelenség 
bukkan fel, amelyeknek addig még nem volt nevük,  

• meghaladja a közösség jelalkotási kapacitását (főleg szakkifejezések); 
• jól bevált, tetszetős a nyelvhasználók számára az inicializált változat 

(fonológiailag illeszkedik a meglévő jelkészlethez) 
 

4. Népetimológiai jelenségek és homonímiák a jelkészletben 
További, kódkeveredést mutató példákat is találunk, amelyek hasonló 
hangalakú, de eltérő jelentésű magyar szavakon alapulnak, ilyenek például: 
 

• KESELYŰ (Sopron) = KESERŰ + CSŐR: itt látható, hogy a keserű és a 
keselyű magyar szavak közötti hasonlóságon alapult a jelképzés, 
azonban, hogy megkülönböztethető legyen a két elem, a madár nevéhez 
egy kiegészítő komponens is társult. 

• SÓSKA = SÓ(Z) [→ SPENÓT (Eger, Sopron) is…]: ez esetben a só és a 
sóska kezdő szótagja azonos, bár jelentésüket tekintve a mai 
nyelvhasználó számára már nincs köztük kapcsolat.8 A jelalkotásban 
mégis erre a hangzásbeli (írásképben tetten érhető) azonosságra 
támaszkodtak a jelnyelvhasználó közösség tagjai. A ’só’ jelentés – a két 
növény hasonlósága folytán a spenótra is kiterjedt némelyik regionális 
változatban, tehát egy sajátos szemantikai bővülés is történt. 

• SZEGFŰ = SZÖG(EL) + VIRÁG / SZÁL: itt is a növény hangzó 
magyar nyelvi elnevezésében felbukkanó első szótag önálló jelentésű 
szóval, a szeg/szög formával való azonosítása történt meg, viszont 

                                                           

8 A TESz. (III/577.) szerint a magyar sóska szó származékszó, „a só főnévből jött létre az -s 
melléknévképző és a -ka kicsinyítő képző kapcsolatával. A só eredetileg savanyú ízű dolgok 
jelölője is volt, ezt a szó etimológiáján kívül számos magyar nyelvtörténeti tény is jelzi (l. a só 
szócikkét). Magának a sóska növénynek a megnevezése több más esetben is szintén a sóval 
kapcsolatos.” Feltehetően a siket jelnyelvhasználók nem voltak tudatában ennek az etimológiának, 
amikor a két jelentésre használt azonos jel kialakult. A jel keletkezésének idejére vonatkozóan 
nem rendelkezünk semmilyen pontos információval. 
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szintén kapott egy kategoriális bővítményt, a ’virág(szár)’ jelentésű 
elemet kiegészítő komponensként.9  

  

KESELYŰ (összetétel: KESERŰ + CSŐR) 

 

SÓ és SÓSKA és SPENÓT 

                                                           

9 Ez esetben az eredeti összetétel (ld. TESz. III/695) a magyar szóban is talán még erősebben 
tükröződik, mint az előbbi sóska kifejezés esetében, ellenben itt sem rendelkezünk olyan adattal, 
amely a jel keletkezésének idejét behatárolná. 
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SZEGFŰ (összetétel: SZÖG + VIRÁGSZÁL) 

10. ábra: Népetimológiával létrejött jelek 

A lexikai elemek említésekor arról sem szabad megfeledkezni, hogy bizonyos 
esetekben a szájképnek jelentés-megkülönböztető, sőt sokszor „szófaj-
megkülönböztető” szerepe van. Erre klasszikus példaként említhető a RÓZSA, 
IBOLYA, ORGONA, stb. (kaposvári és debreceni változatok) virágnevek, 
amikor a VIRÁG jel mellé különböző artikulációs képek kapcsolódnak – 
miközben más régiókban esetleg teljesen önálló formákat használnak ezekre –, 
de hasonlóan működnek a madárfélék nevei (pl. CINKE, VERÉB, GALAMB), 
vagy akár egyes rokonsági terminusok (pl. ANYA, ANYÓS10) is. Fontos 
megjegyezni, hogy a fenti fajtanevekre egy-egy régióban egészen egyedi 
elnevezések is felbukkannak (ld. pl. GALAMB-Sopron = a madár begye; 
CINKE-Debrecen = MADÁR+SZALONNA+CSIPEGET-végig). Ez a jelenség 
a szájkép megkülönböztető szerepét sejteti, azonban a jelnyelvi fonológiában 
máig vitatott, hogy ténylegesen minek is tekintsük, mekkora szerepe van az 
artikulációnak a jelnyelvben (ld.pl. Langer et al. 2002). 

                                                           

10 Ez utóbbi jelentésre a magyar siket közösségben elterjedt egy másik, szintén kontaktushatást 
idéző jel is: az ANYA+„s” (fonomimika) kombinációja, ez azonban nem szerepel a forrásként 
felhasznált regionális gyűjtésben. 
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RÓZSA és IBOLYA és ORGONA = 
„virágféle” 
(Kaposvár) 

ANYA és(!) ANYÓS 
(Bp., Eger, Szeged) 

 

MADÁR (mind a hét régióban) GALAMB (Sopron) 
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CINKE: MADÁR + SZALONNA + CSIPEGET-végig (Debrecen) 

11. ábra: Példák homonímiára és hiponímiára 

Terjedelmi okok és a dokumentáció szűkös volta miatt nem térek most ki a 
jelnyelvek egymásra gyakorolt hatására, bár ezek elsősorban a szókészletben 
érhetők tetten, és az ilyen jellegű folyamatok a mai napig aktívan zajlanak, az 
utóbbi évtizedekben így került be számos informatikai kifejezés is a magyar 
jelnyelvbe (ld. pl. Mongyi–Lancz 1998). 

 

5. Morfológiai „áthallások” 
A kódváltással és kódkeveréssel foglalkozó szakirodalomban külön vizsgálat 
tárgyát képezik a grammatikai fúzióra utaló, ún. lexémaszintű keverések 
(angolul: „fused lects”, Matras , 1996). Ezekben az esetekben a lexikai és a 
grammatikai morfémák határán történik kódkeverés. Mindig az egymással 
kapcsolatba kerülő nyelvek közi tipológiai különbségek alakítják ezeket a 
változatokat, és gyakran találkozhatunk ennek a típusú kódkeverésnek az 
egészen érdekes, meglepő példáival is, pl. nem ritka a kettős grammatikai jelölés 
sem (Navracsics 1999 és 2010). Az egyébként jellemzően nem agglutináló 
magyar jelnyelv időnként képes magába fogadni az erősen agglutináló hangzó 
magyar nyelvből bizonyos morfológiai megoldásokat, ezek azonban felfogásom 
szerint már nem nyelvi egymásrahatásnak, hanem mélyebb kódkeverésnek (jellel 
kísért magyar nyelvi példáknak) tekinthetők. Ilyenek például: 
 

• A birtokos és részeshatározói szerkezetek – a hangzó magyar nyelvhez 
hasonlóan egyformán elterjedt a birtokos és a birtok többféle sorrendje, 
bár a „szendvics-szerkezet” megjelenése elég ritka – ld. az alábbi 
példákat, ahol a birtokost kifejező „index-B-2” szerkezet 
konvencionálisan a ’tiéd’/’neked’ jelentésekkel adható vissza:  
o index-B-2 NÉV: ez tekinthető a leginkább valódi jelnyelvi 

sorrendnek, ami viszont legkevésbé állítható párhuzamba hangzó 



SZABÓ M. HELGA 
   

  

magyar nyelvi megoldással, illetve csak részlegesen idézi fel a te 
neved megoldást 

o NÉV index-B-2: itt egyértelműen a neved (név+-(e)d) morféma-
sorrendet láthatjuk jelre átültetve, szintaktikai előfordulási köre 
még nem tisztázott, saját tapasztalatom alapján elég gyakori 
alternatívája az első változatnak 

o index-B-2 NÉV index-B-2: a birtokos megismétlése nagyon 
erősen jelelt nyelvi megoldás, nem is túl sok felvételen 
találkozhatunk hasonló szerkezettel, ez lényegében a te neved 
szerkezet tükörfordításának tekinthető.  

• A múlt idő megjelenése az állítmányi rész után a mai magyar 
jelnyelvben már teljesen elterjedt megoldásnak számít, pl. ESZIK 
VOLT (’evett’), miközben a múlt jelölésére használt jel teljesen önálló 
lexikai elem, amely a hangzó magyarral ellentétben önmagában válasz 
lehet valamely esemény megtörténtét firtató kérdésre, pl. TE ESZIK 
VOLT kérdés (’Ettél?’) – VOLT bizony (’Igen, ettem.’) 

 
Kontrasztként bemutatok pár példát arra is, hogy egyéb esetekben mennyire 
sajátos morfológiai megoldásokat alkalmaz a jelnyelv az egyeztetés vagy akár a 
szóképzés során. A morfológiai szerkezetben tettenérhető kódkeverések 
kialakulását szociolingvisztikai szempontból nagyban befolyásolta a hangzó 
magyar nyelvnek a siketoktatásban betöltött szerepe, túlsúlya. Ettől függetlenül 
más, évtizedek óta eltérő siketoktatási modellekkel együtt élő jelnyelvek 
(amerikai, német stb. jelnyelv) esetében is fellelhetők időnként hasonló hatások. 
Elsőként vegyünk szemügyre néhány morfológiai megoldást a melléknevek 
fokozásánál, példaképpen a jelnyelvi (ún. „siketes”) és „kevert” 
szószerkezetekre. Fontos azonban előrebocsátani, hogy a fokozás kifejezésénél 
jelentős szerepet játszik a mimika, amely az árnyalatokat, fokozatokat is 
megragadhatóvá teszi. 
 

• Bizonyos esetekben a mozgási komponens mértéke fejezi ki a fokozást, 
tipikusan így viselkednek a leggyakoribb kifejezések, mint például: JÓ – 
JOBB – LEGJOBB; SZÉP – SZEBB – LEGSZEBB; KÖNNYŰ – 
KÖNNYEBB – LEGKÖNNYEBB, azonban ezekre is szívesen 
alkalmaznak másfajta kifejezésmódot is (ld. alább pl. a VESZÉLYES + 
SZÉP kompozitumot, amely kontextustól függően ’legszebb’ értelemben 
is használatos). Itt említem meg, hogy egyes esetekben az eredetileg 
egykezes jel felsőfokú alakja kétkezesre változhat – ld. az ábrák között: 
LEGJOBB, amelynek alapfokú változata egy egykezes, valódi mozgási 
komponens nélküli jel, ugyanezzel a kézformával. Ez a mozgási 
komponenst fokozó megoldás csak bizonyos jelek esetében képes 
működni, használati körének fonológiai szerkezeti korlátai vannak. 
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• Máskor egy teljesen eltérő lexikális elem kerül a középfokú vagy 
felsőfokú forma helyére, például: NAGY-ESZŰ a ’legokosabb’ 
kifejezésére, vagy pl. MÁNIA ’legjobban szeret vmit’ értelemben. 

• Elképzelhető, hogy szókapcsolattal oldják meg az alapszó fokozását, 
például: BOMBA+LUSTA (’leglustább’), ahol a BOMBA az 
alapjelentésén túl (’bomba’, ’felrobban’) egy széles körben elterjedt 
nyomatékosítást kifejező módosító elem. Hasonló nyomatékosító 
szerepű a VESZÉLYES, illetve az ELSŐ elem is, például 
VESZÉLYES+SZÉP (’nagyon szép’, ’legszebb’) vagy ELSŐ+JÓ 
(’legjobb’). 

 

  

KÖNNYŰ KÖNNYEBB 

  

LEGJOBB NAGY-ESZŰ (’legokosabb’) 
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BOMBA LUSTA (’nagyon lusta’, ’leglustább’) 

  

VESZÉLYES SZÉP (’nagyon szép’, ’legszebb’) 

4. ábra: Tulajdonságjelek (kvázi melléknevek) fokozásának néhány típusa 

A fenti jelnyelvi megoldásoktól jelentősebb eltérést mutat a LEGJOBB+SZÉP / 
OKOS / LUSTA összetétel: ezeknél a kompozitumoknál a LEGJOBB megfelel a 
hangzó magyar nyelvi „leg-” előtagnak, így ez a megoldás erősen hangzó nyelvi 
hatást mutat, azaz egy kontaktjelenséggel állunk szemben. A jelelők lehetőség 
szerint inkább a fentebb vázolt megoldásokkal próbálják kifejezni a melléknévi 
jelek közép- és felsőfokát, emiatt ennek a fajta összetételnek a használati köre 
viszonylag szűk. 

Hasonlóan többrétű a tagadás jelnyelvi kifejezése: 
• A fejrázás (’nem’) önmagában is alkalmazható – mindig egyfajta 

„szupraszegmentumként” ül rá a tagadott jelsorra, ezzel jelölve ki a 



A HANGZÓ MAGYAR NYELV HATÁSA A MAGYAR JELNYELVRE 
   

  

hatókörét –, de sokszor egyéb, manuálisan kivitelezett lexikális tagadó 
formával is együtt jár. 

• A manuális jelzés, a NEM helye a jelsorozatban megmutatja, mire 
vonatkozik, mivel – a hangzó magyarhoz hasonlóan – megelőzi a 
tagadott jelet, ha pedig az állítmány előtt helyezkedik el, illetve 
önmagában szerepel válaszként, akkor mondattagadó szerepet tölt be. 

• Léteznek önálló, lexikalizálódott tagadó formák: NEM-TUD(OM), 
NEM-LEHET, NEM-HISZ(EM), de ebbe a sorba tartozik az 
ALAPTALAN jel is, aminek a jelentése: ’nem igaz’. A ’nem volt’ 
jelentést öt vagy hat különböző módon is ki lehet fejezni, ezek használati 
szabályai meglehetősen bonyolultak, így ezek elemzésére most nem 
térek ki külön, mindenesetre a legtöbb NEM-VOLT (1,2…) jel 
ugyancsak sajátos fonológiai szerkezettel bír, és nem vezethető le 
kompozitumként. 

• Fosztóképzőként gyakran szerepelnek különféle lexikai elemek. A 
KOPASZ jelet főként valamilyen hely üres voltának kifejezésére 
szokták használni. A NULLA kifejezés jellemzően arra utal, hogy 
valamiből nincs egy darab sem. Az ÜRES jel szintén valaminek a 
hiányát jelzi – ez lehet tárgy, de akár elvont dolog is, pl. BESZÉL index-
G-3 [’ő’] ÜRES (’Tartalmatlan dolgokról beszél’). 

 

 

NEM-nonmanuális 
NEM (általános értelmű, manuális 

változat) 
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NEM-TUD(OM) 

 

NEM-HISZ(EM) 
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ALAPTALAN 

 

BESZÉL index-G-3 [’ő’] ÜRES 

’Tartalmatlan / üres dolgokról beszél’ 

13. ábra: Különféle, negációval kapcsolatos kifejezések és szerkezetek 
 
A fentiekkel ellentétben a spontán jelnyelvi közlésekben felbukkannak olyan 
esetek, amelyek jelentős hangzó nyelvi hatást tükröznek – így az alábbi példák 
talán már inkább a kódkeveréshez, mintsem a kontaktusjelenséghez sorolhatóak: 

• A „-tlan/-tlen” értelemben használt NÉLKÜL erősen hangzó nyelvi 
hatást sejtet (pl. LEHET+NÉLKÜL = ’lehetetlen’; ÁLOM+NÉLKÜL = 
’álmatlan(ul)’). Miközben ezekre léteznek „siketes” megoldások is: 
LEHETETLEN (mint önálló lexikai elem), illetve adott mondatbeli 
kontextusban pl. ALSZIK NEM-MEGY / FORGOLÓDIK-fekve 
(’álmatlanul forgolódik’). 
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• Ennél még erősebb kódkeverést mutat, amikor a fent említett NEM jel 
kerül be olyan szerkezetekbe, amelyekre lenne lexikalizálódott változat 
(NEM + HISZ vs. NEM-HISZ(EM), illetve amikor a NINCS jelet 
illeszti be valaki olyan szerkezetbe, amikor valaminek a hiányát más 
jellel autentikusabban lehetne kifejezni: HŰTŐ-KINYIT ÉTEL/ESZIK 
NINCS vs. HŰTŐ KINYIT ÉTEL/ESZIK KOPASZ (’A hűtőben nincs 
ennivaló’). 

 

 
 

ÁLOM NÉLKÜL 

’álmatlanul’ (kevert kód használata) 

FORGOLÓDIK 
’álmatlan(ul)’ 

 
HŰTŐ-KINYIT ÉTEL/ESZIK KOPASZ 

’Nincs étel a hűtőben’ 

14. ábra: Kódkeverést mutató tagadó szerkezetek 
 
Névutók és toldalékok helyett a jelnyelv sajátos eszközökkel él, s talán ebben a 
jelenségben rajzolódik ki a legplasztikusabban, mennyire hatékonyan használja 
fel a nyelv a rendelkezésére álló háromdimenziós teret. Az alábbi, profromokat 
alkalmazó megoldás megkerülése az én olvasatomban inkább erősen kevert 
kódnak, jelelt nyelvi megoldásnak számít, mintsem enyhébb jellegű 
kontaktusjelenségnek. 
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• Helyhatározói szerkezetek alapvetően osztályozókkal és proformokkal 
fejezhetők ki jelnyelven. Például hol-hogyan helyezkedik el néhány 
könyv az asztalhoz viszonyítva: egymáson fekve, itt-ott elhelyezve, 
vagy élükre állítva sorakoznak 

 

 
KÖNYV SZÉLES-LAPOS-TÁRGYAK-EGYMÁS-MELLETT-függőlegesen 

[B-profrom] 
’könyvek sorakoznak álló helyzetben’ 

 
ASZTAL POHÁR HENGERES-TÁRGY-LAPOS-TÁRGYON [C + B proform] 

’az asztalon áll a/egy pohár’ 
15. ábra: Valódi jelnyelvi megoldások helyhatározós szerkezetekre 

proformokkal 
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• Külön jelként helyhatározói kifejezések (pl. BENNE, HOZZÁ) 
jellemzően egy szerkezeten belül csak hangsúlyos esetben, illetve önálló 
válasz-elemként szerepelhetnek, gyakoribb ezek proformos szerkezettel 
való kifejezése 

 

 
DOBOZ HOZZÁ RAGASZT ’hozzáragaszt valamit a dobozhoz’ (Csak 

valamilyen kontextuális előzménnyel állhat ilyen formában, pl. „A postai 
feladáskor ki kell tölteni egy feladóvevényt, amit a postai dolgozó ráragaszt a 

dobozra / csatol a dobozhoz”) 

 
ALMA BENNE KUKAC ’az almában kukac van’ (belül, nem feltétlen látható 

módon) 
16. ábra: Külön helyhatározói kifejezések beépítése a szerkezetbe 

 

• A mozgást jelentő cselekvésjelek inherensen tartalmazzák az adott 
mozgás kiindulópontját és végpontját11, például: 2-HALAD-1 =’te jössz 
hozzám’. Ezek a tematikus szerepek azonban az „áttételesen” mozgásos 
kifejezésekbe is bele vannak kódolva, például: CSOMAG 3-KÜLD-4 

                                                           

11 A jelnyelvi szövegek lejegyzésében a térpontokat (elhelyezkedés, kiindulópont, végpont) 
számokkal jelzik; a térszeletek számozása a lejegyzési konvenció szerint történik. 



A HANGZÓ MAGYAR NYELV HATÁSA A MAGYAR JELNYELVRE 
   

  

MÚLT = ’ ő küldött neki csomagot’; 1-MEGHÍV-2 = ’meghívlak’. A 
térpontok ilyen jellegű megjelenítése egy cselekvésjelen (kvázi egy 
„igén”) belül nem más, mint az egyeztetés jelnyelvi formája. 

 

 
2-HALAD-1 ’te jössz hozzám’ 

 
3-KÜLD-4 ’ő küld neki’ 
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1-MEGHÍV-2 ’meghívlak’ 

17. ábra: Cselekvésjelek különböző kiinduló és végponttal, a tematikus 
szerepnek megfelelő egyeztetés szerint 

 

6. Pár szintaktikai példa 
Amikor kétnyelvű beszélők megnyilatkozásaiban, a mondatok szintjén 
vizsgáljuk a kontaktushatásokat, akkor felfedezhető, hogy a grammatikai elemek 
általában kevésbé esnek a kódváltás áldozatául, mint a lexikai elemek (ld. pl. 
Dussias 2001). Rendszerint a grammatikai elemek, illetve maga a szórend, a 
szerkezet a mátrix-nyelvből való, ezzel szemben a tartalmas szavak a beágyazott 
nyelvből kerülnek be. A mondatszerkesztési alapelv a jelnyelvekben a téma – 
réma elrendezés, tehát az új információ, a hangsúlyozni kívánt elem hátul 
szerepel (ld. pl. Wilbur 2012). Ehhez képest most csak két jellemző eltérést 
említenék: a kérdő mondatok, illetve a kijelentő mondatok szerkezetével 
kapcsolatban. 

Egy magyar jelnyelvi kérdésben alapvetően kétféle stratégiát 
figyelhetünk meg. A legáltalánosabb, hogy valakivel/valamivel („topik”) 
kapcsolatban tesszük fel a kérdésünket: MARI MIT AKAR kérdés. Ha konkrét 
eseményt követően kérdezünk vissza, például az imént itt járt Mari, láttuk, hogy 
akart valamit, majd megkérdezzük beszélgetőpartnerünket, hogy mit is akart 
tulajdonképpen, akkor a kérdőszó jellemzően a mondat végén szerepel – hiszen 
itt a kérdés csak annyi, hogy mit is akart12: MARI (névjel) AKAR MIT kérdés. 
Teljes kódkeverésként viszont a kérdőszó a hangzó magyar nyelv mintájára elöl 
is fel szokott bukkanni: MIT AKAR MARI (névjel) kérdés Köztes megoldásnak 

                                                           

12 A lejegyzésben az aláhúzás egy bizonyos mimika hatókörét jelzi, az alsó indexbe tett 
megjegyzés utal arra, hogy mi is pontosan ez az arckifejezés. 
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tekinthetjük, hogy néha a mondat végén megismétlik MIT kérdés MARI (névjel) 
AKAR / MIT kérdés 

 
MARI (névjel) MIT AKAR kérdés ’Mit akar Mari?’ (semleges, valódi jelnyelvi 

változat) 

 
MIT AKAR MARI (névjel) kérdés ’Mit akar Mari?’ (hangzó nyelvi sorrend!) 

18. ábra: Szórendi változatok kérdőmondatoknál 
 

Az állítmányi szerepet betöltő jel alapesetben az utolsó pozíciót tölti be (SOV 
minta): NEMRÉG (= KORÁBBAN) SZÖKŐÁR hatalmas MIATT SZÁZEZER 
EMBER MEGSEMMISÜL (’Nemrég a cunami miatt százezrek haltak meg’). 
Ennek összetett mondatban történő feloldása is gyakori: NEMRÉG (= 
KORÁBBAN) SZÖKŐÁR hatalmas VOLT / SZÁZEZER EMBER 
MEGSEMMISÜL (’Nemrég volt (az) a cunami, (amikor / amiben) százezer 
ember megsemmisült.’), azonban itt mindkét tagmondatnál látható, hogy az 
állítmány az utolsó helyen található. 
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NEMRÉG SZÖKŐÁR OK/MIATT 

 
SZÁZEZER EMBER 

 
MEGSEMMISÜL 

’Nemrég a cunami miatt százezrek haltak meg’ 

19. ábra: A jelnyelvre jellemző SOV-sorrend egy példája 
 

Azonban a cselekvésjel olykor előrébb kerül, ezáltal SVO sorrendet létrehozva, 
például: index-G-1 LÁT 1-delta-3 ‘én látom őt’ – ami ugyancsak közelebb áll a 
hangzó magyar megoldáshoz, ezt csak erősíti, hogy az alanyt ebben a 
szerkezetben hangsúlyos módon is megjelenítettük („index-G-1”), különben 
elhagyható lett volna. 
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index-G-1 LÁT 1-delta-3 

’Látom őt’ 

20. ábra: Amikor a cselekvésjel áthelyeződik, és SVO sorrend jön létre 
 

Az ezekhez hasonló jelenségek, szórendi variánsok esetében azonban egyelőre 
kérdéses, hogy a jelelés valamilyen enyhébb kontaktusjelenségével állunk 
szemben vagy ezek már teljesen kicsúsznak a valódi, tiszta jelnyelv határai 
közül, és inkább egyfajta jelelt (kevert) nyelvi megoldásnak minősülnek. A jellel 
kísért magyar nyelv egyik legfőbb jellemzője ugyanis éppen az, hogy a hangzó 
magyar nyelv bázisnyelvként (Gumperz 1982; Bartha 1999) vagy más néven 
mátrixnyelvként (Myers-Scotton 1993) viselkedik, és ennek a szerkezetébe 
préseli bele a kódokat keverő nyelvhasználó a jelnyelvi lexikális egységeket, 
figyelmen kívül hagyva a jelnyelvi szintaktikai szabályokat. Azonban ezt a 
dilemmát – hogy vajon léteznek-e szórendi variánsok – akkor tudjuk csak 
feloldani, ha végre elkészül a magyar jelnyelv szintaxisának átfogó elemzése. 
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1. Čto okozta szintaktikai változások az udmurtban∗∗∗∗ 
Minden szintaktikai változást vizsgáló tanulmánynak a változás jelenségének 
leírása mellett számot kell adnia arról is, hogy honnan indult ki ez a változás, és 
milyen következményekkel jár a nyelv egészére. Longobardi (2001) alapján azt 
feltételezzük, hogy a szintaktikai változások egy részét a nyelvi lexikonban 
bekövetkezett változás, egy lexikai elem paramétereinek a megváltozása 
indukálja. A szintaktikai változások ebben az értelemben tehát nem maguktól 
jelentkeznek, hanem ok-okozati összefüggésben állnak valamilyen a lexikonban 
vagy a nyelv egy másik (fonológiai vagy szemantikai) szintjén jelentkező 
változással (Longobardi 2001). A parametrikus változások aztán 
újraértelmeződnek a szintaxisban, és ennek köszönhetően átértékelődnek. Ezek a 
lexikonban történő változások, amelyek aztán a szintaxisra is kihatnak, 
jelentkezhetnek egy belső elem újraértelmezésében (Longobardi 2001), vagy 
pedig egy külső, kölcsönzött elem bekerülésével (Bowern 2008).1 
 Tanulmányomban egy olyan szintaktikai változást vizsgálok, amely 
mélyszerkezeti változásnak látszik, és amely egyik lehetséges kiindulópontja az 
udmurtban jelenleg végbemenő SOV � SVO változásnak. A mai udmurtban 
semleges mondat esetén egyre intenzívebben jelen levő SVO szórend 
megjelenésének egyik oka lehet az, hogy az oroszból átvett funkcionális elemek 
(pl. az itt bemutatott ’hogy’ kötőszó) úgy illeszkednek be az udmurt 
mondatokba, hogy megtartják saját szerkezeti tulajdonságaik egy részét. Ez a 
változás jól illeszkedik Longobardi (2001) Tehetetlenségi Elméletébe (The 
Inertial Theory), hiszen a fej-bővítmény parametrikus beállítás megváltozása 
nem önmagában jelentkező szintaktikai változás, hanem egy lexikonban történő 

                                                           

Agyagási Klára – Hegedűs Attila – É. Kiss Katalin (szerk.) 2013. Nyelvelmélet és kontaktológia 2. 
PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 95–112. 
∗ Itt szeretnék köszönetet mondani cikkem névtelen bírálójának hasznos tanácsaiért, javaslataiért, 
amelyek hozzásegítettek ahhoz, hogy ez az írás elnyerje jelenlegi formáját. A cikkben előforduló 
tévedések természetesen engem terhelnek. 
1 A történeti interferenciás jelenségeket minden esetben külön kell választani a szinkrón 
jelenségektől, hiszen a történeti kölcsönzések nem egyeznek meg a kódváltás jelenségével. 
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változás következménye. Egy új, kölcsönzött funkcionális elem bekerülése a 
nyelv lexikonjába indukálja azt a változást, hogy az eredeti tagmondat-kötőszó 
sorrend mellett megjelennek a kötőszó-tagmondat sorrendek is, így a nyelv 
eredeti bővítmény-fej parametrikus beállítása kiegészül egy fej-bővítmény 
paraméterrel is egy adott kategórián, a C kategórián belül. 
 Az orosz kötőszók megjelenése az udmurt nyelvben amellett, hogy 
parametrikus változást okoz, bizonyítékot szolgáltat a szintaktikai változások 
átmeneti jellegére. A két kötőszó együttes használata egy mondaton belül 
felfogható úgy, mint egy közbülső állomás a fejvégű nyelv fejkezdetűvé 
válásának útján2. Ennek a közbülső állomásnak egyik jellemzője, hogy az 
udmurtban egyszerre találhatók fejvégű és fejkezdetű frázisok egy kategórián 
belül. 
 Az egyik központi kérdése a jelenlegi generatív kutatásoknak, hogy 
mennyire egységesek a nyelvek a fejkezdetűség és fejvégűség nézőpontjából 
(Haider 2012, Biberauer, Holmber & Roberts 2010). Kevés olyan egységes 
nyelvet találni, mint például a japán, amely a nyelv minden szintjén fejvégű 
(névszói, igei, adpozíciós stb. frázisok) vagy mint például az angol, amely pedig 
a tisztán fejkezdetű nyelvek közé tartozik. A kevert nyelvek legtöbbjében a 
fejvégűség és a fejkezdetűség kategóriánként változik, mint például a németben, 
amelyben a fejvégű igei frázisok mellett fejkezdetű névszói frázisok vannak. Az 
eddig vizsgált hibrid nyelvek (Baker 1999) esetében a C kategórián belül 
találhatunk fejkezdetű és fejvégű elemeket egyaránt, de soha sem egy 
tagmondaton belül. A tanulmányban bemutatott udmurt szerkezetekben 
egyszerre jelennek meg fejkezdetű és fejvégű alárendelő elemek, ami egy kettős, 
kevert fejű CP réteget feltételez a nyelvben. A hibrid nyelvekre vonatkozó 
megállapítások alapján azt kell feltételeznünk, hogy az udmurt a hibrid nyelvek 
egy új típusa. 
 

2. Kontaktusjelenségek a finnugor nyelvekben: régen és ma 
2.1 Véges alárendelések a finnugor nyelvekben 
A történeti összehasonlító nyelvészeti kutatások alapján azt feltételezzük, hogy a 
finnugor alapnyelvben még nem voltak sem véges alárendelések, sem alárendelő 
kötőszók (Collinder 1960)3. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a nem-véges 
szerkezetek még ma is sokkal gyakoribbak és jobban preferáltak a finnugor 
nyelvek többségében, mint a velük jelentésben megegyező véges alárendelések 
(1–2). Ezek a véges szerkezetek nagy valószínűséggel orosz hatásra jelentek 
meg az ún. kis finnugor nyelvekben (Sutov 1999, Kelmakov 2000), ami az egyik 
legjelentősebb szintaktikai változásnak tekinthető a nyelvek eddigi történetében. 
 

                                                           

2 Fejvégű: az alaptag balról veszi fel a bővítményét, fejkezdetű: az alaptag jobbról veszi fel a 
bővítményét. 
3 Feltételezések szerint a mellérendelés már megjelent az uráli alapnyelvben, de a legtöbb esetben 
ilyenkor is a tagmondatok kötőszó nélkül kapcsolódtak egymáshoz. 
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(1)  
a) Minä lähdin ostamaan kirjoja.  (finn) 
 én.NOM indul.MÚLT.1SG vesz.PRT.ILL . könyv.PL.PART 

’Elmentem könyveket venni.’ 
 
b) Minä lähdin, että ostan kirjoja. 
 én.NOM indul.MÚLT.1SG hogy vesz. MÚLT.1SG könyv.PL.PART 

’Elmentem, hogy könyveket vegyek.’ 
 
(2)  
a) Mon bertikum tone adÌi.   (udmurt) 
 én.NOM hazatér.PRT.1SG te.ACC lát.MÚLT.1SG 

‛Láttalak, amikor hazaértem (tkp: Hazaértemkor láttalak).’ 
 
b) Mon tone adÌi, ku berti. 
 én.NOM te.ACC lát.MÚLT.1SG amikor hazatér.MÚLT.1SG 

’Láttalak, amikor hazaértem.’ 
 
Az (1–2) példák a) mondataiban megjelenő igeneves szerkezeteket még ma is 
„szebbnek” értékelik a beszélők, mint a kötőszóval megjelenő véges 
alárendeléseket tartalmazó b) mondatokat. Az utóbbiakat pl. az udmurtok 
„oroszosnak” tartják (Salánki 2007). 
 A véges alárendelésekkel együtt vagy a kialakulásuk hatására a finnugor 
nyelvekben megjelentek az alárendelő kötőszók is. A finnugor alapnyelv csak 
néhány mellérendelő kötőszóval rendelkezett, valamint olyan partikulákkal, 
amelyek predikátumok összekapcsolására szolgáltak (Leinonen 2009). A ma 
használatos alárendelő elemek nagy százaléka az oroszból került a nyelvekbe 
(Sutov 1999, Fedorova 1990) (pl.: a ’de’, jesl’i ’ha’, no ’de’, čto ’hogy’, čtobi̬ 
’azért, hogy’), vagy pedig orosz analógiára alakultak ki4. Önálló fejlődésnek 
egyedül a névutói eredetű kötőszókat (pl. udmurt bere ’után’) lehet tekinteni 
(Sutov 1999). 
 
2.2 Orosz interferenciák az udmurtban 
Az udmurtok jelenleg kisebbségben élő, de élőhelyüket tekintve őshonos, 
kétnyelvű közösség, a kétnyelvűség a 20. századra már a lakosság egészére 
kiterjedt (Salánki 2007). Az udmurt–orosz interferenciákra vonatkozó 
szociolingvisztikai kutatások kimutatták, hogy ezek az interferenciák a nyelv 
minden rétegében megfigyelhetők (további részletekért: Salánki 2007), de fontos 
megjegyezni, hogy mindezek ellenére elmondható, hogy az orosz nyelvnek az 
udmurtra gyakorolt hatása még mindig kisebb, mint más oroszországi finnugor 
nyelvek esetében. Ennek oka lehet, hogy az udmurtok szoros nyelvi 

                                                           

4 Például a cikkben vizsgált čto jelenleg kb. 10 finnugor nyelvben használatos (Fedorova 1990). 
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kapcsolatban állnak a környező törökségi népekkel (Leinonen 2009), és az erős 
orosz VO hatás mellett egy gyenge török OV hatással is kell számolnunk. 
 Az interferenciák elfogadottsága az udmurt-domináns anyanyelvi 
beszélők között persze nem egységes, az egyes nyelvi szintektől, a beszélők 
életkorától, élőhelyétől stb. változhat. Az orosz mondattani interferenciás 
jelenségek esetében általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy az udmurt-
domináns anyanyelvi beszélők többsége helyesnek fogadja el az ezeket 
tartalmazó mondatváltozatokat (Salánki 2007)5. 
 Salánki (2007) alapján elmondható, hogy a következő mondatszintű 
orosz interferenciák figyelhetők meg a mai udmurtban6: 
 
• Jelző és jelzett szó egyeztetése: az udmurtban az orosztól eltérően nem 
áll fenn egyeztetési viszony a jelző és a jelzett szó között, de ma már egyre 
gyakrabban előfordul a beszélőknél, hogy a szerkezet mindkét tagját ellátják 
ugyanazzal a toldalékkal. 
 
(3) Ми палан xужыт / xужыт-эсь гурезь-ёс вань 
 Mi palan Ìu½i̬t / Ìu½i̬t-es gureźjos vań. 
 mi oldal.LOC magas / magas-PL hely.PL van 

’A mi oldalunkon magas helyek vannak.’ 
 
• Tulajdonnév és köznév kapcsolata: a standard udmurt tulajdonnév-
köznév sorrendtől (ahol a tulajdonnév jelzői szerepben áll) eltérően ma már 
széles körben elfogadott az orosz mintára alkotott köznév-tulajdonnév szórend, 
és a „helyes” ragozástól eltérően sokszor a szerkezet mindkét tagja toldalékkal 
van ellátva, éppen úgy, ahogy az oroszban. 
 
(4) Профессорлы Владыкинлы 60 арес тырмиз. 
 Professorli̬  Vladi̬ kinli̬  60 ares ti̬ rmiz. 
 professzor.DAT Vladjikin.DAT 60 év.PL tölt.PAST.3SG 

’Vladjikin professzor betöltötte a 60. életévet.’ 
 
• A mondat szórendje: a standard SOV szórendű mondatok mellett egyre 
nagyobb számba jelenik meg az SVO szórend is neutrális mondatokban7 

                                                           

5 Általánosságban elmondható az oroszra jellemző szerkezetekről, hogy nagyobb arányban 
fogadják el őket helyesnek a közép- és fiatalkorúak. Ennek az lehet a magyarázata, hogy ők 
beszédjükben vagy egyforma mértékben használják az oroszt és az udmurtot, vagy már inkább az 
orosz-domináns nyelvhasználat a jellemző rájuk (Salánki 2007).  
6 Fontos megjegyezni, hogy minden interferenciás jelenség közül az udmurtra jellemző, eredeti 
forma az, amely nagyobb presztízzsel bír, attól függetlenül, hogy a köznyelvben az orosz forma 
már gyakrabban kerül elő. 
7 Az SVO szórendet mutató mondatok eltérhetnek az SOV alapszórendtől pl. abban is, hogy más 
információs szerkezeti tulajdonságokkal rendelkeznek. Például egy alanyi fókuszt tartalmazó 
mondat egyik lehetséges szórendje éppen az SVO (Tánczos 2010–2011). Salánki (2007) kutatása 
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• Igeneves vagy mellékmondatos szerkesztésmód: a finnugor tagmondat 
értékű igeneves szerkezetek helyett egyre többet használják az „európai”8 típusú 
mellékmondatokat 
• Kettős kötőszóhasználat: az eredeti udmurt, tagmondatvégi kötőszó 
mellett megjelenik az orosz megfelelő is a tagmondat elején egyazon mondatban 
• A személyes névmás használata: az udmurtban, mivel az igén jelölve van 
a szám/személy, a személyes névmás használata nem kötelező, de a beszélők 
mégis jobbnak ítélik azokat a mondatokat, amelyekben megjelennek a személyes 
névmások is. 
 
A Salánki (2007) által vizsgált mondattani interferenciák közül jelen tanulmány 
szempontjából a jelző és jelzett szó egyeztetése, valamint a személyes névmás 
használata nem releváns. Figyelemre méltó kérdés azonban a köznév és 
tulajdonnév sorrendjének megváltozása, hiszen ez lehet az első lépése az 
adjunktumokat érintő bővítmény-fej paraméter megváltozásának. Az orosszal 
megegyező fej-bővítmény sorrend megjelenése egybe vág azzal a feltételezett, 
általános tendenciával, hogy az udmurt a fejvégűség felől halad a fejkezdetűség 
felé. 
 A nem-véges alárendelések mellett megjelenő véges alárendelések, 
amelyek orosz hatásra alakultak ki, egyértelműen hozták magukkal az orosz 
kötőszókat is. Ezeknek a kölcsönzött kötőszóknak a tagmondatkezdő pozíciója 
szintén látható bizonyítéka az OV-VO paraméter megváltozásának. A 
továbbiakban ennek a mondattani interferenciának a tárgyalására térünk rá. 
 
2.3 Kettős kötőszók 
A véges alárendeléseknek, valamint az orosz kötőszóknak a megjelenése után az 
orosz–udmurt nyelvi együttélésnek egyik további következménye lehet a kettős 
kötőszók használatának kialakulása az udmurtban9. Ezekben a mondatokban az 
eredeti udmurt alárendelő kötőszó mellett megjelenik az azonos jelentésű orosz 
kötőszó is egy tagmondaton belül (5): 
 
(5) Mon malpaśko, čto ton bertod šui̬sa. 
 én.NOM gondol.JELEN.1SG hogy (o.) te.NOM hazaér.JÖVŐ.1SG hogy (ud.) 

’Én azt gondolom, hogy te hazaérsz.’ 

                                                                                                                                               

során nem tér ki ezekre a pragmatikai és szemantikai tényezőkre. Egy jelenleg is folyamatban 
lévő, az udmurt nyelv alapszórendjére irányuló kutatás eredményei alapján azonban azt lehet 
mondani, hogy az információs szerkezettől függetlenül is feltételeznünk kell a mai udmurtban egy 
SOV-SVO szórendi alternációt, ami a neutrális mondatokban jelentkezik. 
8 Az „európai” terminológiát Salánki (2007) használja munkájában, természetesen ez alatt a véges 
alárendeléseket kell érteni. 
9 Nem teljesen világos, hogy mikor kerültek ezek a kettős kötőszói szerkezetek a finnugor 
nyelvekbe. Az udmurtban az 1940–50-es évekből találunk példákat (Sutov 2000), de a komi 
esetében már a 19. századi bibliafordításoknál is előfordulnak fejkezdetű és fejvégű kötőszók egy 
tagmondaton belül (Leinonen 2002). 
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Mint ahogy az (5) példából is látható, ezekben a mondatokban a tagmondat 
elején helyezkedik el az orosz kötőszó az orosz szórendi szabályoknak 
megfelelően, és a tagmondat végén az udmurt kötőszó az udmurt szórendi 
szabályoknak megfelelően (Sutov 1999). Ilyen kötőszópárok az udmurtban 
például a čto … šui̬ sa ’hogy’, jesli … ke ’amikor, ha’, choťa … ke no ’habár’ 
(Winkler 2011) vagy a raz … bere ’egyszer, után’ (Salánki 2007) 10. 

A kettős kötőszók nem csak az udmurtban találhatók meg a finnugor 
nyelvek közül. A komi nyelv egyik dialektusában, az izmai komiban is 
megfigyelhető a kötőszók együttes megjelenése, például a fent említett jesli … 
ke ’amikor, ha’ kötőszó-pár esetében (6)11: 
 
(6) Jes’l’i  vaj-annyid ke   (Leionen 2002) 
 ha (o.) hoz-jelen.2pl ha (k.) 

’ha hoztok’ 
 
De ez a kettős kötőszói használat nem korlátozódik a permi nyelvekre, mert a 
mari nyelvben is megtalálható az (5) példához hasonló ’hogy’...’hogy’ szerkezet 
(Efremova 2011)12 (7). 
 
(7) Nu hot’a šonet, 
 PRTK PRTK gondol.JELEN.SG2 
 
 što ruš ulǝ̂t manǝ̂n. 
 hogy (o.) orosz.NOM van.JELEN.3PL hogy (m.) 

’Bár azt hiszed, hogy ők oroszok’ 
 
Itt is, mint ahogy az (5) példában láttuk, tagmondatkezdő pozícióban 
helyezkedik el az orosz što, és a mari szintaktikai szabályoknak megfelelően, a 
tagmondat végén az eredeti manǝ̂n13. 
 

3. A ’čto … šui ̬sa’ kötőszó-pár használata az udmurtban 
A ’hogy’ jelentésű kettős kötőszók előfordulási környezete jelenleg még 
vizsgálat alatt áll, nem teljesen világos, hogy van-e tényleges szemantikai vagy 
szintaktikai oka annak, hogy hol jelenhet meg a čto és hol az udmurt šui̬ sa. 

                                                           

10 Jelen dolgozatban egyedül a čto … šui̬sa kötőszó-pár szintaktikai viselkedésével foglalkozunk, a 
többi kötőszó-pár tulajdonságainak feltérképezését egy átfogóbb kutatás tudja majd elvégezni. 
11 Érdekes, hogy az izmai komiban, amelyre ma már azt mondják, hogy inkább SVO szórendet 
mutat, mint SOV-t (Leinonen 2009), a kötőszók még mindig tartják eredeti, fejvégű pozíciókat is. 
12 Kettős kötőszók használata az udmurthoz hasonlóan megfigyelhető még a mari feltételes 
mondatokban is, ahol két feltételes kötőszó áll együtt a szerkezetben: a tagmondat elején az orosz, 
a tagmondat végén a mari. (Efremova 2011). 
13 A mari az udmurttal megegyező, SOV alapszórendet mutató finnugor nyelv. 
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Véges alárendelést tartalmazó mondatokat vizsgáló tesztek alapján azonban a 
következő következtetéseket lehet levonni14: 
 
3.1 Általános környezet 
Az anyanyelvi beszélőkkel folytatott tesztelések alapján azt lehet elmondani, 
hogy kettős kötőszók használatát a leggyakrabban argumentum szerepű, azon 
belül is tárgyi alárendelő mondatok esetében fogadják el (8): 

 
(8)  
a) Mon todis’ko, čto so li̬ ktoz šui̬sa 
 én.NOM tud.JELEN.1SG hogy (o.) ő.NOM  elmegy.JÖVŐ.3SG hogy (ud.) 
b) Mon todis’ko, so li̬ ktoz šui̬sa 
c) Mon todis’ko, čto so li̬ ktoz 

’Én tudom, hogy ő el fog menni.’ 
 
A (8a–c) mondatok mindegyik egyformán grammatikus, az elfogadási skálán 
nincs jelentős különbség a négy variáció között. 

A másik mondattípus, ahol a beszélők egyformán helyesnek fogadta el a 
négy variációt, az a ’fontos’, ’kell’ típusú főmondati predikátumok mellett (9)15: 
 
(9)  
a) Mi̬ni̬m kule, čto(by) so zemze med todoz šui̬sa 
 én.DAT kell hogy (o.) ő.NOM igaz.ACC PRT tud.JÖVŐ.3SG hogy (ud.) 
b) Mi̬ni̬m kule, so zemze med todoz šui̬sa 
c) Mi̬ni̬m kule, čto(bi̬) so zemze med todoz 

’Nekem fontos, hogy ő tudja az igazat.’ 
 
Jelen dolgozatomban nem foglalkozom a kötőszó elhagyásának feltételeivel az 
udmurtban, de azért azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fenti 
példamondatok esetében természetesen jólformált mondatot adnak ki azok a 
variációk is, amelyekben nem szerepel kötőszó sem a tagmondat elején, sem a 
végén (10a–b): 
 
(10)  
a) Mi̬ni̬m kule, so zemze med todoz 
b) Mon todisko, so li̬ ktoz 

                                                           

14 A teszteket két udmurt-domináns anyanyelvi beszélővel végeztem el 2012 őszén. A tesztelések 
alkalmával az anyanyelvi beszélőknek a négy lehetséges variáció közül (kötőszó nélküli, csak az 
udmurt, csak orosz, mindkettő) kellett kiválasztaniuk a számukra jól-formált variációkat, és azokat 
egy 1-5-ig terjedő skálán értékelték. 
15 Az (5) példához hasonló célhatározói alárendelésnél nagyon gyakori, hogy a čto helyett az 
oroszban szintén célhatározói mellékmondatot bevezető čtobi̬ található, de a két kötőszó 
használatának különbsége nem témája ennek a tanulmánynak. 
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3.2 A čto-val álló mondatok 
Ellentétben a 3.1-es részben bemutatott mondatokkal, vannak olyan 
mondattípusok is, ahol csak a čto-val kezdődő mondatok helyesek, vagy 
nagyobb százalékban tartják a beszélők grammatikusnak az udmurt variánssal 
szemben. Ilyenek például a következményes mellékmondatok (11): 
 
(11) Mi si̬č́e tros_kuzja val mašinai̬n, čto mi̬ni̬m 
 mi.NOM annyi sokan volt autó.INESS hogy én.DAT 
 
 omi̬ r ik öz ti̬ rmi̬ 
 levegő.NOM sem nem.MÚLT.3SG jut 

’Olyan sokan voltunk az autóban, hogy alig kaptam levegőt.’ 
 
A (11) példamondathoz hasonló, következményes mellékmondatokban 
előforduló orosz variáns gyakoriságának az lehet az oka, hogy ezek a 
mondattípusok már nagy valószínűséggel orosz hatásra alakultak ki a nyelvben, 
és elképzelhető, hogy a mondattípussal együtt ’érkezett’ az orosz kötőszó is. 

Szívesebben használják, és helyesebbnek fogadják el az anyanyelvi 
beszélők azokat a čto-val kapcsolódó véges alárendeléseket, ahol a főmondati 
predikátum a ’mond’ vagy annak szemantikai tartalmával azonos ige. Ilyenkor 
vagy az orosz változatot vagy a kötőszó nélküli változatot preferálják (12a–b). 
 
(12)  
a) Mon šui̬śko, čto so li̬ ktoz. 
b) Mon šui̬śko, so li̬ ktoz. 

’Én azt mondom, hogy meg fog érkezni.’ 
 
Ennek szemantikai okai lehetnek, hiszen a šui̬ sa a mond ige gerundiumi alakja 
(šui̬ sa = mondva). 
  
3.3 Preverbális beágyazott mondatok 
Fejvégű nyelvek esetében gyakran előfordul, hogy az alárendelt tagmondat 
beékelődik a főmondat alanya és predikátuma közé (Greenberg 1963, Kuno 
1976). Ez az udmurtban is gyakori szerkezet (13): 
 
(13)  
Saša tolon [ co kinoje vetliz šui̬sa] malpaz. 
Szása.NOM tegnap  ő.NOM mozi.ILL megy.MÚLT.3SG hogy gondol.MÚLT.3SG 

’Szása tegnap azt gondolta, hogy moziba megy.’ 
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A (13) példamondat jólformált mondatot eredményez akkor is, ha csak az orosz 
čto vagy ha a kötőszó-pár jelentkezik a mondatban (14a–b)16. 
 
(14)  
a) Saša tolon [čto co kinoje vetliz] malpaz. 
b) Saša tolon [čto co kinoje vetliz šui̬ sa] malpaz 
 
A (14a–b) mondatok meglepők, mert fejkezdetű nyelvek esetében az ilyen 
jellegű mondatbeékelődés nem megszokott, általában rosszul formált mondatot 
eredményez. 
 
3.4 Összegzés 
A 3.1–3.3 fejezetben bemutatott környezeti különbségek átfogóbb jellegű 
vizsgálatának hiányában mélyebb következtetéseket nem szeretnék levonni 
ebben a tanulmányban, de az mindenképpen kirajzolódni látszik, hogy a 
variációk használatát szemantikai és nem szintaktikai okokra lehet inkább 
visszavezetni. Összességében azonban fontos azt megjegyezni, hogy a kettős 
kötőszói szerkezetek elfogadási százaléka az anyanyelvi beszélők között 
megközelítőleg 50% (Salánki 2007). Ez változhat kor, műveltségi fok és terület 
szerint. Saját tapasztalatom azonban azt mutatja, hogy élőbeszédben sokkal 
gyakoribbak a čto-t tartalmazó mondatok, mint a kettős szerkezetet vagy az 
eredeti udmurt kötőszót tartalmazó mondatok. 
 

4. Elemkölcsönzés kiváltotta szintaktikai változások 
4.1 Funkcionális elemek kölcsönzése 
Longobardi (2001) óta a történeti generatív mondattani kutatások arra engednek 
következtetni, hogy a szintaxisban bekövetkezett változások egy része a nyelv 
lexikonában bekövetkezett változásra vezethető vissza17. A tehetetlenségi 
elmélet szerint a szintaxis önmagában nem kiindulópontja a változásoknak, 
hanem a nyelv egy másik szintjén bekövetkezett változás „elszenvedője”. 
Vagyis a szintaktikai változások mindig okozottak. 
 Egy lexikonban történő változás lehet belső fejlődés eredménye, mint 
például a francia chez esetében történt, ahol a chez névszóban bekövetkezett 
hangváltozások miatt az prepozícióként értelmeződött újra, ezzel szintaktikai 
változásokat okozva a nyelvben (további részletekért: Longobardi 2001). 
 A másik lehetséges oka egy lexikonban történő változásnak a kölcsönzés 
(Bowern 2008). A lexikont érintő interferenciás jelenségek két nyelv szoros 

                                                           

16 A (13a-b) példamondatok ellentmondanak a fejvégű-fejvégűre megszorításnak (Final-Over-
Final Constraint, továbbiakban FOFC; Biberauer, Holmberg & Roberts 2010). Az FOFC 
megszorítás általánosítása alapján azt feltételezzük, hogy OV nyelvek esetében a beágyazott CP-k 
vagy posztverbálisak, vagy ha preverbális helyzetben vannak, akkor nominalizáltak. Fejkezdetű C-
vel bevezetett CP nem állhat preverbális helyzetben. 
17 Az egyik lehetséges, de nem az egyetlen oka (lásd: Walkden 2012). 
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kapcsolatából keletkeznek, és a két nyelv szoros együttélése során nem csak 
deskriptív tartalmú szavak, hanem funkcionális elemek is átkerülnek egyik 
nyelvből a másikba. Tehát a funkcionális elemek kölcsönzése két nyelv 
hosszabb együttélésének következménye (Bowern 2008). Thomason & Kaufman 
(1988) kölcsönzési skálája szerint a kötőszók kölcsönzése a skála két fokán is 
megjelenhet: a) a kissé szoros együttélés fokán, de ilyenkor még nem 
beszélhetünk komolyabb szerkezeti változásokról; b) a mérsékelt szerkezeti 
kölcsönzések fokán, amikor a kölcsönzés már szintaktikai változásokat idéz elő 
a kölcsönző nyelvben. A b) típusba tartoznak tehát azok a nyelvek, mint például 
az üzbég, ahol nem csak szimpla kölcsönzésről beszélhetünk, hanem a kötőszók 
okozta komolyabb szerkezeti változásokról: az OV-VO paraméter átállításáról. 

Az üzbég fejvégű nyelv, és a fejvégű nyelvek egyik sajátossága, hogy az 
alárendelő elemek a tagmondat végén helyezkednek el (Greenberg 1963) 18. Az 
üzbég kötőszók mellett megjelent néhány, a perzsából átvett kötőszó is, amelyek 
a tagmondat elején állnak (15) (Bowern 2008). 
 
(15)  
a) [Гулсум Oпa бу ӯиӯлaрдaн қутулиш учун] жӯрmmaгa 
 Gulsum Opa bu o’ylardan qutulish uchun  zho’rttaga 
 G. O. ez gondolatok megszabadul.3sg hogy szándékosan 
 
 Қиличин ӯuӯлau  бoшлaди. 
 Qilichin o’ylay boshladi. 
 Q. gondolni kezd.3sg 
 

’Azért, hogy megszabaduljon ezektől a gondolatoktól, Gulsum Opa 
szándékosan el kezdett Qilichre gondolni.’ 

 
b) Mен ишoнmaн [ки сиз тилaгингизгa етaсиз]. 
 Men ishonman ki siz tilagingizga yetasiz. 
 én hiszem  hogy ti vágyaitok eléritek 

’Én hiszem, hogy eléritek a vágyaitokat.’ 
 
A kölcsönzött elem – ha funkcionális – a kölcsönzés során magával hozhatja 
szintaktikai tulajdonságait (Bowern 2008), és a felszíni szerkezet újraértelmezés 
során a nyelv parametrikus beállításai megváltoznak (Feraresi & Goldbach 2008, 
Vance 1997) – mint ahogy ez az üzbégben is megfigyelhető, hiszen a (15b) 

                                                           

18 A japánban, amely az egyik legismertebb SOV nyelv, az alárendelő és mellérendelő partikulák 
posztpozíciós helyzetben vannak. A koto, no és to kötőszók minden esetben az alárendelt 
tagmondat végén helyezkednek el, a mondatban pedig csak a főmondat igéje követi őket (Kuno 
1976): 

Watakusi wa [ John ga Mary o butu no ] o mita. 
Én top.PART  John nom.PART Mary acc.PART üt hogy acc.PART láttam 
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példából is jól látható, hogy a ki megőrizte a perzsából magával hozott 
frázisszerkezeti tulajdonságát, vagyis azt, hogy a tagmondat elején helyezkedik 
el. A változást követő újraértelmezésnek köszönhetően így az általános S + 
kötőszó szerkezetek mellett megjelentek az üzbégben a kötőszó + S szerkezetek 
is, amelyek eredendően idegenek voltak a nyelvben (Bowern 2008). Általános 
érvényű tendenciának tűnik – néhány afrikai nyelvtől eltekintve –, hogy fejvégű 
nyelvek kölcsönöznek fejkezdetű nyelvekből alárendelő elemeket, és nem 
fordítva19. 
 
4.2 Hibrid nyelvek 
A nyelvek szerkezetüket tekintve ritkán mutatnak tiszta állapotot, vagyis kevés 
olyan nyelv van a világban, amely tisztán fejkezdetű vagy fejvégű. Egyik esete 
ezeknek a kevert fejű, hibrid nyelvek, amikor egy nyelv fejkezdetű és fejvégű 
alárendelő elemeket egyaránt tartalmaz (Bayer 1999, 2001) 20. Az ezzel 
foglalkozó irodalomban eltérnek a vélemények arról, hogy vajon valóban 
mindkét esetben – mind a fejkezdetű mind a fejvégű elemeknél – egyaránt 
tényleges alárendelő elemekről beszélhetünk-e, vagy pedig valamelyikről inkább 
azt kell állítanunk, hogy partikulaként viselkedik a mondatban (Koopman 1984). 
 Bayer (1999, 2001) azonban amellett érvel, hogy a hibrid nyelvekben 
ezek az elemek egyformán fejnek tekinthetők, de semmiképpen nem kezelhetők 
egy lexikai osztályként. OV nyelvekben, mint amilyen az udmurt is, a fejkezdetű 
kötőszók általában kölcsönzött elemek, az eredeti fejvégűek pedig valamilyen 
grammatikalizálódott formái a verba dicendi-nek (Bayer 1999) (16). 
 
(16)  
a) chele-Ta [[ or baba aS-be] bole ] Sune-che 
 fiú övé apa jön-FUT.3SG hogy hall-PTS.3SG 
 
b) chele-Ta Sune-che [ je [or baba aS-be]] 
 fiú hall-PTS.3SG  hogy övé apa jön-FUT.3SG 

’A fiú meghallotta, hogy az apja megérkezett.’ (Bengáli; Bayer 1999) 
 
A (16a–b) példamondatokban a mondatok jelentése teljesen azonos, egyetlen 
különbség a két alárendelő elemben van, az a) mondat tartalmazza az eredeti 
kötőszót, amely a ’mond’ ige grammatikalizálódott formája, míg a b) mondatban 
a je egy kölcsönzött elem. 
 Bayer (1999) alapján az udmurt is hibrid nyelvnek tekinthető, hiszen az 
eredeti kötőszó, az udmurt šui̬ sa is verba dicendi, etimológiája szerint a šui̬ni̬ 

                                                           

19 Köszönet Anders Holmbergnek az afrikai nyelvekre vonatkozó információért. 
20 Haider (2012) ezeket a vegyes szerkezetek mutató nyelveket ̒III. típusú’ nyelveknek nevezte el. 
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’mondani’ ige gerundiumi formája21, és mellette megtalálható a nyelvben a már 
korábban bemutatott čto kölcsönzött elem is. Fontosnak tartom itt megjegyezni, 
hogy az eddig vizsgált hibrid nyelvek egyikében sem jelentkeznek a fejkezdetű 
és a fejvégű alárendelő elemek egyszerre a tagmondatban, ezért azt kell 
gondolnunk, hogy az udmurt – és a hozzá hasonló, itt is bemutatott finnugor 
nyelvek – egy új típusa a hibrid nyelveknek. 

A hibrid nyelvekben jelentkező fejvégű és fejkezdetű alárendelő elemek 
szerkezeti tulajdonsága a FOFC (lásd 17. lábjegyzet) szempontjából is érdekes. 
Az FOFC (Biberauer, Holmberg & Roberts 2007, 2010) kimondja, hogy csak 
fejvégű frázis felé kerülhet egy újabb fejvégű frázis, illetve ha egy fejkezdetű 
frázis található a mondatszerkezetben, akkor azt már csak egy másik fejkezdetű 
szerkezet követheti. Ennek alapján a következő szerkezet nem állhat elő a 
nyelvekben: 
 
(17) * [ βP [αP α γP] β] 
 
Ha igaznak fogadjuk el a FOFC általánosítását, azt kell feltételeznünk, hogy a 
kettős kötőszót tartalmazó szerkezetekben a fejkezdetű CP áll magasabban, így 
nem sérül meg a FOFC, és nem állnak elő a (17)-hez hasonló szerkezetek. 
 
4.3 Megőrzött és elvesztett tulajdonságok 
Ahogy az üzbég (15) és az udmurt (5) példából is látható, a kölcsönzött 
funkcionális elemek megtartják legfőbb szerkezeti tulajdonságukat 
(fejkezdetűségüket). De vajon igaz-e ez minden szerkezeti tulajdonságukra? Erre 
a kérdésre a čto disztribúciós környezeteinek megvizsgálása adhat választ az 
orosz és az udmurt véges alárendelésekben. 
 
4.3.1  čto – pa russki 
Az orosz a legtöbb tekintetben jobbra elágazó nyelv (Leinonen 2009), a neutrális 
szórend tranzitív igék esetében SVO, intranzitív igék esetében pedig VS (Baylin 
2011). Az orosz nyelvben a fejek jobbról veszik fel a bővítményeiket, például 
prepozíciók esetében csak a P-DP sorrend ad jólformált szerkezetet (18). 
 
(18) mimo [otkrytyx dverej] 

mellettP [nyitott ajtók]DP 

*[otkrytyx dverej] mimo 
 
Ugyanígy a mondatbevezetők is jobbról veszik fel a tagmondatukat, vagyis 
mindig megelőzik a tagmondatukat. Minden más szórendi variáció rosszul 
formált mondatot eredményez (19): 
                                                           

21 A šui̬sa igenévi használata is teljesen általános a mai udmurtban. 
Mon gurti̬s užme kvaraen šui̬sa di̬śetśki. 
‛Hangosan mondva tanultam a házi feladatomat.’ 
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(19) èto [Saša napisal pesnju] 

hogyC [Szása írt dalt]S 
*[Saša napisal pesnju] èto 

 
 A čto mondatbevezetőhöz Baylint (2011) követve a következő 
szintaktikai tulajdonságokat lehet hozzárendelni: 

1.  tipikusan a beágyazott deklaratív, indikatív mondatok bevezető (20): 
 
(20) Ja dumaju, [čto [Ivan smotrit televizor]]. 

’Én azt gondolom, hogy Iván tévét néz.’ 
 

2.  nem jelenhet meg kérdő környezetben, vagyis nem állhat együtt 
főmondati kérdő predikátummal (21): 

 
(21) *Ja sprosil, [čto [Ivan smotrit televizor]] 

’Én azt kérdeztem, hogy Iván tévét néz-e’ 
 
Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az oroszban a čto [+ ind], [-q] jegyekkel 
rendelkezik (Baylin 2011). 
 
4.3.2 čto – udmurt samen 
Ha megnézzük, hogy milyen környezetekben fordulhat elő a čto az udmurtban, 
azt találjuk, hogy ellentétben az orosszal, a čto nem csak deklaratív, indikatív 
mondatokban fordulhat elő, hanem például főmondati kérdő predikátumok 
mellett is (22). 
 
(22) Mon juaj, čto Ivan televizor uč́ke-a (šui̬ sa)? 

’Én megkérdeztem, hogy Iván tévét néz-e.’ 
 
Ez azt jelenti, hogy a čto megtartja ugyan legfőbb szerkezeti tulajdonságát, de 
elveszti egyéb szintaktikai és szemantikai jegyét, és az udmurtban már csak 
[+ind] jegyű lesz, mint az eredeti udmurt šui̬ sa. 
 Mivel a két mondatbevezető szintaktikai viselkedése azonos a főmondati 
predikátumot tekintve, vagyis az udmurtban nincs olyan jellegű megszorítás a 
čto esetében mint az oroszban, azt kell feltételezni, hogy ugyanazokkal a 
szintaktika jegyekkel rendelkeznek. Az egyetlen eltérés a két alárendelő elem 
fejkezdetű és a fejvégű parametrikus beállítása között van. 
 

5. Szintaktikai szerkezet 
5.1 Fejvégű és fejkezdetű CP-k 
A szintaktikai változások során a kiinduló és a végállapot között feltételeznünk 
kell egy közbülső állapotot, amikor az új és a régi szintaktikai tulajdonság 
egyszerre van jelen az adott nyelvben. Az udmurt látható bizonyítékot szolgáltat 
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a közbülső állapotra, hiszen a mai udmurtban a véges alárendeléseknek négy 
típusa él együtt: i) csak az udmurt šui̬ sa ’hogy’ kötőszót tartalmazó mondatok, 
ii) mind az orosz čto, mind az udmurt šui̬ sa párhuzamosan jelentkezik egy 
mondatban, iii) csak az orosz kötőszó jelenik meg a tagmondatban és iv) kötőszó 
nélküli véges alárendelések22. 

Egyszerű a fenti bekezdés i) és iii) alatt említett mondattípusok 
ábrázolása, hiszen az i) esetében egy teljesen egységes fejvégű szerkezeti ábra 
mutatja meg a mondatszerkezetet (23): 
 
(23) [CP IP C] 
 
Az iii) esetében pedig ennek a szerkezetnek az ellentéte (24): 
 
(24) [CP C IP] 
 
Milyen szerkezettel rendelkeznek a kettős kötőszót tartalmazó mondatok? A 
kérdés megválaszolásához van Riemsdijknak (1990) a német és holland 
nyelvekben megfigyelhető PP frázisok dupla PP-t feltételező elemzését érdemes 
megvizsgálni. 
 
5.2. Kiterjesztett CP réteg 
Rizzi (1997, 2001) óta tudjuk, hogy a CP réteg a VP-hez vagy a TP rétegekhez 
hasonlóan lehet kiterjesztett is, vagyis a CP réteg tartalmazhat akár topikot vagy 
fókuszt (25).  
 
(25) Force (Top*) Int (Top*) Foc (Top*) Fin IP  (Rizzi 2001) 
 
De a nyelvek eltérnek abban, hogy rendelkeznek-e kiterjesztett CP réteggel. A 
hollandban (26a) vagy az óangolban (26b) lehetséges, hogy két kötőszó jelenjen 
meg a tagmondatban, és ilyenkor kiterjesztett CP réteget feltételezünk (van 
Gelderen 2005)23, ahol a két Co egyszerre van kitöltve, de a két CP projekció 
között nem jelenik meg más projekció. 
 
(26)  
a) Ze gedraagt zich of dat ze hier de baas is 
 ő viseli magát mintha hogy ő itt az főnök van 
  ’Úgy viselkedik, mintha ő lenne itt a főnök.’ 
 

                                                           

22 A kötőszó elhagyásának feltételei még nem tisztázottak az udmurt nyelvben, de minden 
bizonnyal hasonló szintaktikai szabályok határozzák meg, mint pl. a magyar esetében (pl. a teljes 
kormányozottság feltétele, modalitási feltétel, stb.) 
23 A hollandban csak bizonyos igékkel állhatnak együtt a kettős kötőszói szerkezetek (pl. vergeten 
ʻelfelejteni’, betwijfelen ʻkételkedni’ vagy afvragen ʻcsodálni’). 
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b) and forþi we clepeð him fader for þat he us feide here 
 ’and therefore we ... him father because he…’ 
 
A walesi nyelvben is megjelenik két testes kötőszói elem a tagmondat bal 
perifériáján (Roberts 2005), de, ellentétben a hollanddal és az óangollal, a 
walesiben a két kötőszó között megjelennek más elemek is (27): 
 
(27) Dywedais, i mai ‘r dynion 
 mond én hogy az férfi 
 
 fel arfer a werthith y ci. 
 mint általában hogy elad a kutya 
 

’Azt mondtam, hogy ez az a férfi, aki általában eladja a kutyát.’ 
 
A fenti nyelvek kettős kötőszót tartalmazó rendszere azonban eltér a jelen 
dolgozatban tárgyalt jelenségtől több szempontból is. A holland és az óangol is 
fejkezdetű nyelvek, így a kiterjesztett CP réteg esetében is a két Co-ben 
elhelyezkedő kötőszók egységesen jobbról veszik fel a tagmondatukat. Ezzel 
ellentétben az udmurtban a Co-ben elhelyezkedő kötőszói nem egységesen balról 
vagy jobbról veszik fel a tagmondatot, hanem a kettős CP szerkezetben az 
udmurt C balról, míg az orosz C jobbról. 
 
5.3. Többszörös PP réteg 
A német és a holland nyelvekben található cirkumpozíciók jellemzője, hogy a 
névszó előtt és a névszó után is megjelenik egy-egy adpozíciós elem (28). 
 
(28) auf den Berg hinauf    (van Riemsdijk 1990) 

’fel a hegyre’ 
 
A (28) példamondatban található cirkumpozíciókra alkalmazott elméletében van 
Riemsdijk (1990, 1998) egy többrétegű PP-t feltételez. A kettős VP-héjakhoz 
hasonlóan van Riemsdijk (1990) úgy elemzi ezeket, hogy mind a két adpozíció 
egy többrétegű PP-hez tartozik, ahol az a külső PP fej pozíciójában a p 
helyezkedik el, a belső PP fejében pedig a P (29). 
 
(29) [PP [PP P NP] p ] 
 
Ebben a többrétegű PP-ben a p funkcionális fejként viselkedik, mert a névszói 
csoport esetét a p határozza meg, a P pedig a lexikai fej. Például a (28) 
példamondatban a hinauf osztja ki az esetet az NP-nek, így az a funkcionális fej. 
Fejvégű nyelv esetében – mint amilyen a német is – így megmarad a fejvégűség 
is a szerkezetben. Fejkezdetű nyelveknél, mint a magyar, ahol szintén találhatók 
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cirkumpozíciók, a funkcionális fej jobbra veszi fel a bővítményét, és a (29) 
szerkezetnek a tükörszerkezete található (van Riemsdijk 1990): 
 
(30) a mellett a ház mellett 
(31) [PP p [PP NP P] ] 
 
5.4 Kevert fejű, kettős CP 
Ahogy az 5.1 részben látható, azokban a mondatokban, amelyekben csak az 
udmurt vagy csak az orosz alárendelő elem jelenik meg, egy CP frázist 
feltételezünk, amelynek a C fejében helyezkedik el a kötőszó. A különbség a két 
szerkezet között abban áll, hogy a C fej jobbról vagy balról veszi-e fel 
bővítményét (32a–b). 
 
(32) a) [CP IP C] 
 b) [CP C IP] 

 
A kettős kötőszót tartalmazó mondatok szerkezetének elemzéséhez van 
Riemsdijk (1990, 1998) kettős PP elméletét veszem alapul, és azt feltételezem, 
hogy az udmurtban jelentkező kötőszó-párok esetében egy kettős CP réteg 
jelentkezik24. Az adpozíciós és a kötőszói szerkezetek kategóriájukat tekintve 
egy csoportba tartoznak (Emonds 1985, van Riemsdijk 1998), így szintaktikai 
viselkedésük sokszor megegyezik. Mindkét típus [-V] [-N] jegyekkel 
rendelkezik, vagyis sem igei, sem névszói tulajdonságuk nincs (Emonds 1985).  
 A kettős kötőszói szerkezetben az eredeti kötőszó a kettős CP réteg 
alsóbb frázisának C fejében helyezkedik el, és erre balról ráépül egy újabb CP, 
amelynek C feje az orosz čto pozíciója. 
 
(33) [CP C čto [CP IP C šui̬ sa]]  
 
A čto fejpozíciója melletti érvként szolgál az, hogy a Baylin (2011) alapján a čto 
az oroszban is fejpozíciót foglal el (34). Semmilyen empirikus bizonyíték nem 
szól az ellen, hogy a čto az udmurtban ne fejpozícióban legyen. 
 
(34) [VP V [CP C čto TP ]… ] 
 
Visszatérve a (33) szerkezetre, a kettős kötőszót tartalmazó mondatoknál az 
feltételezem, hogy az orosz eredetű kötőszó foglalja el a magasabb Co pozíciót. 
Szemben az udmurt alárendelő elemmel, funkcionálisan csak annyi szerepe van, 
hogy jelölje a beágyazást. Van Riemsdijk (1990) elméletét alapul véve így azt 
feltételezem, hogy a dupla CP szerkezetben a čto a funkcionális fej, vagyis a c. 
Az udmurt kötőszó a belső CP réteg lexikai feje, C, mert rendelkezik a 
                                                           

24 Hasonló elemzést vet fel van Riemsdijk (2012) az olyan német szerkezetekre, ahol két kérdőszó 
jelentkezik egy tagmondaton belül. 
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[+indikatív] jeggyel. A két kötőszó közül az udmurt az, amelyik meghatározza, 
milyen disztribúcióban jelenhetnek meg együtt és külön-külön is. Ennek alapján 
a (33)-as szerkezetet a következőképpen kell módosítani: 
 
(35) [cP c čto [CP IP C šui̬ sa]] 
 

6. Összefoglalás 
A tanulmányban bemutatott, kettős kötőszót tartalmazó adatok alapján arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a čto kölcsönzése és az udmurt lexikonba 
bekerülése szintaktikai változásokat indukál. Ennek a változásnak köszönhetően 
az udmurtban az S + kötőszó szerkezetek mellett megjelennek a kötőszó + S 
szerkezetek is, amelyek egyértelműen a nyelv OV-VO paraméterének 
megváltozása felé mutatnak. Ennek a változásnak egy köztes, átmeneti állapota 
az, amikor a kölcsönzött čto és az eredeti šui̬ sa kötőszók nem csak felváltva 
jelentkezhetnek ugyanabban a mondattípusban, hanem egyszerre is 
megjelenhetnek. A kettős kötőszót tartalmazó mondatok szerkezeti 
ábrázolásakor két CP-t kell feltételeznünk a CP rétegen belül, azaz, egy kevert 
fejű kettős CP réteget. 
 

Hivatkozások 
Bayer, Josef. 1999. Final complementizers in hybrid languages. Journal of 

Linguistics 35. 233–271. 
Bayer, Josef. 2001. Two grammars in one: Sentential complements and 

complementizers in Bengali and other South Asian languages. In: P. 
Bhaskarorao & K.V. Subbarao (szerk.) The Yearbook of South Asian 
Languages: Tokyo Symposium on South Asian Languages – Contact, 
Convergence and Typology. Sage Publications, New Delhi. 11–36.  

Baylin, John Frederick. 2011. The syntax of Russian. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. 

Bowern, Claire. 2008. Syntactic change and syntactic borrowing in generative 
grammar. In: G. Ferraresi & M. Goldbach (szerk.) Principles of Syntactic 
Reconstruction. John Benjamins Publishing. Amsterdam/Philadelphia. 

Collinder, Björn. 1960. Comparative Grammar of the Uralic Language. 
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 

Efremova, Tatiana. 2012. (megjelenés alatt) Mondattani kontaktusjelenségek 
megítélése és előfordulása a városi marik által beszélt nyelvben. 
Grammatika és kontextológia. In: Grammmatika és kontextus – új 
szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Budapest. 

Emonds, J.E. 1985. A Unified Theory of Syntactic Categories. Foris. Dordrecht. 
Ferraresi, Gisella & Goldbach, Maria. 2008. Syntactic recostruction. In: G. 

Ferraresi & M. Goldbach (szerk.) Principles of Syntactic Reconstruction. 
John Benjamins Publishing. Amsterdam/Philadelphia. 

Greenberg, Joseph, 1963. Universals of Languages, Cambridge, MA: MIT Press. 



HOGY … HOGY? KETTŐS KÖTŐSZÓK AZ UDMURT MONDATBAN 
   

  

Haider, Hubert, 2012. (ms) Type III. – theoretical and typological modelling – 
an invitation to empirical assessment. 2013. május 30. 
http://www.unisalzburg.at/pls/portal/docs/1/1873238.PDF 

Kayne, Richard. 1994. The Antisymmetry of Syntax. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. 

Leinonen, Marja. 2002. Influence of Russian ont he syntax of Komi. 
Finnisch.Ugrichen Forschungen Band 57. Heft 1–3. Helsinki. 

Leinonen, Marja. 2009: Russian influence on the Ižma Komi dialect. 
International Journal of Bilingualism 13(3): 309–329.  

Longobardi, G. 2001. Formal syntax, diachronic Minimalism, and etymology: 
the history of French chez. Linguistic Inquiry 32: 275–302. 

Riemsdijk, Henk van. 1990. Functional prepositions. In: Harm Pinkster and Inge 
Genee, (szerk.), Unity in diversity: papers presented to Simon C. Dik on his 
50th birthday. Dordrecht: Foris Publications. 

Riemsdijk, Henk van. 1998. Categorial feature magnetism: The endocentricity 
and distribution of projections. Journal of Comparative Germanic 
Linguistics 2: 1–48. 

Riemsdijk, Henk van. 2012. (ms). Doubling Trouble.  
Rizzi, Luigi. 1997. The fine structure of the left periphery, in Liliane Haegeman 

(szerk.) Elements of Grammar. Dordrecht: Kluwer, 281–337. 
Rizzi, Luigi. 2001. On the position „Int(errogative)” in the left periphery of the 

clause, in Guglielmo Cinque et al. (szerk.). Current Studies in Italian Syntax. 
Amsterdam: Elsevier, 287–296. 

Roberts, Ian. 2005. Principles and Parameters in a VSO Language. Oxford: 
Oxford University Press. 

Salánki Zsuzsa. 2007. (ms). Az udmurt nyelv mai helyzete.  
Sutov, A. F. [Шутов, А.Ф.] 1999. Гипотаксис в удмуртском языке. Ижевск.  
Tánczos, Orsolya. 2010‒2011. Szórendi variációk és lehetséges okaik az 

udmurtban. Nyelvtudományi Közlemények 107. 218‒228. 
Thomason, Sarah Grey & Kaufman, Terrence 1988. Language Contact, 

Creolization, and Genetic Linguistics. University of California Press. 
Berkeley–Los Angeles–Oxford. 

van Gelderen, Elly. 2005. The CP and Split CP cross-linguistically. WORD 55:3. 
369–403. 

Walkden, George. 2012. Against Inertia. Lingua 122: 891–901. 
Winkler, Ederhard. 2001. Udmurt, Languages of the World/Materials 212, 

LINCOM EUROPA. 
 
 
Tánczos Orsolya 
MTA Nyelvtudományi Intézet 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
orsolyatan@gmail.com 


