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ELŐSZÓ
E tanulmánykötet a Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (DiAGram2008) címmel meghirdetett, 2008.
november 11–12-én az ELTE-n megrendezett konferencia előadásainak részletesebben kidolgozott, megszerkesztett
változatait tartalmazza. A konferenciát az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi tanszéke, a Beszélt nyelvi kutatócsoport és a
Funkcionális nyelvészeti műhely rendezte, az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában című konferenciasorozat második
alkalmaként. A sorozat első alkalma a Szöveg, szövegtípus, nyelvtan címet viselte, amelynek előadásai szerkesztett formában
az ugyanilyen címmel megjelent tanulmánykötetben olvashatók (szerk. Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor, Tinta
Könyvkiadó, 2008). Amíg első alkalommal a szövegtipológia időszerű kérdései álltak a középpontban, addig a sorozat
második alkalmával kimondottan grammatikai érdekeltségű kérdések, illetve jelenségek kerültek előtérbe.
A Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (DiAGram2008) címmel meghirdetett konferencia fő
szakmai céljai – amelyek természetszerűleg a kötetre is érvényesek – a felhívás alapján a következőképpen fogalmazhatók
meg. A grammatika fogalma az elmúlt három-négy évtizedben gyökeresen átalakult a nyelvtudományban. Mind a
hagyományos nyelvtan, mind a formális nyelvtan a magában álló teljes mondat (sentence) leírására törekedett. A
funkcionális és kognitív irányzatok kidolgozásával, továbbá a diskurzus közegének és a korpuszadatoknak a bevonásával a
grammatika különböző területei (fonetika/fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika) a beszélt nyelvi
jellemzőknek egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak. Ez az elméleti és módszertani változás alapvetően megváltoztatta a
mondatleírás feltételeit, főképp a diskurzusban elhelyezett, a diskurzustérben lehorgonyzott mondatra (clause-ra) irányítva a
figyelmet. A konferenciának az volt a célja, hogy az előadásokkal bemutassa az elméleti és módszertani kihívások eddigi
eredményeit, az új típusú korpusz- és diskurzusadatokkal tovább árnyalja a grammatika kategóriáit, és termékeny vitára
késztessen. A konferencia nyitott volt a különböző elméleti irányzatok előtt, hiszen a nyelvtan leírásának új kérdésirányait
kívánta felderíteni.
A kétnapos, párhuzamos szekciókkal működő, élénk szakmai beszélgetésekkel és vitákkal jellemezhető konferencia négy
nagyobb téma köré szerveződött. E témák alapján tagolódnak a kötetben szereplő tanulmányok is. A Beszélt nyelvi tényezők
a grammatikában című fejezet a maga tíz tanulmányával a spontán társalgások egyes grammatikai jellemzőit teszi vizsgálat
tárgyává, ahol több esetben kiemelt problémaként jelennek meg a spontán beszéd hangzó oldalának sajátosságai is. A
Grammatikai modellek, grammatikai szempontok, grammatikai jelenségek című fejezet ugyancsak tíz tanulmányt tartalmaz,
amelyekben bizonyos elméleti, módszertani, sőt tudománytörténeti kérdések fogalmazódnak meg. Olyan kérdések, amelyek
a grammatikai jelenségek funkcionális, illetve formális modellálásának, leíró, illetve történeti megközelítésének, valamint a
korpuszalapú adatolásnak a lehetőségeivel függnek össze. A Szemantikai szerkezetek a mondatban és a diskurzusban című
fejezetben található tizenegy tanulmányt az köti össze, hogy a grammatikai egységek (bizonyos lexikai elemek és/vagy
szintaktikai szerkezetek) működésének vizsgálata során hangsúlyozottan kérdeznek rá azoknak a jelentésképzésben betöltött
szerepére, és ezt legtöbb esetben – bár nem kizárólagosan – funkcionális kognitív szemantikai keretben teszik. A
Grammatikai egységek a pragmatika és a diskurzuselemzés nézőpontjából című fejezet nyolc tanulmányát az jellemzi, hogy
a nyelvi tevékenységnek közeget adó diskurzusok vizsgálatából indulnak ki, a vizsgált grammatikai egységeket a
diskurzuselemzések tapasztalatait hasznosítva, illetve határozott pragmatikai szempontokat érvényesítve,
pragmatikaelméleti kérdéseket is artikulálva közelítik meg.
A tanulmánykötet megjelentetését az OTKA támogatásával folytatott Beszélt nyelvi kutatások című pályázat (OTKA T
046179) tette lehetővé. Köszönet illeti Kuna Ágnes, Sólyom Réka, Svindt Veronika és Imrényi András doktoranduszokat,
akik nagy segítséget nyújtottak a kötet szerkesztési munkálataiban.
A szerkesztők
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I. BESZÉLT NYELVI TÉNYEZŐK
A GRAMMATIKÁBAN
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KESZLER BORBÁLA
KÉRDÉS- ÉS FELELETTÍPUSOK A SPONTÁN BESZÉDBEN

1. A mondattannak régóta egyik központi kérdése a mondatok, s ezen belül is különösen a kérdő mondatok osztályozása és
leírása. A kérdő mondatokon belül korábban a magyar szakirodalom hagyományosan két típust különböztetett meg: a
kiegészítendő és az eldöntendő kérdést. Az európai grammatikák és néhány magyar szerző is azonban többféle kérdőmondattípusról beszél. A Quirk–Greenbaum-féle (1977: 191), az Engel-féle (1988: 54); a Heidolph–Flämig–Motsch szerkesztette
(Jüttner 1981: 766–771) stb. grammatikák külön számon tartanak például választó kérdést (Doppelfrage vagy Alternativfrage).
(Ezt Kiefer 1983: 209–213 is felveszi a rendszerébe.) Ilyenek például: Jogász vagy orvos Péter?; Szép vagy csúnya a lány? stb.
Az említett grammatikák és több stilisztikai és nyelvművelő kézikönyv (pl. Rácz 1980: 1145–1148) írnak még meggyőző
kérdésről, érdeklődést felkeltő kérdésről és retorikai kérdésről. Ezek (mint ahogy a nevük is mutatja) a figyelem, az érdeklődés
felkeltését és fenntartását, az expresszivitás fokozását stb. szolgálják, s többnyire válasz nélkül maradnak. – A retorikai
kérdéseknek egy része kérdő alakban kifejezett tagadás, parancs, állítás vagy csodálkozás, például: Mi közöd hozzá?; Nem
takarodsz innen?; Hogy mersz velem így beszélni?; Ki kérdezett? (Hadrovics 1995: 116).
Néhány szerző külön beszél viszontkérdésről is (Rückfrage). Ilyen a Péter katona? kérdésre feltett kérdés: Hogy Péter
katona? Hasonló, de némileg mégis más az úgynevezett echókérdés (vö. pl. Bussmann 1983: 148), mely tulajdonképpen
egy kijelentés megismétlése kérdésként a Jól hallottam? kérdés intonációjával. Az utóbbit Fónagy–Magdics (1967: 58)
ismételtető kérdésnek nevezi. Ilyen például a Péter húszéves kijelentésben való kételkedést kifejező Hány éves Péter?
kérdés. Hogy ez a kérdéstípus külön kategóriába tartozik, azt az is mutatja, hogy bár kérdőszós kérdés (tehát formálisan
kiegészítendő kérdés), mégis az eldöntendő kérdések intonációjával rendelkezik.
Fónagy–Magdics (1967) beszélnek úgynevezett kontrollkérdésről is, például: Szép lány, ugye? Ezt a típust Kugler (2006:
389) utókérdésnek vagy simulókérdésnek nevezi.
Olaszy Gábor (2002: 96) külön kategóriaként említ befejezetlen kérdést is, például: És a múlt havi fizetésem?
Kiefer (1983: 212) megkülönböztet nyitott kérdést is, melynek az a jellemzője, hogy bár a kiegészítendő kérdésre
hasonlít formailag, mégsem egy mondatrészre vagy mondatrészletre kérdez, s ezért nem is lehet rá egy mondatrésszel, sőt
gyakran még egy mondattal sem válaszolni, hanem csak egy egész szöveggel.
Kiefer egyébként a kérdő mondatok kettős megközelítésére vállalkozik. Szemantikai szempontból eldöntendő,
kiegészítendő, választó és nyitott kérdést különít el. Pragmatikai elemzéskor pedig abból indul ki, hogy a beszélő a kérdő
mondatot – azaz a megnyilatkozást – egy bizonyos kommunikációs attitűddel használja. Ezért abban a beszédhelyzetben,
amikor a válasz ismert mind a beszélő, mind a hallgató számára, és mindketten tudják ezt egymásról, akkor a kérdés nem
tekinthető kérdő mondatnak (Kiefer 1983: 221). A kérdő megnyilatkozás szerepe ilyenkor nem az ismeretközlés, hanem
különféle érzelmek érzékeltetése, hiszen a kérdés kijelentéstartalma már lezárult a kérdés elhangzásakor (Kiefer 1983: 221).
Ebbe a típusba sorolja Kiefer az echókérdést (Nyertem a lottón – Nyertél a lottón?), a csodálkozást (Te még itt vagy?) és a
feltételezést (Bolond vagy?) kifejező kérdést is, s kizárja a beszélő kommunikációs attitűdje szerinti négy pragmatikai
csoportból az Elhallgatsz végre?! típusú mondatokat is, ugyanis két formai tulajdonság (kérdés és felszólítás) keveredését
látva bennük, a szintaxis és a szemantika körébe utalja őket (1983: 221–222).
Kiefer a Jelentéselméletben (2000) is foglalkozik a kérdő mondatok szemantikájával és pragmatikájával, és a
beszédhelyzettől függő beszélői attitűd szerint különíti el a kérdéseket (felvilágosítást kérő, problémaközlő,
feladatmegoldást elősegítő, vizsga- és retorikai kérdés; az utóbbihoz sorolja a csodálkozást és a nyomatékosító állítást
kifejező kérdést: Te még itt vagy?; Hát kocsma az én házam?), s nagyon fontos dolgot szögez le summázatként: „a kérdő
mondatok szemantikája a beszédhelyzettől független, pragmatikai jelentésük ezzel szemben csak a beszédhelyzet
ismeretében érthető meg. A beszédhelyzethez tartozik az is, hogy a beszélő mit tud, és hogy milyen ismereteket tételez fel a
hallgatóról. Ugyanaz a kérdő mondat megnyilatkozásként más-más pragmatikai értéket hordozhat” (Kiefer 2000: 58).
A szakirodalom alapján megállapítható, hogy a kérdő mondatok osztályozása és leírása nem egységes. Ennek egyik oka az,
hogy a szerzők különféle szempontok alapján végzik az egyes típusok besorolását. A kérdésnek hol a formai, hol a
szemantikai, hol a pragmatikai sajátosságait tekintik a felosztás alapjának; hol pedig a várható válasz szerint ítélik meg a
kérdést (igen–nem, hosszabb kifejtés stb.). Jó példa erre a Quirk–Greenbaum-féle angol grammatika (1977: 65), mely a
válaszok alapján hétféle kérdő mondattípust sorol fel, s így olyan kategóriákat állít párhuzamba egymással, mint például: igen–
nem kérdés, WH-kérdés, alternatív kérdés, retorikai kérdés, felszólító tartalmú kérdés stb.
2. Úgy tűnik, hogy még bonyolultabb a helyzet, ha a beszélt nyelv kérdő mondatait, s a rájuk adott feleleteket
megvizsgáljuk.
Célul azt tűztem ki, hogy spontán beszédanyag alapján feltérképezzem, s megpróbáljam besorolni és jellemezni a Kieferféle kategóriarendszer alapján a beszélt nyelv kérdés-felelet típusait. A vizsgálat alapja 13 (összesen 782 kB-nyi) spontán
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beszélt nyelvi szöveg volt, melyet 1976-ban hallgatók vettek fel kollégiumban, rejtett mikrofonnal. A beszélgetések
résztvevői főként egyetemi hallgatók és fiatal tanárok voltak. A szövegben összesen 425 kérdés fordult elő, ez azonban nem
425 két fordulóból álló párbeszédet jelent, hiszen ebben a többszereplős, nem irányított, egyszerű stílusnemű, de sok
szlenget tartalmazó beszélgetésben a kérdés-felelet viszony olykor igen bonyolult formákat hozott létre. Ezek közül csak
néhányat emelnék ki. A beszélgetés során a több szereplő miatt néhány kérdés elsikkadt, felelet nélkül maradt. Máskor a
kérdező két vagy több kérdést tett fel (a kontrollként megvizsgált tanórai beszélt nyelvi szövegekben gyakran volt a tanárok
beszédében egyszerre három-négy kérdés is), s ezek közül csupán egyre kapott választ. A több kérdés minden esetben
összefüggött egymással, de az összefüggés különböző lehetett. Vagy két információt szeretett volna megtudni a kérdező
valakiről vagy valamiről (pl. Nevelőtanár volt? És ott is lakott?), vagy a második kérdés csak konkretizálta, pontosította az
első kérdést (pl. Ez hol történt? Sopronban?; Rajzból hogy áll? Ötösre?). Ilyenkor gyakran a kiegészítendő kérdésre
közvetlenül következik egy eldöntendő kérdés (vö. Kiefer 1983: 223 is). Előfordult az is, hogy a dialógusba beékelődtek
hosszabb narratív részek (történetelbeszélések, indoklások stb.; a kérdésről l. Tolcsvai 2006: 83), melyekbe bele voltak
szőve olyan függő kérdések, melyekre nem is volt válasz várható. Sok olyan kérdés is előfordult a szövegben, mely csupán
a figyelem, a kapcsolat fenntartását (pl. Igen?, Nem?) vagy a kérdés meg nem értésének a jelzését (pl. Tessék?, Mi?, Hogy?,
Hogy mondod? stb.) szolgálta. S akadtak formális kérdések is, melyek kizárólag az érzelmileg telített közlés (állítás,
felszólítás, felkiáltás, óhaj) eszközei voltak, és frazémává váltak (a kérdésről l. pl. Szikszainé 2008: 43–48).
Végül a 425 kérdésből alig a fele, összesen 205 kérdés-felelet pár maradt, melyeket Kiefer felosztása szerint
grammatikai-szemantikai szempontból értékelni tudtam.
Kiefer négyféle kérdést különböztet meg: eldöntendő, kiegészítendő, választó és nyitott kérdést.
Az eldöntendő kérdés jellemzője, hogy „a hallgatónak két lehetőség közül kell választania”. A Kiefer példáiban szereplő
Bemész ma a városba? kérdésre szerinte „a szemantikailag lehetséges válaszok vagy a Bemegyek a városba vagy a Nem
megyek be a városba kijelentéssel ekvivalensek” (Kiefer 1983: 209–210).
A vizsgált szövegben összesen 108 eldöntendő kérdés fordult elő. Az ezekre adott lehetséges és valóban érkezett
válaszokat az alábbi összefoglalás mutatja. A választípus előfordulásának számát minden esetben jelöltem. A csupán
lehetséges választípusok mellett 0 jelzi, hogy a vizsgált szövegben a típus nem fordul elő. A táblázatban az Eljöttök ma
hozzánk?, illetve a Nem jöttök ma el hozzánk? tagadószót tartalmazó kérdés szerepel típuspéldaként.
Az eldöntendő kérdésre adott (vagy adható) válaszok (108)
Eljöttök ma hozzánk?
Igen, elmegyünk. (3)
Igen (10)
Ühüm. (1)
Ja. (1)
El. (3)
Elmegyünk. (32)
Igen [+ információ], délután. (2)
Elmegyünk [+ információ], délután. (4)
Válasz rokon értelmű kifejezéssel:
Majd elballagunk. (1)
[Igen.] [+ információ] Délután. (5)
Nem. (18)
Nem [+ indoklás vagy másik lehetőség
megadása], mert jönnek a szüleink; vagy:
majd holnap. (5)
[Nem.] [+ indoklás vagy másik lehetőség
megadása] Jönnek a szüleink.; vagy:
Majd holnap. (11)
Dehogyis. (2)
Dehogy. (1)
Más formájú, de szemantikailag adekvát válasz:
Kérsz vacsorát? – Már ettem. [= Nem, hiszen
már ettem.] (0)
Magyar szilva? – Van ma egyáltalán magyar
szilva? [= Nem, hiszen ma már szinte nincs is
magyar szilva.] (0)
Talán, feltétlenül, persze. (3)
Kitérő válasz: Még nem tudom. (0)

Nem jöttök ma el hozzánk?
Nem megyünk el. (1)
Nem. (2)

De.; De, elmegyünk. (0)
De [+ információ], egy kis időre. (1)

[De.] [+ információ] Majd holnap. (2)

[De.] Talán, feltétlenül, persze. (0)
Kitérő válasz: Még nem tudom. (0)
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Teljes választ a kérdésre: Igen, elmegyünk csupán hárman adtak. Igen-nel válaszoltak tízen, Nem-mel 18-an, s a
legtöbben (32) a kérdésben levő tényállást választották: Elmegyünk. Egy esetben pedig a tényállást kifejező szó
szinonimájával válaszoltak: Eljöttök ma hozzánk? – Majd elballagunk. A válaszokban gyakran + információt is találunk.
Ezt néha az Igen-nel (illetve a Nem-mel) vagy a tényállást kifejező szóval kombinálták. A + információ problémáját Kiefer
(1983: 223) is felveti. Megállapítja, hogy bizonyos típusú eldöntendő kérdések összekapcsolhatók kiegészítendő
kérdésekkel, tehát az eldöntendő kérdés egy második kérdést látszik mintegy „előhívni”. Ez: Miért? vagy Miért nem?
Szerinte vannak olyan kérdő mondatok, melyek már szemantikai szerkezetükkel jelzik a második kérdést. „Ezek a kérdő
mondatok pragmatikailag irányítottak, ez az irányítottság azonban a mondatok szemantikai szerkezete alapján
kikövetkeztethető. Szemantikai szerkezetük alapján pragmatikailag két kérdést tartalmaznak a következő típusú mondatok:
I. A mondat fókusza nem az ige: Vonattal mész Stockholmba? – Nem. Repülővel. […] II. A kérdés határozatlan névmást
tartalmaz: Volt itt valaki? – Igen. Péter. […] III. A kérdés általános állítmányt vagy olyan állítmányt tartalmaz, amelynek
egyik argumentuma nincs betöltve: Gondjaid vannak? – Igen. Péter nem kapott fizetésemelést. […] IV. A kérdés az ismer
igét tartalmazza: Ismered azt az embert, aki az előbb benézett az ablakon? – Igen. Egyik szomszédom volt. Kovács Péternek
hívják. […] V. A kérdés beágyazott kérdést tartalmaz: Meg tudod nekem mondani, hogy hány óra van? Meg. Nyolc óra múlt
öt perccel.” (Kiefer 1983: 223–225). Kiefer nem utal azonban arra, hogy + információ a felsorolt eseteken kívül számtalan
más esetben is előfordulhat (például: Eljöttök ma hozzánk? – Nem. Majd holnap). S gyakran (a vizsgált szövegben pontosan
hétszer) előfordul az is, hogy a válaszban sem az igen, sem a nem, sem a tényállást kifejező szó nem szerepel, csak a plusz
információ, ami valami határozói körülményt (s nem csupán okot) fejez ki, tehát: Délután., Egy kis időre. Persze ezek
természetesen implicit tartalmazzák az igen-t vagy a nem-et is.
Eldöntendő kérdésre lehetséges módosítószóval történő választ is: talán, valószínűleg stb. A vizsgált szövegben erre
három példát találtam. – Lehetne azonban ezek helyett halogató vagy elhárító választ is adni: Még nem tudom. Nem is
gondoltam erre. Ezekre azonban a korpuszban nem volt példa.
A második típus a választó kérdés. Ilyen a vizsgált korpuszban csupán háromszor fordult elő (a kontrollként vizsgált 739
kB-nyi tanórai felvételekben is csupán négy választó kérdés volt). A választó kérdésre a felelet: p vagy q, de lehet is…is is
vagy sem…sem is, bár az utóbbi kettőnek bizonyos esetekben (Mentek vagy maradtok?) szemantikai korlátai vannak, hiszen
ha két egymást kizáró dolog vagy cselekvés közül kell választani, akkor a válasz nem lehet is…is, de sem…sem se:
*Megyünk és maradunk is.; * Se nem megyünk, se nem maradunk. Az utóbbi típusú kérdések kivételével lehetséges semsem válasz plusz információval is, sőt lehetséges csupán magában + információ is, tehát: Se ne együnk, se ne
beszélgessünk, hanem tornázzunk., illetve: Inkább tornázzunk. Sőt lehet a válasz Mindegy., Nem is tudom. és viszontkérdés
is: Te mit tanácsolsz? Mindezekre, sajnos, a vizsgált korpuszban nem találtam példát; a kontrollszövegekben azonban
igen.
Kiegészítendő kérdés összesen 56 fordult elő a korpuszban. „A kérdő névmásos (kiegészítendő) kérdés (pl. Hogy
sikerült?) a nevét onnan kapta, hogy mindig tartalmaz kérdő névmást. A kérdő névmás fogalja el annak a mondatrésznek
(vagy a mondatrész fogalmi jelentésű összetevőjének) a pozícióját, amely iránt informálódunk, ennek megfelelően a felelet
általában egy mondatrésszel, mondatrész-összetevővel vagy szintagmával megadható (Hogy sikerült? – Jól./Jól sikerült.;
Milyen volt az előadás? – Érdekes/Érdekes volt az előadás.)” (Kugler 2006: 388). Kiefer (1983: 211) másképp fogalmaz:
„Általában a válaszhalmaz elemeinek szintaktikai és szemantikai kategóriáját a kérdőszó határozza meg. Szintaktikailag
kérdezhetünk főnévi csoportra, állítmányra és módhatározóra: Kit láttál? Mit csinálsz? Hogy énekel Éva?”. Később a
módhatározót (nagyon helyesen) megtoldja állapothatározóval (Kiefer 1983: 216), s választ ad arra a problémára is, hogy a
megadott kérdésfajták egyikébe sem fér bele a következő kérdés-felelet: Mikor indulsz?– Most azonnal. vagy: Reggel. stb.,
s megállapítja, hogy ezek a válaszok is felfoghatók főnévi csoportoknak (Kiefer 1983: 216). Mint látni fogjuk: a
definícióknak azok a részei, melyek szerint a kérdő névmások mindig egy mondatrészre vonatkoznak, valamint az, hogy a
válaszhalmaz elemeinek szintaktikai és szemantikai kategóriáját a kérdőszó határozza meg, nem teljesen állják meg a
helyüket.
A kiegészítendő kérdések típusai (68)
Állítmányra kérdező kérdések

Feleletek

Mit csinál?

Nevelőtanár. (13)
Tanít. (2)
Nem tudom. (1)
Megpróbálom újra. (0)
Megbetegedett. (0)
Kórházban van? (1)
Ő a tanárom. (0)
Elszomorította. (0)
Mindenben segítette őket. (0)
Szorgalmas. (13)

Mit teszel, ha…?
Mi lett X-szel?
Mi van X-szel?
Ki ő?
Milyen hatással volt ez rá?
Hogyan fejezte ki ezt a ragaszkodást?
Milyen ő?
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Alanyra kérdező kérdések

Feleletek

Ki keresett?
Melyik ruha tetszik?

A barátom. (9)
A piros. (2)

Tárgyra kérdező kérdések

Feleletek

Mit eszel?
Mit álmodtál?
Mit mondott?
Határozóra kérdező kérdések

Süteményt. (3)
Azt, hogy… (3)
Gratulált.; Csak köszönt. (3)

Helyhatározóra: Hol? (3)
Időhatározóra: Mikor? (5)
Okhatározóra: Miért? (4)
Célhatározóra: Miért (1)
Részeshatározóra: Kinek? (1)
Aszemantikus határozóra: Mire? (1)
Módhatározóra: Hogyan? (1), de: Hogy hívják? – Szentirmay Jenő. (1)
Jelzőre vonatkozó kérdés

Felelet

Milyen Katalin?

Kovács Katalin. (1)

A kiegészítendő kérdéseknél az első problémát az állítmányra való kérdezés jelenti. Az állítmánynak (legalábbis az igei
állítmánynak) ugyanis nincsen kérdőszava, hacsak nem fogadjuk el Kubinyinak azt a véleményét, hogy létezik igemás is,
ami egy kérdő névmásból és egy tartalmatlan jelentésű igéből áll (Kubinyi 1954: 413–419). Tehát ebből az következne,
hogy az igei állítmányra a Mit csinál?, Mi történik? kérdéssel kérdezhetünk (a kérdésről l. még Kiefer 1983: 211), a
névszóira természetesen ki?, mi?, milyen?, mennyi?, kié? kérdéssel is (Ki volt Petőfi?, Milyen az idő Pesten?, Kié ez a
könyv? stb.). Érdekes azonban, hogy a Mit csinál? kérdésre is többnyire (13-szor) névszói állítmány volt a felelet: Tanár.,
Nevelő. stb., s csupán két esetben igei állítmány (pl. Tanít.).
Tapasztalatom szerint az igei állítmányra a Mit csinál?, Mi történik? kérdésen kívül kérdezhetünk kérdő névmással és
más tartalmatlan igével is, például: Mit teszel, ha…? – Megszidom., Mi lett X-szel? – Megbetegedett., Mi van X-szel? –
Nyaral., sőt egyéb típusú kérdésekkel is: Milyen hatással van ez a családra? – Megharagszanak Gregorra.; Hogyan fejezi
ki ezt a ragaszkodást? – Felmászik a képre. (Ezekre a kérdésekre természetesen lehetne nyitott kérdésre adható szöveges
feleletet is adni.)
Az alanyra, tárgyra, határozóra való kérdezésnél (s erre Kiefer is felhívja a figyelmet; 1983: 211) nem csupán ki?, mi?,
kit?, mit?, hova, mikor? kérdéssel kérdezhetünk, hanem milyen, melyik névmással + főnévvel is. Mivel ez a főnév különféle
esetragokat is kaphat, a szemantikai kategórián túl a válaszhalmaz szintaktikai kategóriáját is pontosítja (azaz utal a főnévi
csoport szintaktikai funkciójára, tehát: Melyik ruha tetszik? – A piros.; Melyik ruhát választod? – A kéket.; Melyik szállodába
mentek? – A Pannóniába. Kiefer ezeket a melléknévi kérdő névmás utáni főneveket kérdő főneveknek nevezi. – Ugyanilyen
alapon lehetne az állítmányi kérdésekben szereplő igéket is kérdő igéknek nevezni.
A kit?, mit? Kérdéssel kapcsolatban is akadnak problémák. Egyrészt már láttuk, hogy a Mit csinál? kérdés csak igen
ritkán kérdez tárgyra, másrészt például a Mit mondott? kérdésre a válasz (s ez teljesen természetes) lehet alárendelő
összetett mondat, de lehet egy performatív ige is, például: Megköszönte a figyelmeztetést., Gratulált., Csak köszönt. stb.
(Persze ezeknek a jelentéselemei között természetesen szerepel impliciten a mond jelentése is, de itt a tárgy kérdésére nem
tárggyal feleltünk, hanem állítmánnyal.),
A negyedik kérdéstípusként Kiefer a nyitott kérdést nevezi meg. A korpuszban összesen 26 nyitott kérdés fordult el. A
nyitott kérdés jellemzője Kiefer szerint, hogy mindig tartalmaz kérdő névmást, s hogy a kérdés hosszabb, esetleg több
mondatnyi kifejtést, azaz szöveget igényel. Szerinte a nyitott kérdések jellemző kérdőszava a miért?, melyik?, a milyen? és
a hogyan? (Kiefer 1983: 212). A vizsgált korpuszban én csupán a miértre (6) és a hogyanra (5) találtam példát. Tipikus
kérdése lehet azonban szerintem a nyitott kérdésnek a Kiefer által említetteken kívül a mi, mit + valamilyen tartalmatlan
vagy tartalomváró ige is, például: Mi van X-szel?, Mi történt tegnap az iskolában?, Mit tapasztaltatok a kongresszuson?
(Ilyen típusú nyitott kérdés 4 fordult elő a szövegben.) Tehát ezekben az esetekben sem egyedül a kérdőszó kívánja meg a
hosszabb kifejtést, hanem a kérdőszó a kérdő igével együtt, vagy pedig egy kérdőszó egy tartalomváró szóval együtt,
például: Mi az igazság ebben a kérdésben?, Milyen tanulságokat lehet levonni ebből az ügyből? stb.
A beszélt nyelvben (ezt különösen tanítási órák felvételeiben találtam) gyakoriak a befejezetlen (Olaszy 2002: 96) vagy
hiányos kérdések is. Például: És történelemből?, És főállásban?, És a másik családban? Ezek a kérdések gyakran
kiegészíthetők kiegészítendő kérdéssé, de adott esetben lehetnek nyitott kérdések is. Még érdekesebbek a következő
(többnyire nyitott) kérdések: Jenő?, Éva? Ezeknek a jelentése: És mi van Jenővel, illetve Évával?
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S még néhány érdekes kérdéstípus (sajnos a spontán beszélgetésekben ezek nem fordultak elő, a tanórák anyagaiban
azonban igen gyakran): Más vélemény?, Kérdés?, Megjegyzés? Ezek az előbbi hiányos kérdésekkel szemben már nem
mindig egészíthetők ki kérdőszóval (Más vélemény van?, Kérdés van?), mégis nyitott kérdéseknek tűnnek. A nyitott kérdés
voltuk szerintem a bennük levő tartalomváró szavaknak köszönhető. S ezen a ponton már világosan látszik a különféle
kérdő mondatfajták összemosódása, s ha még hozzávesszük a következő típusokat is: Hát még?, Aztán?, Vagy?, De?, És?,
Hanem?, Mert?, Például?, akkor még nagyobb zavarba kerülünk, hiszen ezekben nincs kérdőszó, de többnyire kiegészítést
kívánnak. Lehet rájuk a kiegészítendő kérdésre adandó felelettel felelni, de lehet a nyitott kérdésre várt válasszal is, sőt
olykor az eldöntendő kérdésre várt felelettel is, ha a szövegkörnyezetből adódó jelentésük például az, hogy De nem tartotta
be? (Egyébként ezeket a kérdéseket a dallamvonaluk inkább az eldöntendő kérdéshez húzza.)
3. Az adatokból leszűrhető tanulság az, hogy a spontán beszéd vizsgálata nagyon sok átmeneti esettel és grammatikai
érdekességgel szolgál, s ezek ismerete sok esetben nem megkönnyíti, hanem megnehezíti a nyelvtani kategorizálást. S hogy
az elmondottak tudatában milyen felosztása képzelhető el a kérdő mondatoknak? Olyan, amelyik a kérdő mondatoknak
csupán a grammatikai formáját veszi figyelembe, hiszen olyan bonyolult szemantikai összefüggések határozzák meg a
kérdésekre adható válaszokat, hogy ezt semmiféle osztályozáskor nem lehet figyelembe venni. A kérdő mondatokat tehát a
következőképpen osztályoznám:
I. Kérdő névmásos (kiegészítendő) kérdés (pl. Hogy sikerült?)
II. Kérdő névmást nem tartalmazó (eldöntendő) kérdés
1) Kérdő intonációt tartalmazó kérdés. Ennek két altípusa van:
a) a poláris kérdés (pl. Voltál színházban?), amely ún. kérdő intonációval (emelkedő, az utolsó szótagon eső
intonációval) rendelkezik; a várt felelet: igen vagy nem;
b) a választó kérdés (pl. Busszal vagy vonattal mész?); mindig tartalmaz választó mellérendelő kötőszót (vagy);
emellett sajátos kérdő intonációs szerkezet is jellemzi.
2) Kérdő intonációt nem tartalmazó (ereszkedő dallamú) kérdés, amelyben a mondatfajta-jelölést az -e vagy az ugye
partikula végzi el az altípus kötelező jelölőjeként (pl. Ugye eljöttök?).
4. A kérdő mondatok vizsgálata természetesen még további kutatásokat igényel. S ehhez érdemes a továbbiakban is a
beszélt nyelv tanulságait is figyelembe venni.
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MARKÓ ALEXANDRA
ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK A SPONTÁN BESZÉDBEN

1. Bevezetés
A mondatfajták elkülönítésének egyik szempontja – a közlés szintaxisa (ideértve az ige tipikus morfémaszerkezetét) és a
szóállomány jellemzői mellett – az ún. szintaktikai intonáció (Kugler 2000: 379). A magyarban a mondatmodalitás
megkülönböztetése szempontjából kitüntetett az ún. kérdő intonáció, mivel a partikula nélküli eldöntendő kérdéseknek ez az
egyetlen olyan megkülönböztető jegyük, amely alapján egyértelműen elkülöníthetők a kijelentő mondattól.
Az eldöntendő kérdő mondatok hangtani elemzése a magyar nyelvészeti szakirodalomban kevés nyitott kérdést tartogat,
hiszen mind fonológiai, mind fonetikai szempontból születtek áttekintő és részletező munkák egyaránt. A 20. század
fonetikusai nagy érdeklődéssel fordultak a beszéddallam kérdései felé. Balassa vizsgálta először részletekbe menően a
kérdő intonációt, de több megállapítása tévesnek bizonyult – ezeket Gombocz Zoltán igazította ki. Gombocz fogalmazta
meg a különbséget a magyar eldöntendő és kiegészítendő kérdések dallamparaméterei között. A tudományos igényű
intonációkutatás Tolnai Vilmos (1915) nevéhez fűződik – munkájában négyféle kérdést különböztetett meg. A következő
fontos lépést a szamosháti nyelvjárás hanglejtésformáinak leírásával Csűry Bálint (1925) tette meg. Eredményei azért is
különösen fontosak, mert dialektológiai vizsgálatai a spontán beszédet állították a középpontba. Magyar anyagon Hegedűs
Lajos (1930) végzett először műszeres beszéddallam-vizsgálatot (kimográffal).
A mai magyar nyelv rendszeré-ben Deme a mondattani fejezethez kapcsolódva mutatta be a mondatfajták jellemző
hanglejtésformáit (1962). Fónagy és Magdics (1963 és 1967) a kérdések dallamát több szempontú elemzésnek vetette alá:
vizsgáltak semleges és attitűd/érzelemjelző formákat, valamint kitértek a nemek és a generációk közötti nyelvhasználati
különbségekre is. Megállapításaikat főként felolvasott és (színészek által) eljátszott közlések meghallgatására, lejegyzésére
és lekottázására alapozták. Bár olvashatunk spontán beszédbeli megvalósulásokról is, a spontán kérdések rendszerszerű
vizsgálatáról nem; illetőleg sok esetben nem világos, hogy eljátszott vagy spontán megnyilatkozásra vonatkoznak-e a
leírtak.
Bartók (1978) a kérdő intonációt a magyar mint idegen nyelv oktatása szempontjából jellemezte.
A Nyelvművelő kézikönyv-nek a hanglejtéssel foglalkozó címszava (Elekfi 1980) – értelemszerűen – kiegészült az ún.
hanglejtési hibák tárgyalásával is. Elekfi és Wacha (é. n. [2003]) munkája ugyancsak kitért a helytelen megvalósulásokra.
Varga László funkcionális vizsgálatainak (pl. 1993, 1994) a célja a magyar dallamprozodémák teljes rendszerének leírása
volt. Az eddig említett munkákkal ellentétben ezért (fonológiai szempontú) tanulmányaiban a formából indult ki, s az egyes
karakterdallamok funkcióit – köztük a kérdőt – vette sorra.
Fónagy 1998-as áttekintésében összegezte többek között saját korábbi és Varga (1981 és 1983) eredményeit. Itt is
olvashatunk megállapításokat a spontán beszédről, de ezek közül sok ugyancsak nem választható el a színdarabok
meghangosításával kapcsolatos eredményektől.
A kutatás új irányvonalát jelentik a műszeres kísérleti fonetikai elemzések. Szintézissel manipulált anyaggal végzett
percepciós vizsgálat adja meg a választ a Gósy és Terken (1994) által megfogalmazott kérdésre: milyen prozódiai jegyek
teszik lehetővé a két szótagú szóra végződő eldöntendő kérdések és (az utolsó szavukon hangsúlyos) állítások
megkülönböztetését – tehát az ugyanazon szótagon megjelenő F0-csúcs ellenére milyen járulékos paraméterek segítik az
azonosítást. Gósy 2000-ben megjelent analízise produkcióközpontú: kérdő, felkiáltó és felszólító mondatok dallamát
elemezte 12 pedagógus bemondásában.
Olaszy (1995) először végzett komplex akusztikai vizsgálatot, azaz a beszéddallam mellett az intenzitásról és a
temporális szerkezetről, illetőleg az ezekben végbemenő változásokról is számot adott különböző beszédaktusok, s köztük a
kérdések tekintetében. Olaszy 2002-es tanulmánya részletezőbb volt, a kérdés több altípusát tárgyalta – az
alaphangmagasság és az intenzitás tekintetében. Mindkét tanulmány felolvasott közlések adatait mutatta be.
Az úgynevezett laboratóriumi fonológia irányzatába illeszkedik Varga 2002-es elemzése, amelyben az egy szótagú
eldöntendő kérdő mondat allokontúrjait vizsgálta – minidialógusokban elicitált kérdések alapján.
Az eldöntendő kérdő mondatok spontán megvalósulásainak korpuszalapú vizsgálata új keletű a magyar
szakirodalomban (Markó 2007, 2008), ami arra vezethető vissza, hogy valódi spontán kérdések csak társalgásban
elemezhetők, és a jó minőségű, több résztvevős felvételek elkészítése komoly apparátust, speciális rögzítési technikát
igényel. Másrészt minél természetesebb a társalgási helyzet, annál valószínűbben jelennek meg benne az elemzés
szempontjából zajnak minősülő szakaszok (pl. hümmögés, egyszerre beszélés, nevetés), ami befolyásolja az adott
felvételen adatolható közlések mennyiségét. Ebből adódóan az elemzésre alkalmas és bizonyos általánosítások
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megfogalmazását lehetővé tevő adatmennyiség eléréséhez jóval több hanganyag rögzítése szükséges, mint a felolvasott
vagy eljátszott mondatokon-szövegeken történő vizsgálat esetében. Természetesen a rögzítési feltételek miatt a beszélők
száma is korlátozottabb.
Egy korábbi tanulmányban egy kétórás társalgásfelvétel mintegy 200 kérdő mondatát vizsgáltuk, és a gyakoribb típusok
akusztikai elemzését végeztük el (Markó 2007). Több eltérést is adatoltunk a szakirodalomban olvasható általános
sémákhoz, szabályokhoz képest. Ennek kapcsán felmerült, hogy azon eldöntendő kérdések esetében, amelyek nem
tartalmaznak a kérdést jelző lexikai elemet, a nyelvi szabálytól (olykor jelentős mértékben) eltérő intonáció hogyan
befolyásolja a percepciót. Kérdésként merült fel, hogy milyen arányban azonosítható a szabálytalan intonációval
megvalósuló formák kérdő funkciója a kontextustól és a szituációtól függetlenül (tehát például a nonverbális jelek
hiányában); illetőleg hogy hogyan, milyen jegyek alapján azonosítja a beszédpartner a kérdő funkciót. A jelen kutatás ezért
a percepció oldaláról vizsgálja a spontán beszéd eldöntendő kérdő mondatait.

2. Anyag, kísérleti személyek, módszer
A spontán beszédben rögzített eldöntendő kérdő mondatokat meghallgatásos teszttel vizsgáltuk, majd választ kerestünk
arra, hogy mitől lehet sikeres az azonosítás a szabálytól eltérő intonációs formák esetén is.
A magyar kérdő intonáció leírásában a szerzők megkülönböztetnek a) három vagy több, b) két és c) egy szótagú formákat
(vö. pl. Gósy 2004: 194). Az utóbbi(aka)t szokás a hosszabb forma csonkult változatának tekinteni (vö. pl. Varga 2002). A
Bevezetésben említett kétórás társalgásfelvételen (a rögzítés és feldolgozás módszertanára vö. Markó 2007: 61) 81
(egészében zajmentes) eldöntendő kérdés volt adatolható, ezek közül 58 volt három vagy több szótagos (ebből négy választó
kérdés); valamint 15 két és 8 egy szótag hosszúságú kérdő mondat jelent meg. Olyan intonációs eltérést, amely
befolyásolhatta a percepciót, a három vagy több szótagú kérdések között találtunk nagyobb arányban.
A meghallgatásos tesztben random sorrendben szerepeltek a társalgásból kivágott kérdések (65 db) és állítások (38 db).
(A lejátszott kérdések között olyanok is szerepeltek, amelyek részben zajosak voltak – a disztraktorok számának növelése
érdekében.) A 103 darab beszédszakasz (szünettől szünetig tartó szöveges rész) között változó arányban jelentek meg a
felvételen szereplő négy beszélő megnyilatkozásai, megnyilatkozásrészletei. A tesztanyagot úgy állítottuk össze, hogy az
egyes beszédszakaszok közé 3 másodpercnyi csendet iktattunk be (a teljes hanganyag így mintegy 7 perc hosszú lett). A
meghallgatásos tesztet több csoportban, tantermi körülmények között végeztük el, a hallgatók a hanganyagot számítógépről,
ún. aktív hangfalon keresztül, monóban hallották.
Mivel a társalgásfelvétel 21 éves egyetemisták részvételével készült, a tesztelésre is hasonló korú egyetemi hallgatókat
kértünk meg – feltételezve, hogy a beszélők és a hallgatók szociolektusa közös, így a percepciós eredményeket nem
befolyásolja a beszédmódok/stílusok esetleges különbözősége. A tesztelésben 50-en vettek részt (43 nő és 7 férfi),
átlagéletkoruk 21 év (a legfiatalabb 18, a legidősebb 35 éves) volt, nagyjából fele-fele arányban voltak köztük magyar és
más szakosok.
A résztvevők tesztlapot kaptak, amelyen szerepelt az egyes lejátszott közlések sorszáma, szövege helyesírási formában,
illetve minden sorban egy pont (.), egy kérdőjel (?) és egy felkiáltójel (!). Azt kértük a hallgatóktól, hogy karikázzák be azt a
mondatzáró írásjelet, amely véleményük szerint a legjobban tükrözi a hallott közlés modalitását. A kiértékelés úgy történt,
hogy ha az adatközlő pontot/kérdőjelet jelölt, a közlést (értelemszerűen) kijelentő/kérdő mondatnak percipiálta; ha
felkiáltójelet jelölt, akkor (mivel felszólító és óhajtó tartalmú vagy grammatikai szerkezetű közlések nem voltak az anyagban)
felkiáltó mondatot azonosított. Ez utóbbi jelölést az emocionális intonáció észlelésének feleltettük meg (a felkiáltó mondat és
az emocionális intonáció összefüggésére vö. Kugler 2000: 381), vagyis az így minősített közléseket az érzelmileg telített
realizációk közé soroltuk.
Meghatároztuk, hogy milyen arányban volt sikeres egy-egy közlés modalitásának azonosítása, majd megvizsgáltuk, hogy
a hallgatók minősítése milyen akusztikai paraméterekkel hozható kapcsolatba. (A kérdések, illetőleg az ún. kérdő mag
részletes akusztikai elemzését – a zöngeminőség, a hanglejtésforma, az F0 minimum- és maximumértéke, a frekvenciacsúcs
helye és a hangköz tekintetében – lásd Markó 2007: 64–70.) Végül az eredményeket statisztikai próbával vetettük össze az
SPSS 16.0 segítségével (független kétmintás t-próba, 95%-os szignifikanciaszinten).
Az alábbiakban a példaként idézett közléseket helyesírási formában adjuk meg, és csak ott térünk el a szabályos írott
alakoktól, ahol a szó szótagstruktúráját érinti a kiejtésbeli változás (például tényleg-et írunk ott is, ahol télleg hangzott el, de
a tehát egy szótagúra rövidülését jelöljük: tát). A kérdő maghoz tartozó lokális F0-maximumot kiskapitális szedéssel
jelöljük.

3. Eredmények
A percepciós tesztben szereplő 65 kérdés közül 58 volt három vagy több szótagos. Az 1. ábra mutatja ezen belül a
típusok eloszlását: a semleges, szabályos formák jelentek meg (értelemszerűen) a legnagyobb arányban (53,44%), míg
erőteljesen emotív tartalmúnak csak a lejátszott kérdések 8,62%-át érezték a hallgatók. Dallamcsúcs-eltolódás
12,07%-ban, érdes zönge 15,52%-ban, emelkedő zárlat pedig 10,34%-ban jelentkezett.
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1. ábra: A kérdésrealizációk típusainak eloszlása

A szakirodalom szerint a legalább három szótagos eldöntendő kérdések szökő-eső dallamzárral realizálódnak, ahol az
emelkedés az utolsó előtti, a lelépés az utolsó szótagon valósul meg (vö. pl. Deme 1962: 505–506, Olaszy 2002: 91), ettől
eltérés csak fókuszhangsúly vagy érzelmi töltet esetén lehetséges (vö. pl. Fónagy–Magdics 1967: 43–47). Ez alapján külön
vizsgáltuk a (legalább 10%-ban) felkiáltónak minősített 5 kérdést. Az elemzés azonban nem mutatott ki eltérést a szabályos
formától, a frekvenciacsúcs helye és „lefutása” a normának megfelelően alakult, a kérdő mag hangköze sem tágabb, mint az
érzelmileg semlegesnek tartott közlések esetén. Az ebbe a kategóriába eső kérdések főleg csodálkozást vagy fokozott
érdeklődést fejeznek ki (utánuk zárójelben a „felkiáltó” minősítés aránya): Volt egy süNItek? (18%), TizenNYOLc év? (10%),
Két Évig? (16%), Nem sikErü[l]t? (22%), KoMOlyan? (10%). A legnagyobb arányban emocionálisnak tartott közlés
megvalósulását mutatja a 2. ábra – valószínűleg a szakasz eleji relatíve magas frekvenciával függhet össze a percepciós
eredmény.

2. ábra: A 22%-ban felkiáltónak minősített Nem sikerü[l]t? közlés
(férfi ejtés, fent rezgéskép, lent dallamgörbe)

A hallgatók által semleges érzelmi állapotúnak érzett, és szabályos dallamzárral megvalósult 31 három szótagos vagy
hosszabb kérdés modalitásának azonosítása átlagosan 97,74%-os volt (82–100% közötti szórással). A legkisebb arányban
azonosított kérdés lapos dallamívű, az utolsó előtti szótagi fellépés mindössze 10%-os, ezért elképzelhető volna, hogy ez
indokolja a kiugró 82%-os felismerést. Ugyanakkor sok más kérdés estében a frekvenciaváltozás nem érte el ezt az
értéket, mégis akár 100%-osra is sikerült a modalitásazonosítás, ezért más magyarázatot kell találnunk. Feltehető, hogy a
férfi beszélő hangjának (hangszínezetbeli) sajátosságai bizonytalanították el a hallgatókat.
A társalgásban összesen 7 olyan eldöntendő kérdést adatoltunk, amelyben a kérdő mag pozíciója eltér az elvárttól – ezek
két típusba sorolhatók: a) az utolsó előtti szótag helyett eggyel az előtt jelenik meg a dallamcsúcs a következő 4 közlésben:
Tát nem csak csúcsidőbe FOG járni? Így a műszaKI részét? Tényleg, nem lehet egyszer ezt így kiPRÓbálni? Ismered Norbi
anyukáját Egyébként? b) 3 esetben két lokális F0-csúcs van, az egyik a hátulról harmadik vagy negyedik szótagon, a másik
pedig az utolsón: Ő is oda akAR menNI? [O]tt is LEhet inGYEN? KözépKOri zeNÉT? (vö. 3. ábra). Ezeknek a kérdésként való
azonosítása közel 100%-os (legalább 96%, átlagosan 99,14%), felkiáltó jelleget csak egy esetben és csak egy valaki jelölt.

3. ábra: A dallamcsúcs-eltolódással realizálódott közlések két típusa
(női ejtés, fent rezgéskép, lent dallamgörbe)
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A frekvenciacsúcs-eltolódás relatíve nagyarányú előfordulása (az összes társalgásbeli eldöntendő kérdés mintegy 10%-a,
a legalább három szótagosak 15%-a) mindenképpen magyarázatot kíván. Nem valószínű, hogy ilyen mennyiségben és
ennyire hasonlóan jelennének meg, ha – tegyük fel – szupraszegmentális szintű megakadásjelenségről volna szó. A
percepciós teszt eredményei szerint az a magyarázat sem valószínű, hogy ezek a közlések olyan, a semlegestől eltérő
attitűdtartalmat hordoznak, amely indokolja ezt a fajta realizációt, hiszen összesen 1 „felkiáltó” jelölés született.
Felmerülhet természetesen, hogy a dallamcsúcs helyét a hangsúlyozás befolyásolja, ennek ellentmond azonban, hogy a
lokális frekvenciamaximum az esetek többségében nem első szótagon jelenik meg (lásd műszaKI, kiPRÓbálni, akAR, inGYEN,
középKOri, zeNÉT), illetve jellegzetesen hangsúlytalan szavakon: segédigén (FOG), diskurzuspartikulán (Egyébként). Néhány
példára magyarázatként szolgálhat az ún. hangsúlyeltolódás jelensége (vö. Gósy 2002), akusztikai elemzéssel azonban nem
választható szét, hogy az F0-nak az adott szótagi kiemelése a hangsúly vagy a dallam, esetleg mindkét prozódiai jegy
áttevődése miatt történhetett.
A percepciós adatok alapján elképzelhető, hogy a spontán beszédben ezek az egy szótagnyi dallamcsúcs-eltolódások
(tehát az utolsó előtti szótag helyett az az előttin vagy az utolsón megjelenő F0-maximum) elfogadottak – valószínűsíthető,
hogy a kérdő szándék még pregnánsabbá tételére szolgálnak. Ez esetben azonban felvetődik a szabály kitágításának
szükségessége.
A beszélgetésben 9 olyan kérdés hangzott el, amely a kérdő magban (többnyire az utolsó szótagon) érdes (creaky)
zöngével realizálódott. Ez a jelenség artikulációs szempontból a kváziperiodikus hangszalagrezgés irregulárissá válásaként
írható le, amely akusztikai eredményként a periódusok jelentős ritkulását és a harmonicitás-zaj viszony (HNR) csökkenését
vonja maga után. Ennek következményeként megszakadhat a dallamjelzés, vagy szélsőségesen mélyen futó alaphanggörbe
jelenik a regisztrátumon (vö. Ní Chasaide–Gobl 1997, Esling–Harris 2003), ahol az alacsony frekvenciaértéket a beszélő
alaphangjának lokális mélysége nem magyarázza, mert – különösen a női beszélőknél – a mérési tapasztalatok szerint
irreálisak ezek az adatok (vö. 4. ábra).

4. ábra: Az És szereted? kérdés (női ejtés, fent rezgéskép, lent dallamgörbe)
– jól látható a zárlatban az alapvonalra csúszó dallamgörbe

Irreguláris zönge esetén a percepció hangszínezetbeli váltást észlel. Az ilyen típusú közléseket az adatközlők mindegyike
kérdőnek minősítette (átlag: 100%), ami valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a hangszínezetbeli eltérés (objektíve a
periódusok ritkulása) lelépő dallamot asszociál. Azaz: a két eltérő produkciós folyamat hasonló hatással van az észlelésre,
hiszen míg a szabályos zönge esetében a frekvenciacsökkenést és így a mélyülés érzetét a hangszalagok egyre ritkábban
ismétlődő nyitódása-záródása idézi elő, az irreguláris/érdes zönge esetében a hangszalagok összeszorítása vagy éppen
széthúzása (vö. Bőhm–Ujváry 2008).
Az adatközlők által meghallgatott kérdések közül 6-ban a kérdő maghoz tartozó lelépést F0-emelkedés követi – akár úgy,
hogy az utolsó szótagban még csökken, majd nő a frekvencia; akár úgy, hogy az utolsó előtti szótagon elért lokális
minimumról rögtön felemelkedik az alaphang (pl. T[e] egyedü[l] vagy? – vö. 5. ábra). A felismerés ebben a csoportban
átlagosan 98,33% (96 és 100% közötti). Itt ugyancsak valószínűsíthetjük, hogy a záró frekvencianövekedés a kérdés
megerősítését szolgálja.
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5. ábra: A T[e] egyedü[l] vagy? kérdés
(női ejtés, fent rezgéskép, lent dallamgörbe)

Megvizsgáltuk azt is, hogy a kijelentő közlés(részlet)ek közül melyeket és milyen arányban azonosították kérdőnek a
hallgatók, illetve hogy ezek az eredmények milyen akusztikai szerkezetre vezethetők vissza. 10%-os hibahatárt figyelembe
véve azokat a megnyilatkozásokat elemezzük, amelyeket (az 50 hallgató közül) 5-nél többen azonosítottak kérdésnek.
Ilyen eredmény összesen öt beszédszakasz esetében született – ezeket éppen azért választottuk bele a teszt anyagába, mert
befejezetlen mondatok, felsorolásrészek lévén emelkedő dallammenettel zárulnak. Azt vizsgáltuk, hogy a kontextusából
kivágott közlésrészlet emelkedő dallamzára a kérdő modalitás érzetét kelti-e annak ellenére, hogy nem szabályos kérdő
mag realizálódik. Az érintett beszédszakaszok (zárójelben a kérdésnek minősítés százalékos aránya): zenét (12%), kis sütit
meg italt (22%), fehér (30%), nem jut eszedbe (40%), levegője volt (82%). A legnagyobb arányban kérdésnek azonosított
közlésrészlet kontextusa ez volt: Egyébként nem tudom, hogy miért, mert [szünet] levegője volt, [szünet] tehát így [szünet]
lehet, hogy csak az idegesség miatt, hogy ki akart menni, és nem tudott. A 6. ábrán látható dallamrealizáció alapján (a
fentiekben tapasztaltakkal megegyezően) elmondhatjuk, hogy a percepciós mechanizmus nem csupán a szabályos kérdő
intonáció hallatán minősít eldöntendő kérdésnek egy közlést.

6. ábra: A levegője volt közlésrészlet megvalósulása
(női ejtés, fent rezgéskép, lent dallamgörbe; a je szótagon érdes a zönge)

4. Összegzés és következtetések
Az adatok azt mutatják, hogy a szabályos kérdő magtól eltérő realizáció nem rontja a kérdő modalitás észlelésének
lehetőségét (7. ábra), sőt akár javíthatja is. Jellegzetes példa erre az érdes zöngével megvalósuló szakaszzárlat, ahol a
percepciós rendszer a zönge irregulárissá válását (feltehetően) markáns frekvenciacsökkenésként dekódolja. Megvizsgáltuk,
hogy statisztikai elemzéssel kimutatható-e eltérés a szabályos és a nem szabályos formák percepciója között. Az adatok
jellege és számossága miatt egy csoportnak tekintettük a nem szabályos kérdő maggal realizálódott kérdésekre kapott
eredményeket (átlag: 99,27%, átlagos eltérés: 1,45%), és ezeket vetettük össze a szabályos csoporttal (átlag: 97,74%,
átlagos eltérés: 3,82%). A független kétmintás t-próba szerint a két csoport között nincs eltérés (t(51) = –1,786, p = 0,080),
ami azt jelenti, hogy a korpuszban adatolt, a szabálytól eltérő kérdő mondatok percepciós eredménye nem gyengébb, mint a
szabályosaké. Ez megerősíteni látszik azt a feltételezést, hogy a szabályostól való eltérés (a dallamcsúcs-eltolódás vagy az
emelkedő zárlat) akár a kérdő szándék erősítését, a pragmatikai funkció markánsabbá tételét is szolgálhatja.

7. ábra: A dallamrealizáció típusának és a kérdő modalitás azonosításának összefüggése (medián és terjedelem)
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Ismeretes, hogy a percepciós rendszer kellően rugalmas, főként a szupraszegmentális jegyek azonosításában. A jelen
kutatás akusztikai és percepciós eredményei igazolták, hogy a spontán beszéd feldolgozásakor a percepciónk nem vár el
prozódiai-nyelvi szempontból jól formált intonációs mintázatokat, hanem általánosabb szempontú jegyazonosítás történik.
A kérdő funkciónak az alapfrekvencia növekedésével való kifejezése univerzálisnak tekinthető (vö. pl. Bolinger 1986), és
ha az intonációs sémák valóban motivált nyelvi jelek, ahogy sokan gondolják, elképzelhető, hogy a hallgató feldolgozó
rendszere a kontextus- és szituációfüggetlen modalitásazonosítás esetén erre „az emelkedő/magasabb dallam érdeklődést
jelez” univerzális elvre támaszkodik.
A kutatás eredményei felvetik azt a kérdést, hogy a kérdő intonáció jellemzőinek meghatározása figyelembe vegye-e a
spontán mintázatokat is. A nyelvi szabályok módosítása nyilvánvalóan nem szükséges, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a
spontán beszéd realizációi a pragmatikai tényezők sokszínűségéből és a produkciós folyamat sajátosságaiból adódóan
(egyidejű és automatikus tervezés és artikuláció) szélesebb skálán jelennek meg, mint például a felolvasás előre tervezettebb,
szabályozottabb megvalósulásai.
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BALOGH JUDIT
AZ ÉRTELMEZŐ ELŐFORDULÁSA A BESZÉLT NYELVBEN

1. Előadásomban a beszélt nyelv grammatikájával foglalkozom, és elsősorban tényfeltárásra vállalkozom. Főként az ELTE
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén korábban (az 1970-es, 80-as években) készült többkötetes beszélt nyelvi gyűjtemény
anyagának a felhasználásával az értelmező és az értelmezős szintagma megjelenési formáit vizsgálom a mindennapi
nyelvhasználatban. Előzetes feltevésem az volt, hogy a grammatikatankönyvekben, így a Magyar grammatikában (Keszler
szerk. 2000) is megjelenített értelmezőtípusok és a rájuk vonatkozó nyelvtani szabályok (l. még Balogh 2003, 2004),
valamint ezeknek a beszélt nyelvi realizációi között jelentős különbségek lehetnek, akár a megformálás, a megszerkesztés
stb. terén, akár abból a szempontból, hogy vajon egyenlő arányban használjuk-e őket mindennapi megnyilvánulásainkban.
Ugyanis a grammatikatankönyvek elsősorban az írott nyelv szabályszerűségeit tartják szem előtt a nyelvi rendszer
leírásában, ezzel szemben a nyelvhasználat teret ad például a szabályos normatív struktúráktól való bizonyos fokú
eltéréseknek, például megenged úgynevezett szabálytalanságokat, amelyek jelezhetnek akár változást a nyelvhasználatban,
de eredhetnek pusztán hibás használatból is.
Kutatásom témáját az is nagymértékben befolyásolta, hogy a grammatikatanítás során régóta foglalkoztat az a kérdés,
vajon a magyar szakos hallgatók többségének miért okoz a mondatelemzésben a szokásosnál jóval nagyobb gondot az
értelmező felismerése. Azt tapasztalom, hogy ez sokkal nehezebb számukra, mint bármelyik más mondatrésznek a
megtalálása. Gyakran fel sem fedezik az értelmezős szintagmát, így nem befolyásolja őket a szerkezetben megjelenő
azonossági viszony, de még az esetleges viszonyrag megjelenése sem az értelmezői szóelőforduláson. Leginkább az
értelmező lexikális szófaja az, ami a segítségükre siet. A minősítő értelmezőt (pl.: csizmát, pirosat; bort, két decit)
melléknévként (számnévként) ítélik meg, s így leginkább minőség- vagy mennyiségjelzőnek elemzik, megfeledkezve arról,
hogy ezeknek a bővítményeknek, jelzőknek nincs viszonyragjuk, van viszont kötött és kötelező szórendi helyük, mindig a
jelzett szó előtt kell állniuk. A tulajdonító értelmezőt (pl.: a kutya, a fiúé) birtokos jelzőnek gondolják, nem számolva a
birtokos szerkezet jelegzetességeinek a hiányával (az esetleges -nak/-nek viszonyraggal és a kötelező birtokos személyjellel
a jelzett szón). Csak a legjobb nyelvtani előismeretekkel rendelkező és a legfelkészültebb hallgatók tudják első nekifutásra
helyesen megítélni az értelmezői pozíciót. Ez a tény azt sugallja számomra, hogy talán nem ismerik eléggé, ritkán
találkoznak vele, és talán nem is nagyon használják mindennapi megnyilvánulásaikban ezt a mondatrészt, ezt a pozíciót.
2. Az általam vizsgált korpusz közel 1,5 millió n terjedelmű, írásban rögzített beszélt nyelvi anyag, melyben szerepelt
szabadon tartott előadás, középiskolai tanóra, tanári értekezlet, interjú, spontán beszélgetés. Az anyagban hozzávetőlegesen
181 000 szó fordult elő.
2.1. A vizsgálatban szereplő anyagok a következők voltak (a zárójelben a szövegben szereplő rövidítés szerepel):
•
•
•
•
•
•

Beszélt nyelvi gyűjtemény I. (Bnygy. 1.): Egyetemi oktatói értekezlet az anyanyelvi oktatásról, kb. 52 400 szó
Beszélt nyelvi gyűjtemény II. (Bnygy. 2.): Hallgatók által készített riportok, készült 1975-76-ban, kb. 70 600 szó
Beszélt nyelvi tanórák (Besztan.): Tatabányai Árpád Gimnázium 9 tanóra, kb. 37 800 szó
Bibliakritika tárgyú előadás (Biblea.), kb. 7 000 szó
Dosztojevszkij témájú speciális szeminárium (Doszt.), kb. 6 800 szó
50 év körüli, egyetemet végzett esztéta-filozófus előadása (Esztfilea.), kb. 6 400 szó

3. A vizsgálat során a következő problémákkal szembesültem
3.1. Sokszor nehéz volt egyértelműen eldönteni, hogy az azonos mondatrészszerepű, azonos vagy hasonló toldalékolású
tagok között van-e azonossági, értelmezői viszony. Főleg akkor, ha az adott szövegkörnyezetben a szavak hasonló vagy
akár kissé eltérő jelentése a beszédhelyzet és a feltételezhető beszélői szándék hatására úgy kapcsolódik össze, hogy a
második helyen álló tag az első értelmezéseként, magyarázataként, vagy akár kifejtéseként fogható fel, de ezt a viszonyt
kötőszó nem teszi egyértelművé köztük. Emellett köztudomású, hogy a beszélt nyelvben igen gyakran előfordul ismétlés,
pontosítás is (ugyanannak a szónak a megismétlése akár bővített formában, vagy esetleg hasonló tartalmú szinonima
alkalmazása). Ez valószínűleg a gondolkodási folyamattal függ össze, mivel időt adhat a beszélőnek a gondolat, a kifejezés
további megformálásához, másrészt talán öntudatlanul is összekapcsolódhat azzal a beszélői szándékkal, hogy az
információ minél biztosabban eljusson a hallgatóhoz, és tudatosuljon is benne, az „ismétlés a tudás anyja” elv alapján.
Például:
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„… akkor rögtön elkezdtem magamban keresni, kutatni, hogy ugyan kinek is küldtem ilyen fényképet.” (Bnygy. 2. 3);
„Úgyhogy ebből akarom majd a lengyelországi utat kifizetni, de nem tudom, hogy ebből, mindebből mi lesz, mert teljesen az
időponttól is függ.” (Bnygy. 2. 13)

3.2. A gondolatformálás módjára, folyamatára utalhatnak azok a szerkezetek, amikor például előbb megjelenik a szó, de
konkrét mondatbeli funkcióját egy bővítménnyel és már toldalékkal megismételve kapja meg:
„Csak az érzelmek humanizációja ad magyarázatot arra, hogy az emberi szenvedésnek … szavakban, dalban artikulált
módon történő objektivizációja, megosztása másokkal, … miért jelent segítséget az embernek, miért oldja föl a bánat,
tömény bánatot a tűnődő szívén ….” (Esztfilea. 14-5)

3.3. Az is gyakori, hogy a pontos kifejezés nem is jut a beszélő eszébe, így azt valami mással, valamilyen „töltelékszóval”
helyettesíti, és csak a második helyen, ha úgy vesszük, az értelmezői pozícióban jelenik meg a keresett szó:
„… én nem azt mondom most, hogy térjünk vissza a pontos …öö… hogyhíjjákra, ugye, elemzésre, aminek … aminek ilyen
logicizáló haszna volna, egyéb nemigen, hanem azt, hogy … hogy ez …ez kapja meg azt a helyet, amit … amit …amit
megérdemel” (Bnygy. 1. 26);
„No most, ami az izét, a tájékoztatást illeti, amikor alapfunkciókról beszélünk, akkor … én a tájékoztatás kifejezést szeretem
használni.” (Bnygy. 1. 233)

3.4. Jellemző a beszélt nyelvre, így az általam vizsgált szövegekre is, hogy sokszor nagyon tagolt a szöveg, sok
tagmondatból álló, bonyolult, szövevényes összetett mondatok találhatók benne. Így például nem volt ritkaság a 15–20
tagmondatból álló többszörösen összetett mondat sem. Ezekben a mondatokban az esetleges értelmezős szerkezet tagjai
például az állítmány (vagy más mondatrészek, kötőszók) folytonos ismétlésével külön tagmondatokban, vagy akár
különálló mondatokban jelentek meg, így nem vehettem figyelembe őket. Például:
„Oroszországot abból a történelmi helyzetből kibillenteni egy forradalom tudja, egy olyan radikális változás tudja, és egy
olyan cselekvési lehetőség tudja, amely nem fordítható többé kalandba.” (Doszt. 6);
„Nasztaszja Filippovna képes nemet mondani … az ő társadalmi szerepére, nemet mondani a kaméliás hölgy szerepére …”
(Doszt. 13);
„Hol tesz szert (Csokonai) a műveltségre? Erre a műveltségre?” (Besztan. 4a, 1)

4. Az értelmezős szerkezet, illetve az értelmezői pozíció előfordulási aránya a vizsgált korpuszban
A 181 000 szónyi szövegben összesen 652 db értelmezős szerkezet és értelmezői pozíció fordult elő, ez az összes szó közel
0,4 %-a. Ez igencsak ritka használatot jelez. Tehát nem véletlen, hogy az elemző számára esetleg nehezen ismerhető fel. A
vizsgált anyag tanúsága szerint az értelmező alig jellemző az ösztönös nyelvhasználatra, sokszor oldalakon keresztül nem is
találtam rá példát..

4.1. Az értelmező előfordulási aránya az egyes szövegekben
A legnagyobb előfordulási arányt az előadásszövegekben találtam: Bibliakritika tárgyú előadás (kb. 7 000 szó): 60 db
értelmezői pozíció, ez 0,9%; 50 év körüli egyetemet végzett esztéta-filozófus előadása (kb. 6 400 szó): 51 db értelmezői
pozíció – 0,8 %.
Az előbbiekhez képest felearányban fordult elő az értelmező az egyetemi szemináriumon, illetve a középiskolai órákon,
valamint a hallgatók által készített riportokban: Dosztojevszkij témájú speciális szeminárium (kb. 6 800 szó): 24 db
értelmezői pozíció – 0,4 %; Beszélt nyelvi tanórák: Tatabányai Árpád Gimnázium 9 tanóra (kb. 37 800 szó): 149 db
értelmezői pozíció – 0,4 %; Beszélt nyelvi gyűjtemény II.: Hallgatók által készített riportok, készült 1975–76-ban (kb.
70 600 szó): 253 db értelmezői pozíció – 0,4 %.
A legkisebb arányban az egyetemi oktatói értekezleten használták az értelmezői pozíciót: Beszélt nyelvi gyűjtemény I.:
Egyetemi oktatói értekezlet az anyanyelvoktatásról (kb. 52 400 szó): 113 db értelmezői pozíció – 0,2 %.

5. Az értelmezőtípusok szerinti megoszlás
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A 652 értelmezői előfordulás:
80 %-a (525db) azonosító értelmező (a Pista, a barátom típus),
10 %-a (65 db) értelmező határozó (a fent, a dombon típus),
6%-a (38 db) részleges értelmező (a gyerekek, köztük a lányok típus),
3,5 %-a ( 21 db) minősítő értelmező (a csizmát, pirosat típus),
0,5 %-a (3 db) tulajdonító értelmező (a könyvet, a fiúét típus).
5.1. Az azonosító értelmező 80 %-os aránya az összes előforduláshoz képest azt igazolja, hogy a beszélt nyelvhasználat sem
támogatja, hogy az értelmezőt jelzőnek tartsuk, hiszen az azonosító értelmezői viszonyban fel sem merül a jelző
hátravetésének az esete, azaz a hátravetett jelzőnek a fogalma, hiszen itt azonos szófajú, azonos disztribúciójú szavak,
leggyakrabban főnevek lépnek egymással azonosító, értelmezői kapcsolatba. Az értelmezői helyzet esetükben egy sajátos
pozíció, mondatrészszerepük pedig (a hasonló toldalékolás következtében) megítélésem szerint megegyezik az értelmezett
szóéval (vö.: Pistát, a barátomat, Pistának, a barátomnak).
5.1.1. Az azonosító értelmező a vizsgált szövegekben gyakran az idegen eredetű értelmezett szó magyar megfelelőjét,
értelmezését adja meg:
„Csak ez teremtheti meg azt a distanciát, távolságot, …, ami nélkül nincs esztétikum …”(Esztfilea. 12);
„…bárminemű műalkotást létrehozni: konstrukció, újatalkotás.” (Esztfilea. 14)

Fordítva is lehetséges:
„(A Perzsa Birodalomban)… a meghódított területeken folyamatosan kerületeket hoznak létre, amelyeknek élére
kormányzókat, satrapákat állítanak.” (Besztan. 6a, 8)

Sajátos azonosító viszonynak minősítettem azt, amikor igei állítmányok között fedeztem fel a szövegkörnyezetben az
értelmező-magyarázó kapcsolatot:
„… amit úgy összehordogattak, az úgy elég volt néhány napig vagy néhány hétig, de tartósan berendezkedni erre a világra,
úgy, hogy közben ne tevékenykedjenek, ne dolgozzanak, lehetetlen volt.” (Biblea. 2);
„… kikötnek egy szigeten, ahol meghívják őket ebédre, és ilyen lótuszvirágnak a nedvét itatják velük, és attól
megmámorosodnak, berúgnak, és egyszerűen nem akarnak visszamenni a hajóra.” (Besztan. 5a, 7)

Jelzők között is megjelent a szövegben sajátos azonosító értelmezős viszony, ezekben a példákban az értelmezői helyzetű
jelző értelmezi, pontosítja, magyarázza az értelmezett tag jelentését:
„Ők fogják azt a koordináló, összerendező munkát folytatni, amit eddig itt a magyar nyelvészeti tanszékcsoport végzett.”
(Bnygy. 1. 76);
„Tehát azzal, hogy a riporter azt mondta neki, hogy nénikém, ez …ezzel egy kicsit lenéző, degradáló
magatartást…/tanusított/” (Besztan. 3b, 3)

5.1.2. A második leggyakoribb típus az értelmező határozó, amelyben az értelmező gyakran nem egyezik meg az
értelmezettel a toldalékolás tekintetében:
„…a konzultáción nagyon meglepődtem, amikor a…z általános iskolában működő, hát ott, Csongrád megyében működő
szaktanárok arról tájékoztattak, hogy … a nyelvtantanítás az általános iskolában csak játék a nyelvvel, így semmiféle
ismeretet nem ad.” (Bnygy. 1. 37)

Más típust képvisel, amikor a tagok nem állnak az azonosítás viszonyában egymással:
„Egy mindenki által ismert regény részletére hivatkozom, a Száz év magányra …” (Esztfilea. 7)

5.1.3. A harmadik leggyakoribb csoport a részleges értelmező típusa volt, amelyben rész-egész viszony jelenik meg az
értelmezős szerkezet tagjai között:
„Így a levelek két nagy csoportra oszthatók: a páli levelekre és az úgynevezett katolikus levelekre.” (Biblea. 4);
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„… máshonnan is járnak be például a mi környékünkről …” (Bnygy. 2. 93)

5.1.4. Minősítő értelmező nagyon ritkán fordult elő, akkor is gyakran úgy, hogy akár külön tagmondat is lehet:
„… Nasztaszja Filippovna világfelforgató erő, világfelforgató szociális indulat, raszkolnyikovi, ha úgy tetszik …” (Doszt.
13);
„… Pál nagyon csúnya ember volt: görbe lábú, alacsony, kopasz …” (Biblea. 10)

Az utólagos minősítés igen gyakran azonosító értelmezős szerkezetben jelent meg, ezekben a példákban a beszélő az
értelmezett szót is megismétli a minősítő melléknév mellett:
„…magyar nyelven is sok minden szól erről, akkor itt oldalakat, száz oldalakat
olvashatnak a különféle elméletekről …” (Biblea. 10);
„… nem tagadom itt sem az összefüggést a munkatevékenység és a használt munkaszerszámok és a hangszerek, az első
hangszerek természete között …” (Esztfilea. 11)

Ezekből az értelmezői pozícióban megjelenő jelzős szerkezetekből elhagyható a jelzett szó, de akkor a jelzőjük megszűnik
jelző lenni, és átveszi a jelzett szó toldalékait, mondatrészszerepét, „felszívja annak jelentését”, s így válik minősítő
értelmezővé.
5.1.5. A tulajdonító értelmező épphogy csak előfordult:
„Dosztojevszkij behozott még egy figurát, ha már a prototípusokról van szó, Krisztusét, az emberi közösségért akár az
önfeláldozást is .. vállaló ember eszményét …” (Doszt. 4)

A tulajdonító értelmező helyett is többnyire birtokos jelzős szerkezet jelenik meg a jelzett szó megismétlésével, így már
azonosító értelmezőről beszélünk:
„… a tiszti lakótelep is megnyomja a számot, a lakosság számát.” (Bnygy. 2. 18)

6. A mondatrészek szerinti megoszlás:
A szövegvizsgálat alapján úgy tapasztaltam, hogy (bár ez eltér a hagyományos értelmező-felfogástól) minden
mondatrészhez járulhat értelmezői pozíció. A legtöbb határozói mondatrészhez kapcsolódott, ezt követi az alanyhoz és a
tárgyhoz kapcsolódó értelmezők száma. Jóval kevesebb esetben fordult elő értelmező mondatrész minősítő jelző, állítmány,
valamint a birtokos jelző mellett. Csak néhány esetben jelent meg értelmező tagolatlan mondatelem után. Az alábbiakban
láthatók a pontos számok és arányok:
Határozóhoz járuló értelmezői pozíció:
Alanyhoz járuló értelmezői pozíció:
Tárgyhoz járuló értelmezői pozíció:
Minősítő jelzőhöz járuló értelmezői pozíció:
Állítmányhoz járuló értelmezői pozíció:
Birtokos jelzőhöz járuló értelmezői pozíció:
Tagolatlan mondatelemhez járuló értelmezői pozíció:

249 db (38 %)
151 db (23 %)
138 db (21 %)
42 db (7 %)
39 db (6 %)
26 db (4 %)
7 db (1 %)

A beszélgetésben gyakran tagolatlan mondatokkal van dolgunk, ilyenkor nem derül ki, hogy milyen mondatrészi szerepet
képvisel az értelmezett szó, s így az értelmező sem. Például:
„Mi is az a konnotáció?
– Az, hogy másodlagos…
– Egy másodlagos jelentés, egy jelentéstöbblet.” (Besztan. 2b, 9)

7. Az értelmező megjelenésének néhány tulajdonsága a vizsgált korpuszban.
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7.1. Az értelmező viszonylag gyakran, 15%-ban (93 esetben) jelenik meg a vizsgált anyagban kötőszóval (többek között a
tudniillik, tehát, azaz, illetve, mármint, pontosabban kötőszóval). A nyelvtankönyvek ezeket a szintagmákat mellérendelő
kötőszós azonosításnak nevezik. Például:
„Hát, hogy valami baja volt Pál apostolnak, az biztos, mindjárt rá fogunk térni, hogy betegség gyötörte őt egész életében,
méghozzá valami fájdalmas betegség …” (Biblea. 10);
„… egy apró …öö… kiegészítést akarok tenni, tudniillik azt, hogy A világnézeti nevelés című tantervi fejezet az már nem
érvényes …” (Bnygy. 1. 4)

7.2. Érdemes megemlíteni a mint-kötőszós előfordulást, erről a típusról a grammatikák nemigen szólnak:
„… (a Dosztojevszkij-mű) egy olyan kort jelez, amely … már magát a regényt mint műfajt meg fogja szüntetni …” (Doszt.
6);
„…tantestületi beszélgetéseken rajtam kérték számon a negyedik osztályos tankönyv bizonyos …öö… mm… problémáit,
mint bírálón.” (Bnygy. 1. 228);
„… ezeknek az alacsonyabb osztályú kluboknak szükségük volt rám, mint leütő játékosra …” (Bnygy. 2. 129;

7.3. A tankönyvi szabályozástól eltérően az összes előfordulás 10 %-ában nem volt teljes alaki egyezés (szám-ban, illetve
esetben) az értelmezős szerkezetben. Például:
„Azért egy kicsit emelj ki belőle, részleteket. Jó?” (Besztan. 4a, 10);
„… ez … cáfolat arra, hogy biológiai módon, biológiai eredettel bármit is megoldhatnánk a művészet keletkezését illetően.”
(Esztfilea. 15)

7.4. Az esetek 5 %-ban (32 példában) az értelmező távol állt az értelmezett szótól:
„Természetesen találunk mást is, de ez a legjellemzőbb, a mellérendelő viszonyok közül, a magyarázó és a következtető
viszony.” (Besztan. 3b, 8);
„És ez átvezet egy olyan problémakörhöz, amit majd a végén …öö… akarok egy-két mondatban összefoglalni, a
továbbképzés kérdéséhez …” (Bnygy. 1. 9)

8. Összegzésképpen elmondható, hogy a vizsgált korpusz alapján az értelmező ritkán jelenik meg a beszélt nyelvben, s
akkor sem pontosan úgy, ahogyan azt a tankönyvek sugallják. A minősítő és a tulajdonító értelmező alig fordul elő, náluk
sokkal gyakoribb az azonosító értelmező használata. Mivel ez az értelmező nem hátravetett jelző, jobban megfelelne a
valóságnak az értelmezői pozíció mondatrészi szerepének átértékelése, ezt támasztja alá az értelmező határozó típusán túl az
igei állítmányok, valamint a jelzők közötti sajátos azonosító viszony megjelenése a beszélt nyelvi környezetben. Ezt
támogathatja az a néhány példa is, amit az említett korpuszon kívül a mindennapi nyelvhasználatból gyűjtöttem,
amelyekben a birtokos jelzők kétféle (nominativusi és dativusi) alakja alkotja az értelmezős szintagmát, például:
„Házkutatást tartottak Horváth József, volt titkosszolgálati főnöknek a lakásán.” (Echo Tv, 2008. szept 12. 18 óra).
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GÓSY MÁRIA – HORVÁTH VIKTÓRIA
HOGYAN TÜKRÖZI A KIEJTÉS A NYELVI FUNKCIÓ VÁLTOZÁSÁT?

1. Bevezetés
A spontán beszéd különféle megakadásjelenségeket, köztük töltelékszókat is tartalmaz. A funkciójuk ugyanaz, mint a
hezitálásé, azaz a beszélő időt nyer, miközben a gondolatait hangos közlésekké alakítja. A töltelékszók előhívása és kiejtése
alatt ugyanis lehetőség van a megfelelő szó vagy szerkezet megtalálására, megformálására, a fonológiai tervezésre, sőt az
esetleges hibák korrekciójára. A töltelékszó tehát úgy definiálható, mint a közlésbe tartalmilag nem illeszkedő, funkcióját
tekintve a diszharmónia egyfajta feloldását segítő szó vagy szókapcsolat. Ezek a nyelvi elemek utalnak a beszélő átmeneti
produkciós nehézségeire, illetve az annak következtében fellépő átmeneti pszichés problémára. A szakirodalmi
megállapítások szerint a töltelékszók megjelenése az önmonitorozási folyamatokkal is kapcsolatban van, továbbá
használatuk a társalgás során jelzi a beszélő szándékát arra, hogy folytatni kívánja a közlést (Schachter et al. 1991). Ez
utóbbi funkciót beszédszándéknak nevezzük. A töltelékszók jól definiált jelentésük ellenére a spontán közlésekben
elveszítik konvencionális tartalmukat, az eredeti funkciójuk megváltozik, de úgy, hogy az új funkció mellett a régi tartalom
is használatban marad. Az eredeti jelentés kontextuális elvesztése egyfajta szinkrón nyelvi változás. Ez akkor következik be,
ha egyre több ember használja az adott lexémát mintegy beszédprodukciós mankóként (Pierrehumbert 2001; Bybee 2001).
Minthogy ezek a szavak eredeti jelentésükben és funkciójukban továbbra is előfordulnak, a töltelékszó funkció kialakulása
bővülést jelent. Egy lexéma akkor tekinthető töltelékszónak, ha az adott közlés kontextusában nincs semmilyen
grammatikai vagy szemantikai magyarázat a megjelenésére. Nyelvfüggetlen tény, hogy elvileg bármely szófaji kategóriához
tartozó szó lehet töltelékszó; nyelvspecifikus azonban az, hogy aktuálisan melyik szó veszi fel ezt a funkciót.
A 20. század ötvenes éveiben rögzített spontánbeszéd-korpusz (Hegedűs-archívum) tanúsága szerint a beszélők
leggyakrabban az azt mondja (aszonygya) kifejezést használták töltelékszóként. Előfordulásuk 61,2% szemben a jelen
spontán beszéd anyagaiban adatolt 22%-kal (Gósy–Gyarmathy 2008). Az elmúlt évtizedekben a töltelékszók változtak,
sokasodtak, például úgymond (Dömötör 2008), izé, hát, egyébként, szóval, újabban az így szó is. A töltelékszók egy része
funkcionálisan diskurzusjelölő is lehet, ez utóbbiak olyan szavak vagy kifejezések (különféle szófajba tartozók), amelyek
diskurzusszegmenseket kapcsolnak össze, illetőleg határjelölő funkcióval bírnak a közlésekben (pl. Jucker 1993, Fraser
1999; Fox Tree–Schrock 2002; Dér 2005). Noha a töltelékszók és a diskurzusjelölők között van hasonlóság, egy-egy elem
tekintetében egy adott közlésben átmeneti átfedés is fennállhat közöttük, funkcionálisan azonban nem azonosak.
Napjainkban a tehát és az ilyen szavak funkcióbővülése érhető tetten, amennyiben az eredeti, szótározott jelentéseik
mellett (illetve azoktól függetlenül) töltelékszóként viselkednek. Különösen a fiatalabb nemzedék beszédében hallhatók. A
tehát mint kötőszó a nyelvhasználatban két jelentésben szerepel. Elsődleges jelentése ’következésképpen’, ’az
elmondottakból következik’ (Pusztai szerk. 2003). A magyar nyelv (készülő) nagyszótárának adatai szerint a mai spontán
beszédben új jelentést is kap a tehát: ’azaz’, illetve ’vagyis’ jelentései az állítás megerősítéseként, illetve értelmezéseként
egyezés, azonosság kifejezésére szolgálnak (a CD-s kiegészítő szövegtár alapján). Egyik szótári anyag sem tartalmaz
azonban egyetlen adatot sem a töltelékszó funkcióra. Az ilyen névmás jelentése ’a szóban forgóhoz hasonló’, ’ehhez
hasonló tulajdonságú, minőségű’, és itt sem található adat a töltelékszó funkcióra. A mindennapi kommunikációs
tapasztalatot a rögzített beszédanyagok alátámasztják, a tehát és az ilyen mind gyakrabban fordul elő töltelékszóként.
Példák: tehát va valószínű hogy egy ilyen már akkor valahogy úgy éreztem; a két tát ez is egy érdekes dolog; ez inkább ilyen
riogatás tát; mondjuk ilyen nem tudom ilyen nyolcvan; az mert jobb tát ő é értelmi fogyatékos gyerekekkel volt.
Hipotézisünk szerint mindkét lexéma funkcióbővülést mutat, azaz egy a napjainkban zajló, szinkrón nyelvhasználati
változás tanúi vagyunk. Feltételezzük továbbá azt is, hogy ez a funkcióbővülés az artikulációs gesztusokban is megjelenik,
vagyis a tehát és az ilyen szavak kiejtése funkciófüggő. Úgy gondoltuk, hogy a töltelékszó funkcióban változik az
időtartam, valamint a magánhangzók artikulációja is eltérést mutat a konvencionális és az új funkcióban.

2. Kísérleti személyek, anyag, módszer
A BEA spontánbeszédkorpusz (Gósy 2008) 17 beszélőjének anyagában elemeztük a tehát és az ilyen szavak előfordulását
és feltételezett funkciófüggő kiejtését. A 6 nő és 11 férfi beszélő magyar anyanyelvű, budapesti fiatal (életkoruk 22 és 30 év
közötti). Az elemzéshez 459 percnyi (7,65 órányi) spontán beszédet használtunk. Ez az anyag 461 tehát lexémát és 154
ilyen szót tartalmazott különféle alakváltozatokban.
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Az akusztikai fonetikai vizsgálatokat a Praat szoftverrel (4.04-es verzió) végeztük. A szavak teljes időtartamát, valamint
a magánhangzók első és második formánsát elemeztük. A tehát és a tát realizációk időtartamát a zárhang zárfelpattanásától
a szóvégi zárhang lecsengéséig mértük (1. ábra: a szót két magánhangzó közötti előfordulásban szemléltetjük). A
magánhangzóra végződő (pl. tö) esetekben a mérés a magánhangzó lecsengéséig tartott. Az ilyen időtartamát a szókezdő
magánhangzó második formánsának kezdetétől a nazális mássalhangzó lecsengéséig adatoltuk, illetve a szóvégi
magánhangzó lecsengéséig (pl. az ije esetekben). A mérésekhez a rezgésképet és a hangszínképet vettük figyelembe
folyamatos auditív ellenőrzés mellett.

1. ábra. A tát (tehát) szó előfordulása „intervokális” helyzetben: rezgéskép és hangszínkép
(a függőleges vonalak a hanghatárokat jelzik)

A formánsokat a magánhangzó tiszta fázisának közepén mértük (automatikus és szubjektív adatolással). A statisztikai
vizsgálatokban a független mintás t-próbát és az egytényezős ANOVA-t alkalmaztuk a szokásos 95%-os
szignifikanciaszinten (az SPSS szoftver 8.0-ás verziójával).

3. Eredmények
Az eredetileg kötőszó funkciójú lexéma 68,76%-ban, az eredetileg névmás szófajú szó pedig 69,48%-ban fordult elő
töltelékszóként. A kísérleti személyek a két elemzett szót percenként 0,92-szer használták töltelékszóként; gyakrabban a
tehát lexémát (0,69-szer) és ritkábban az ilyen szót (0,23-szor) adatoltuk.
A ’töltelékszó’ megnevezést eddig általánosan használtuk, hogy a vizsgált lexémákat eredeti szófaji kategóriájuktól
elkülönítsük. Ennek megfelelően a tehát esetében két fő funkciót határoztunk meg: a kötőszóit (144 adat) és a töltelékszóit
(317 adat). A szövegek elemzése során azonban finomabb elkülönítéseket tettünk. A töltelékszó funkcióban két alkategóriát
azonosítottunk: a hezitálást (275 adat) és a beszédszándék funkciót, amikor a beszélő a szó magánál tartása érdekében ejti ki a
lexémát, avagy csak jelezni kívánja a közlési szándékot (42 adat). Hezitálásnak minősítettük a tehát szót akkor, ha a
kontextus alapján egyértelműen kitöltött szünetként szerepelt, azaz beszédprodukciós tervezési problémára utalt. Ugyanezt a
szót a beszédszándék funkcióban leggyakrabban a közlés legelején és végén tapasztaltuk, ezekben az esetekben
nyilvánvalóan nem tervezési nehézség jelzésére szolgált. A tehát lexémának kötőszóként – mint említettük – két jelentése
lehet, az ’azaz’, illetve ’vagyis’, valamint a ’következésképpen’, illetve ’ebből következik’. A kontextuselemzés alapján az
előzőre 104, az utóbbira 40 adatot találtunk. Az ilyen szónál két funkció volt elkülöníthető, a névmás (47 adat) és a
töltelékszó (107 adat).
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2. ábra. A tehát és az ilyen előfordulása a két szótagos formában a különböző funkciókban
(az egyes funkciók összes adatát 100%-nak véve)

A tehát az esetek döntő többségében (85,47%) egy szótagos nyelvi elemként realizálódott, a két zöngétlen felpattanó
zárhang közrefogott egy magánhangzót; valamint a zöngétlen zárhang és egy magánhangzó kapcsolataként. Az eredeti, két
szótagos változat legnagyobb arányban a beszédszándék (a társalgás folytatásának igénye) funkcióban jelent meg (az összes
28,5%-a). A beszélők a kötőszó funkciókban hasonló arányban valósították meg a két szótagos változatot (az összes
előfordulás 19,4%-a). Hezitálásként a tehát forma csupán 9,8%-ban fordult elő, a többi mind egyetlen szótagként
realizálódott. Az ilyen döntően két szótagos formában realizálódott; egy szótagos töltelékszóként 19,7%-ban, névmásként
pedig mindössze 7,1%-ban fordult elő (2. ábra).

3.1. A tehát elemzése
A beszédtervezés és a -kivitelezés egyidejű működéséből adódó diszharmónia eredményeként létrejövő, hezitálás
funkciójú tehát szavak a leggyakoribbak, a társalgás fenntartását szolgálók ritkábbak. Az utóbbi funkció lényege Keszler
szerint, „hogy [ti. a beszélő] megtartsa beszédének látszólagos folyamatosságát, és ezzel megakadályozza, hogy
beszélgetőtársa elvegye tőle a szót” (1983: 169). Példák az anyagunkból: tehát öö azt vizsgálták; a barátom ilyen abszolút
mozdíthatatlan tehát. A kötőszó funkciókban a szó előfordulása lényegesen ritkább, mint a hezitálás funkcióban.
Adatközlőink a tehát-ot az ’azaz, vagyis’ kötőszói jelentésben jóval gyakrabban használták, mint a ’következésképpen’
jelentésben (az ’azaz’ előfordulási aránya 72,2% volt). Példák: nem az ötvenes évek volt tehát [’következésképpen’]
annyira nem irányították az embereket; nem is ők a hunyók ugye tehát [’vagyis’] nem ők a hibásak. A 3. ábra az
előfordulási arányokat szemlélteti.

3. ábra. A tehát szó előfordulási arányai a különböző funkciókban
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A magánhangzó az ejtések egy részében a legalsó nyelvállású veláris á volt, de számos további ejtésbeli variánsra
találtunk példát: tö, te, töe, tet, töt. A töltelékszóként és a beszédszándék funkcióban előforduló tát hangsor magánhangzója
nagy arányban valósul meg semleges magánhangzóként. Ez a semlegessé válás nagyon erősen jelen van: az á minőségének
megváltozása olyan mértékű, hogy a semleges magánhangzó, a svá jelenik meg az eredeti magánhangzó helyett. Ezekben az
esetekben a tát nem hangsúlyos eleme a közlésnek, ezért a beszélő nem fordít nagy gondot az artikulációra, így az
pontatlanná, elnagyolttá válik, és a magánhangzó neutralizálódását eredményezi. A kötőszóként szereplő hangsor
magánhangzójára nem jellemző a redukálódás. A kötőszó ugyanis viszonyokat fejez ki az egyes nyelvi elemek között, ezért
a közlésben hangsúlyosabb szerepet kap a tát ebben a funkcióban, mint amikor szervetlen töltelékszóként jelenik meg. A
„fontosabb” szerep eredményezi a pontosabb, gondosabb artikulációt, ezért nem jellemző a magánhangzó-minőség
neutralizálódása.
Azt feltételeztük, hogy a funkcióbővülés oly mértékben tükröződik a kiejtésben, hogy az objektíven kimutatható.
Elsősorban a teljes szó fizikai időtartamának különbségében, másfelől pedig a magánhangzók minőségében. Az
időtartammérésekben az egy szótagos előfordulásokat elemeztük. Az eredmények azt mutatták, hogy a funkció
meghatározó az ejtési időtartam számára (egytényezős ANOVA: F(3, 460)=13,696; p=0,001). A Tukey-féle post hoc
tesztek igazolták, hogy a tehát megvalósulásai rövidebbek a hezitálás funkcióban, mint a kötőszó funkciókban (p=0,001 és
p=0,034). A beszédszándék funkcióban a nyelvi elem időtartama szignifikánsan hosszabb, mint hezitáláskor és a kötőszó
funkciókban (p=0,001 és p=0,007). Az adatok szerint a tehát kiejtésére fordított objektív időtartam a spontán beszédben
betöltött funkciótól függ: a beszélők hezitálásként ejtik legrövidebben és beszédszándék funkcióban a leghosszabban a
vizsgált lexémát. A kötőszó funkción belül a két jelentésben realizálódó tehát objektív időtartama ugyan eltér (átlagosan 28
ms-mal hosszabb az ’ebből következik’ jelentésben), a különbség azonban nem volt szignifikáns (4. ábra).

4. ábra. A tát hangsor időtartama a különböző funkciókban (hez.=hezitálás)

Elemeztük a tehát funkcionálisan meghatározott realizációiban a magánhangzó első és második formánsának értékét. Az
egy szótagos tát hangsor magánhangzójának F1-értékében nem találtunk statisztikailag igazolható különbséget a nyelvi
funkció függvényében (1. táblázat). A kapott értékek beleillenek a magyar á magánhangzóra adatolt első formánsok
szóródásába.
1. táblázat. A tát hangsor magánhangzójának F1-értékei a különböző nyelvi funkciókban

F1-értékek (Hz)

A tehát funkciói

férfiak

nők

átlag

átl. elt.

átlag

átl. elt.

hezitálás

602,4

66,9

684,2

121,7

’ebből következik’

651,1

68,6

684,2

121,7

’vagyis’

623,4

62,3

672,1

112,8

beszédszándék

617,1

54,6

694,2

132,5

Az eltérő nyelvi funkció az elemzett hangsorok magánhangzójának második formánsát befolyásolja, vagyis az F2
értékeiben mutatkozik a funkcionális eltérés. A második formáns esetében szignifikáns különbség igazolódott a hezitálás- és
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a kötőszó funkciók között (független mintás t-próbák alkalmazásával férfiaknál: t(5,240)=-10,31; p<0,001 és t(22,074)=16,771, p<0,001; nőknél: t(2,200)=-15,587; p<0,001 és t(22,191)=-6,753; p<0,001). Az F2 magasabb frekvenciaértéken
realizálódik, ha a tát kötőszóként szerepel a közlésben (az átlag férfiaknál 1615 Hz, nőknél 1924 Hz), mint amikor
hezitálásként (ekkor az átlag férfiaknál 1490 Hz, nőknél 1732 Hz), vö. 5. ábra. Ugyancsak szignifikáns volt a különbség a
kötőszók és a beszédszándékot jelző lexéma magánhangzójának F2-értéke között (férfiaknál: t(9,640)=9,873; p<0,001 és
t(2,173)=7,870; p<0,001; nőknél: t(2,367)=3,299; p<0,004).

5. ábra. A tehát (tát) á magánhangzójának F2-értéke a funkciótól függően nőknél és férfiaknál (medián és szóródás)

A hezitálásként és a beszédszándékként előforduló lexémák elemzett magánhangzóinak második formánsa nem mutatott
szignifikáns eltérést, hasonlóképpen a két kötőszó funkció esetén sem igazolódott statisztikai különbség. A magánhangzó
minősége a hezitálásban és a beszédszándék jelzésekor túlnyomó többségben semleges magánhangzó volt; míg a
kötőszókban realizálódók az á magánhangzó ejtését közelítették. Ezt az észleletet a második formáns értékei egyértelműen
alátámasztották.

3.2. Az ilyen elemzése
A lexéma 57,8%-ban teljes formájában (89 db előfordulás), a többiben pedig rövidítve, ije, je, jen alakokban fordult elő.
Elemeztük, hogy az ilyen lexéma időtartama milyen összefüggést mutat a beszédben betöltött funkcióval. A statisztikai
elemzés azt mutatta, hogy a vizsgált hangsor a töltelékszó funkcióban szignifikánsan hosszabban valósul meg (egytényezős
ANOVA: F(2, 152)=4,900; p=0,028), mint amikor névmásként szerepel a közlésben (6. ábra).
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6. ábra. Az ilyen hangsor időtartama a kétféle funkcióban

A töltelékszóként szereplő ilyen hosszabb időtartama azzal magyarázható, hogy névmásként az ilyen mindig valamilyen
más tartalmas szóval együtt szerepel egy szerkezetben (ilyen könyv, ilyen meleg). Ezekben az esetekben a szókapcsolati
struktúra idézi elő az objektíve rövidebb időtartamot. Amikor ez a lexéma töltelékszóként jelenik meg, akkor nincs
szókapcsolati kontextus, és ez – az adatok szerint – hosszabb realizálást eredményez, például: mondjuk ilyen nem tudom
ilyen nyolcvan.
A kétféle nyelvi funkcióban az ilyen kiejtése is sokféle lehet, erre utalnak a magánhangzók első és második formánsainak
értékei. A hangsúlyos szótagban realizálódó i formánsértékei nem változtak lényegesen a nyelvi funkciótól függően. A
férfiak F1-értékének átlaga 375,9 Hz a töltelékszó és 348,3 Hz a névmás funkcióban. Az F2-átlag a töltelékszók esetében
2101,7 Hz, a névmásoknál pedig 2121,4 Hz. A nőknél a töltelékszókban előforduló hangsúlyos magánhangzó első két
formánsának átlagértéke 414,5 Hz és 2298,2 Hz, míg a névmásokban adatoltaké 413,1 Hz és 2303,4 Hz.
A női adatközlők ejtésében az ilyen második magánhangzójának formánsértékeit nem befolyásolta szignifikáns
mértékben a hangsor funkciója. Töltelékszó funkcióban az e első formánsának átlaga 717, 2 Hz, a második formánsé 1920,2
Hz. Névmásként az F1 átlaga 676,4 Hz, az F2-é pedig 2126,3 Hz. A formánsok frekvenciaértékeinek viszonya a
töltelékszókban lévő e-realizációknál a semleges magánhangzóra jellemző összefüggést mutatja. Az átlagok tehát jelzik az
eltérő artikulációs gesztust, ez azonban matematikailag nem igazolható (ez a női adatközlők relatíve kis számával is
magyarázható). A férfi adatközlőknél (7. ábra) azonban szignifikáns különbséget találtunk az e F2-jének értékeiben. A
névmásként ejtett lexéma e-realizációinak második formánsa magasabb frekvenciaértéket mutatott, mint a töltelékszókban
(független mintás t-próba: t(4,106)=-9,188; p<0,001). Az e F1-ének átlaga a férfiaknál töltelékszóként 598,8 Hz, az F2-é
1710,3 Hz; névmásként az F1 értéke 586,2 Hz, az F2-é pedig 1949,7 Hz.

7. ábra. Az ilyen szó e magánhangzójának F2-értékei a két funkcióban (medián és szóródás)

Az e formánsértékei azt igazolják, hogy a férfiak nagy arányban ejtenek semleges magánhangzót akkor, ha az ilyen
töltelékszó. Névmás funkcióban a magánhangzó minősége megfelel az elvárt ejtésnek, vagyis a konvencionális funkcióban
nem jellemző a magánhangzó neutralizálódása. A jelenség azzal magyarázható, hogy töltelékszóként pontatlanabb az
artikulációs gesztus. Összehasonlítottuk a két semleges magánhangzó formánsszerkezetét a tát és az ilyen ejtésekben. Az F2értékek szignifikáns különbséget mutattak (független mintás t-próba: t(34,629)=-15,397, p=0,001); a két szóban realizálódott
semleges magánhangzók tehát nem azonosak. Ez azt jelenti, hogy az artikulációs gesztus a két lexéma adott
magánhangzójának artikulációjában úgy közeledik a semleges magánhangzóhoz, hogy az eredeti magánhangzó realizációs
mezőjének szélére kerül.

4. Következtetések
A jelen kutatás két lexikai egység nyelvhasználatának artikulációs következményeit elemezte nagy mennyiségű spontán
beszéd alapján. Az eredmények azt mutatták, hogy a tehát kötőszó és az ilyen névmás funkciókör-bővülése megy végbe
napjainkban. Mindkettő gyakran realizálódik töltelékszóként mint a beszédtervezési folyamat különféle problémáinak
felszíni jelzései. Igazoltuk, hogy a funkcióbővülés tükröződik a lexémák akusztikai-fonetikai szerkezetében. A szavak
időtartamában, valamint a magánhangzók második formánsainak értékében statisztikailag szignifikáns különbséget kaptunk
a nyelvi funkciótól függően. Töltelékszóként a tehát rövidebb, az ilyen hosszabb időtartamban valósul meg, mint
kötőszóként, illetve névmásként, de mindkettő realizációi eltérnek a hagyományos funkcióban ejtett lexémák objektív
időtartamaitól.
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Az eredmények fényében felmerül a kérdés, hogy miért van szüksége a beszélőnek újabb nyelvi eszközre beszédtervezési
nehézségeinek áthidalására. Az egyik lehetséges magyarázat a túl gyakori hezitálás (özés) stigmatizálódása; a beszélők
igyekeznek valahogyan helyettesíteni a kitöltött szünetet. A töltelékszók természetesebben illeszkednek a
beszédfolyamatba, és valószínűleg kevésbé tűnnek fel a hallgatónak, mint a hezitálások. A két elemzett lexéma nem
egyszerűen nyelvhasználati funkcióbővülést mutat, hanem ennek funkciófüggő kiejtés a következménye. Eredményeink a
mai spontán beszédben zajló szinkrón változásokra mutattak rá.
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GYARMATHY DOROTTYA – GÓSY MÁRIA – HORVÁTH VIKTÓRIA
A REJTETT ÉS A FELSZÍNI ÖNMONITOROZÁS
TEMPORÁLIS JELLEMZŐI

1. Bevezetés
A spontán beszéd folyamatosságát különféle megakadásjelenségek szakítják meg, amelyek betekintést nyújtanak a
beszédprodukciós folyamat működésébe. A beszélő folyamatosan ellenőrzi saját beszédét, és nemegyszer korrigálja is a
hibázásait. A hibajavításra, valamint a mentális lexikonban történő keresésre a különféle szünetek és a töltelékszók
szolgáltatnak időt. A nem lélegzetvételi néma szünetek, a hezitálások, illetve a töltelékszók jelzések: utalhatnak a beszélő
pillanatnyi diszharmóniájára, a folyamatban lévő tervezésre, illetve jelezhetik a korrekciós stratégiák működését. A beszélő
önmonitorozása (Gósy 2008) lehet rejtett, ekkor a beszédtervezési folyamatban megy végbe (még a kiejtés előtt), avagy
felszíni, ebben az esetben a beszélő a saját percepciós monitorozásának (beszédészlelésének és beszédmegértésének)
eredményeképpen azonosítja a hibát. Felmerül a kérdés, hogy elkülöníthetők-e a rejtett és a felszíni hibadetektálási és javítási műveletek, illetve hogy a megakadás típusa utalhat-e valamelyik működésre. Kutatásunkban erre kerestünk
válaszokat.
A megakadások felszíni javítása a beszélő saját percepciós mechanizmusának működése révén történik meg. Felismerjük
ugyanis az elhangzó szót akkor is, amikor az teljes egészében még nem áll rendelkezésünkre, vagyis a hangsor összes
szegmentumának kiejtése előtt. Több kísérlet erősítette meg, hogy a Marslen-Wilson által igazolt „felismerési pont” alapján
– amely tulajdonképpen egy szó biztos megértése (1990) – minden szó felismerhető. Minden lexéma esetében létezik
ugyanis egy olyan szegmentum(rész), amelytől az adott szó hiba nélkül beazonosítható. A szavak sokfélesége miatt később
felvetették a kétféle felismerési pont lehetőségét, az egyik a szótőre, a másik a teljes szóra vonatkozik (Wurm–Ross 2001).
A szó bejóslása a felismerésben nyilvánvalóan annál biztonságosabb, minél több akusztikai fonetikai információ áll
rendelkezésre, beleértve a lexikális és a szublexikális reprezentációkat. A hosszú, több hangból és szótagból építkező szavak
erősebb lexikális aktiválást mutatnak, mint a rövidek, és ennek két oka van. A hosszabb szavakat nagy valószínűséggel
alulról felfelé dekódoljuk, ezért a visszacsatolási mechanizmus hatásosabban vesz részt a lexikális előhívásban. A rövid
szavaknak azért nagyobb az előhívási bizonytalansága, mert több a hasonló szó, könnyebben előáll a versengés (Pitt–
Samuel 2006). A gazdag morfológiájú nyelvekben mindehhez az is hozzájárul, hogy a toldalékok dekódolása az adott
grammatikai szerkezet függvénye, a bejóslásuk pedig nem mindig egyértelmű. Minthogy a felismerési pontot megelőzően a
szó nem azonosítható be, ezért – hiba esetén – a korrekció a tervezési folyamatban kell, hogy bekövetkezzen, és a szünet,
illetve a töltelékszó ejtése erre utal a felszínen. Angol szavak felismerése az elhangzás kezdete után átlagosan 200 ms-mal
volt lehetséges, ezért azt feltételezik, hogy a 200 ms-nál rövidebb hibadetektálás és az esetleges javítások a rejtett ellenőrzés
eredményei, míg az annál hosszabbak a felszíni monitorozásról tanúskodnak (Nooteboom 2005). Egy magyar
anyanyelvűekkel végzett kísérletben azt tapasztaltuk, hogy a spontán beszédből kivágott szavak kezdő hangjától számított
200 ms-nyi időtartam csupán 50%-ban tette lehetővé a szófelismerést (Gósy et al. 2008). Ennek alapján az tehát biztosan
kijelenthető, hogy a 200 ms-nál rövidebb lexémarészleteket a beszélő felszíni monitorozással nem tudja azonosítani, így
hiba esetén a korrekciós mechanizmus – ha működik – akkor értelemszerűen a rejtett műveletek eredményeként megy
végbe.
Négy megakadástípus (ismétlés, újraindítás, téves szótalálás, téves kezdés) elemzésével vizsgáltuk az önmonitorozás és a
javítás feltételezett rejtett és felszíni megvalósulásait spontán beszédben. Példák: amikor körülbelül olyan olyan nyolckilenc éves voltam; akkor voltam a leg öö (szünet) öö leginkább ismert; papák előtt f ott átöltözöl valahogy; ültetvény vagy
üm növényt ültettek el. Kettő esetében megtörténik a teljes lexéma kiejtése, míg a másik kettőnél csupán a szó egy része
hangzik el, és mindegyiknél megjelenik a szerkesztési szakasz (vö. Levelt 1989), amelyet a korrekció követ. A szerkesztési
szakasz a hibajelenség felismerése és a javítása között eltelt idő, amelynek tartama különböző, megjelenése néma szünet,
hezitálás (kitöltött szünet), ritkán egyéb nyelvi (pl. jaj, bocs) vagy nem nyelvi jel (pl. torokköszörülés). Az elemzett négy
megakadás javításának eredménye a szándékolt lexéma kimondása, amely két esetben teljesen eltér az első ejtéstől, míg a
másik két esetben részben vagy egészében azonos azzal. Az ismétlés és az újraindítás a beszélő bizonytalanságára utal, ami
kapcsolatos lehet a lexéma aktiválásával (újraindításkor), avagy a tervezési folyamat más műveleteivel (ismétlés). A téves
kezdés és a téves szótalálás egyértelműen hibás kivitelezések, a beszélő szándéka ellenére ejtette ki az adott hangsorokat.
Azt feltételezzük, hogy a szerkesztési szakasz időviszonyai választ adnak arra, hogy a vizsgált esetekben felszíni vagy
rejtett önmonitorozás történt-e.

2. Kísérleti személyek, anyag, módszer
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Kutatásunkban a BEA magyar spontánbeszéd-adatbázis (Gósy 2008) 20 beszélőjének (10 nő, 10 férfi, átlagéletkoruk 39,3
év) beszédanyagát elemeztük, narratívákat, monológokat, társalgást. A 7 óra 49 perces anyagban 882 ismétlés, 246
újraindítás, 77 téves kezdés és 27 téves szótalálás fordult elő. Adatoltuk az első és a második ejtés közötti szakasz
időtartamát az első ejtés utolsó hangjának lecsengésétől a második ejtés kezdetéig (függetlenül attól, hogy a második ejtés
az első szó ismétlése volt vagy egy másik lexéma). A mérésekhez a rezgésképet és a hangszínképet vettük figyelembe
folyamatos auditív ellenőrzés mellett. A temporális elemzéseket a Praat szoftver 4.04-es verziójával, a statisztikai
elemzéseket pedig az SPSS szoftver 8.0-s verziójával végeztük, 95%-os szignifikanciaszinten (egytényezős ANOVA,
független mintás t-próba).

3. Eredmények
A 20 beszélő spontán beszédében összesen 1232 előfordulást találtunk (ezt tekintjük 100%-nak) a kiválasztott
megakadásjelenségekből (1. ábra). A korpusz legnagyobb részét az ismétlések teszik ki (71,6%), a második leggyakoribb
megakadás az újraindítás (19,9%); jóval ritkábbak a téves kezdések, a korpusz 6,3%-át alkotják, a téves szótalálások pedig
még kisebb arányban adatolhatók (2,2%). Az idő függvényében elemezve, a beszélők 10 perc alatt átlagosan 18,8 ismétlést,
5,25 újraindítást, 1,64 téves kezdést és 0,5 téves szótalálást produkáltak. Az előfordulási különbségek ismételten
alátámasztják, hogy a bizonytalanságból adódók gyakoribbak, mint a hibák.
A szerkesztési szakasz a téves szótalálás esetén volt a leghosszabb, rövidebb ismétléskor, és mindkettőnél rövidebbet
mértünk újrakezdéskor és téves kezdéskor. A szóródás a teljes lexémák kiejtése esetén nagyobb, mint a szótöredékeknél (2.
ábra). Az átlagok téves szótalálásnál 456,29 ms, ismétléskor 264,73 ms, téves kezdésnél 129,18 ms, és újrakezdésnél 118,14
ms. Az összes megakadás szerkesztési időtartamára elvégzett statisztikai vizsgálat azt igazolta, hogy a megakadás típusa
meghatározó tényező (egytényezős ANOVA: F(3, 1230)=13,211; p=0,001). A részletes elemzés szignifikáns különbséget
igazolt az ismétlések és az újraindítások között, valamint a téves kezdések és a téves szótalálások között (p=0,001 mindkét
esetben). Az ismétlések és a téves szótalálások között azonban nem volt matematikailag igazolható különbség.
A tévesen előhívott vagy a megismételt lexéma kiejtése valószínűsíthetően jobban zavarja a további beszédtervezési és
kivitelezési folyamatot, mint ha annak csak egy része valósul meg. Utalhat azonban arra is, hogy a rejtett önmonitorozás
nem, vagy későn jelzett hibát. A szótöredékek többsége annak bizonyítéka, hogy az önmonitorozás már a tervezési
folyamatban hibát jelzett, és feltételezhető a korrekciós folyamat megindulása. A szerkesztési szakasz nemegyszer zéró ms
időtartamú, azaz lényegében hiányzik. Ekkor biztosra vehető, hogy a rejtett monitorozás még időben detektálta a hibát, ezért
történhetett gyorsan a javítás. Az ilyen „szakaszok” előfordulási aránya az összes megakadás mintegy harmadára volt
jellemző; az ismétlések 34,24%-ánál, a téves szótalálások 29,62%-ánál, az újraindítások 36,99%-ánál és a téves kezdések
44,15%-ánál. Megállapíthatjuk, hogy a rejtett monitorozás legnagyobb mértékben a téves kezdéseknél és legkevésbé a téves
szótalálásoknál sikeres.

1. ábra. Az elemzett megakadásjelenségek aránya a korpuszban
(a négy típust tekintve 100%-nak)
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2. ábra. Az elemzett megakadásjelenségeket követő szerkesztési szakasz tartama
(medián és szóródás)

3.1. Az ismétlések és az újraindítások elemzése
Az ismétléseknél nem a kiejtett szó okozza a produkciós zavart, az mintegy töltelékszóként funkcionál, hogy időt
biztosítson a korrekcióra. A szerkesztési szakasz nem elegendő a beszélőnek a javításhoz, további időre van szüksége, ezért
ismétel (bármilyen diszharmónia feloldására). A következő példában egy téves aktiválás felismerése és hosszabb időt
igénylő javítása miatt következett be az ismétlés: én f még még középiskolás voltam. Az ismétlések szerkesztési szakaszának
időtartama átlagosan 264,73 ms (0–2909 ms), és jellemzően néma szünetként valósul meg (88,55%-ban). Ezek átlaga
241,97 ms (7–2909 ms). Mindössze 3,97%-ban adatoltunk hezitálást a szerkesztési szakaszban, átlagos időtartamuk 179 ms
volt (42–856 ms), míg 7,48%-ban a néma szünet és a hezitálás különböző kombinációi valósultak meg, ezek átlagos
időtartama 962,06 ms (90–3537 ms).
Az ismétlés mint időnyerő stratégia esetén fontos, hogy a beszélő olyan lexémát válasszon, amely tartalmilag nem
változtatja meg a közlését, és kiváltja a (további) hezitálást. A tartalmas szavak ismétlése a jelentés hangsúlyozását is
jelentheti, a nem tartalmas szavaké azonban nem. Ezzel magyarázható, hogy az ismétlések 76,93%-a nem tartalmas
szavakat érintett; ez nyilván klisészerű tárolásukkal is kapcsolatos (Gósy 2005). A tartalmas szavak közül a névmások
ismétlésének aránya 20,10%, a mellékneveké 1,78%, a segédigéké 0,59%, a főneveké 0,36% és az igéké 0,24%. A szavak
két kiejtése közötti szerkesztési időtartam és a szófaj nem mutat összefüggést.
Újrakezdés (vagy újraindítás) esetén a beszélő először részlegesen ejti ki a lexémát, majd megtörténik a teljes szó
kiejtése (Gósy szerk. 2004). Ez azért következik be, mert a beszélőnek el kell döntenie, hogy valóban a szándékolt lexéma
kiejtését kezdte-e meg vagy sem (számos oka lehet az elbizonytalanodásnak). A négy vizsgált megakadás közül itt volt a
legrövidebb a szerkesztési szakasz, átlagosan 118,14 ms (0–1155 ms). Az adatok 54,47%-ában a részben kiejtett lexémát
néma szünet követte, ennek átlagos időtartama 166,51 ms volt (12–1155 ms); 5,28%-ban előzte meg hezitálás az
újraindított szót, átlagos időtartama 222,61 ms volt (67–599 ms). A hezitálás és a néma szünet kombinációja csupán az
adatok 3,25%-ára volt jellemző, időtartamuk átlaga 482,87 ms (79–1124 ms).
Elemeztük, hogy a beszélők hány beszédhang kiejtése után állnak le és indítják újra a lexéma kiejtését (3. ábra). Az
artikuláció leggyakrabban 1-2 hang után marad abba; 3, 4, 5 és annál több hang kiejtése után a beszélők már ritkábban
szakítják meg és indítják újra a szót. A statisztikai elemzések (5 beszédhangig vizsgálva) igazolták, hogy az első
kiejtésben megvalósult hangok száma hatással van a szerkesztési szakasz időtartamára (egytényezős ANOVA: F(4,
237)=2,893; p=0,023). Az egy vagy két hang kiejtése önmagában is szignifikánsan meghatározza a tartamot (Tukey posthoc teszt: p=0,001). Az átlagos időtartam egy hang kiejtése esetén 151,35 ms (átlagos eltérés: 246,17 ms), két hang
esetén pedig 58,53 ms (átlagos eltérés: 84,79 ms). A szerkesztési szakasz időtartama azonban nem rövidül a kiejtett
beszédhangok számának növekedésével; három beszédhangnál több ejtésekor lényegében nincs különbség a szerkesztési
időtartamban.
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3. ábra. A kiejtett beszédhangok száma újraindításkor és a szerkesztési szakasz időtartama

Az újrakezdések szófaji megoszlását elemezve azt találtuk, hogy hasonló arányban érintenek névmásokat (30,04%) és
nem tartalmas szavakat (33,74%), illetőleg főneveket (13,58%) és igéket (12,76%). A független mintás t-próba alapján (F(1,
104)=4,642, p=0,034) megállapítható, hogy a főnevekről a beszélő szignifikánsan rövidebb idő alatt (átlag: 86,84 ms,
átlagos eltérés: 107,95) tudja eldönteni, hogy a szándékozott lexémát kezdte-e el, mint a névmásokról (átlag: 117,21 ms,
átlagos eltérés: 225,68). Ez azzal magyarázható, hogy a megfelelő névmás aktiválásához a beszélőnek már a teljes
közlés(részlet) grammatikai szerkezetét meg kellett terveznie, például: am amit nem alkoholos befolyásoltság miatt követnek
el.

3.2. A téves szótalálás és a téves kezdés elemzése
Téves szótaláláskor a mentális lexikon aktiválása látszólag sikeres volt, az előhívás és a kiejtés meg is történt, a beszélő
azonban nem a szándékolt szót ejtette ki, vagyis mégsem a megfelelő szó aktiválódott (Gósy 2001). A téves szótalálásokat a
hallgatók mintegy 70% körül és relatíve lassan (átlagos reakcióidő: 1920 ms) képesek javítani, szemben például az egyszerű
nyelvbotlások majdnem hibátlan korrekciójával és gyors reakcióidejével (650 ms) (vö. Bóna et. al 2007). A hibás előhívás
oka lehet a szándékozott és a tévesen megvalósult szó fonetikai hasonlósága, szemantikai rokonsága, avagy valamilyen
asszociációs kapcsolat, amely az adott beszédhelyzetben aktiválódott. Utólag nemegyszer alig-alig magyarázható a téves
szóaktiválás, például: ő is iszik kávét itt a szatyra ööö a csészéje; valaki matuzsálemi kezet (ti. kort) ér meg. (A példák a
„nyelvbotlás”-korpuszból valók, vö. Gósy szerk. 2004). A gyakoriság is tényezője lehet a téves szóelőhívásnak: a gyakoribb
szavaknak magasabb az aktivációs szintjük, ezért nagyobb eséllyel valósulnak meg egy hasonló, ritkább szó helyett (Gósy
2001). A jelen korpuszban a téves szótalálások mindössze 11,1%-a vezethető vissza a szándékolt és a kiejtett szavak
hangalaki hasonlóságára, például ilyen implicit mód vagy indirekt módon. A szavak szemantikai rokonsága 37,0%-ban
magyarázza a téves előhívást, például: begipszeltek bokától vagy ööö lábujjtól térdig. Leggyakrabban (51,9%)
kombinálódott a hangalaki és a szemantikai hasonlóság, például egy darabig mindig mindenki visz.
A téves szótalálások döntő többségében (85,2%) a szándékolt és a tévesen előhívott szavak szófaja megegyezik, például
vagyunk tizennégyen bocsánat tizenketten. Mindössze négy esetben fordult elő, hogy a két lexéma nem azonos szófaji
kategóriába tartozott, például visszavonuló vagy öö vi visszavonultak a magyar katonák. A téves szóaktiválások legnagyobb
arányban a mellékneveket (30,4%) és a névmásokat (30,4%) érintették, ennél jóval kevésbé a főneveket (13%) és az igéket
(8,7%). A melléknév szófaján belül döntően a számnevek fordultak elő; téves előhívásuk azzal magyarázható, hogy
kódolásuk specifikusan történik a mentális lexikonban. A névmások téves aktiválása a grammatikai átalakítással is
kapcsolatos, előbb aktiválódik a lexéma, mielőtt a beszélő véglegesen megformálta volna a szerkezetet. Egy-egy példát
találtunk igenevet, határozószót, igekötőt és segédigét érintő téves szóelőhívásokra.
A tévesen kiejtett szó után átlagosan 456,29 ms telt el a következő lexéma kezdetéig. Az adatok 40,7%-ánál folyamatos
volt a közlés a téves szóelőhívást követően, vagyis nem szakította meg sem néma, sem kitöltött szünet. Ez részben a
szándékolt szó azonnali javítását jelentette, részben azt, hogy a szerkesztésben egyéb nyelvi jeleket mondott a beszélő,
például az egyetem fonetikai tansz nem fonetikai nyelvészeti magyar tanszékéhez. A téves szótalálásokat 44,5%-ban követi
néma szünet, ezek időtartamátlaga 248,7 ms (21–632 ms); hezitálás csupán 7,4%-ban fordult elő a szerkesztési szakaszban,
időtartamuk átlaga 235,8 ms (185–337 ms). Ugyanilyen arányban adatoltunk a két néma szünet közé ékelődött hezitálást,
például: visszavonuló (szünet) vagy öö vi (szünet) visszavonultak a magyar katonák.
A téves szótalálásoknál tapasztalható szerkesztési időtartam nem független a hiba feltételezett okától, vagyis attól, hogy
fonetikai, szemantikai hasonlóság vagy esetleg ezek kombinációja állhatott a háttérben (egytényezős ANOVA: F(2,
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26)=4,372; p=0,024). A részletes elemzés a szemantikai és a kombinált típusú téves szóelőhívás szerkesztési szakaszának
tartamát tekintetve igazolt szignifikáns különbséget (Tukey post-hoc teszt: p=0,02). A téves szó aktiválását követő szakasz
hosszabb, ha szemantikai eredetű volt a probléma (átlag: 644,5 ms), lényegesen rövidebb, ha kombinált, ennek átlaga
112,58 ms. (Megjegyezzük, hogy anyagunkban mindössze három fonetikai okkal magyarázható példát találtunk, ezek
esetében a szerkesztési szakasz átlaga 409,66 ms.)
A tévesen előhívott lexéma szófaja meghatározó tényezője a szerkesztési szakasz időtartamának (egytényezős ANOVA:
F(7, 22)=6,013; p=0,002). Anyagunkban szignifikánsan hosszabbak voltak az időtartamok a melléknevek esetén (átlag:
1353,0 ms, átlagos eltérés: 646,66 ms), mint a névmásoknál (átlag: 38,42 ms, átlagos eltérés: 62,1 ms; p=0,004). (A többi
szófaj esetén a részletes statisztikai elemzéseket a kis elemszám korlátozta.)
A téves kezdések esetében a részlegesen kiejtett hangsort követő szakasz tartama átlagosan 129,18 ms. Az összes adat
44,1%-ánál folyamatos volt a közlés a téves kezdést követően, vagyis nem szakította meg sem néma, sem kitöltött szünet. A
téves kezdéseket 46,8%-ban követi néma szünet, ezek időtartamátlaga 136,1 ms (10–667 ms). Az adatok csupán 3,9%-ánál
jelent meg hezitálás a szerkesztési szakaszban, ezek átlagos időtartama 422,5 ms (193–718 ms), például: azt go öö (193 ms)
azt feltételezték. Az adatok 5,2%-ában (ezek átlaga 483 ms; szóródás: 255–758 ms) a téves kezdést követően két néma
szünet közé még egy hezitálás is ékelődött: de szi (szünet) öö (szünet) január elsején mindig azt eszünk.
A beszélők átlagosan 2,71 beszédhangot ejtettek ki a tévesen előhívott lexémából (4. ábra). Az adatok 18,2%-ában a
beszélő egyetlen beszédhangot ejtett a téves kezdés során; az összes egyetlen beszédhangot tekintetbe véve ez az
artikulációs konfiguráció 64,3%-ban mássalhangzó. Az összes mássalhangzón belül 78%-ban résmássalhangzó (sz, f, v, s).
Ez lehet véletlen is, azonban a gyakoriság mint kiváltó ok valószínűleg kizárható. A beszélők leggyakrabban két hang
kiejtése után szakították meg a szó artikulációját (ez 42,8%-ot tesz ki). A szándékolttól eltérő lexémából a beszélők 14,3%ban valósítottak meg három beszédhangot; az ennél több hangot tartalmazó téves kezdések aránya fokozatosan csökken.

4. ábra. A téves kezdések aránya a kiejtett beszédhangok száma szerint

Az egy vagy két beszédhangra kiterjedő téves kezdéseknél valószínűsíthető a rejtett monitorozás működése. Azoknál a
téves kezdéseknél azonban, ahol a beszélő 6–8 beszédhangot is kiejt a tévesen előhívott szóból, feltételezhető, hogy a belső
önmonitorozás valamilyen okból nem működik vagy nem működik megfelelően, esetleg késik, ezért a beszélő csak a
felszíni folyamatok eredményeként veszi észre a hibát akkor, amikor a szót már majdnem teljes egészében kiejtette, például:
és a hangmin a mérések alapján is; beláthat én nem tudom hogy mennyi idő alatt lehet felkészülni. A téves kezdések egy
részénél nem kizárt az sem, hogy a beszélő hirtelen megváltoztatja a közlési szándék nyelvi megformálását, de a
fonológiailag és fonetikailag megtervezett és az artikulációs tárból elindított eredeti hangsor ejtését már nem tudja
megállítani. A statisztikai elemzés igazolta, hogy a téves kezdést követő szerkesztési szakasz időtartama nem független a
kiejtett beszédhangok számától (egytényezős ANOVA: F(7, 76)=2,487; p=0,025). A beszédhangok számának alakulása azt
mutatja, hogy minél több beszédhangot valósít meg a beszélő a tévesen előhívott lexémából, annál gyorsabban felismeri a
tévedését. Egy beszédhang esetén átlagosan 140,4 ms a szerkesztési szakasz tartama, két beszédhang kiejtését követően
123,6 ms, három beszédhang után 117,27 ms, négy után 38,0 ms. Öt és hat beszédhang kiejtése után a szerkesztési szakasz
ideje anyagunkban ismét erősen megnyúlt, az átlagértékek 123,7 ms és 740 ms voltak (ennek magyarázata további
vizsgálatokat igényel). Még több beszédhang kiejtése esetén azonban újra csökkenést tapasztalunk (hét hang után 57 ms,
nyolc után 31 ms).

4. Következtetések
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A spontán beszéd folyamatosságát megakadásjelenségek szakítják meg, amelyek betekintést nyújtanak a beszédprodukciós
folyamat működésébe. A beszélő folyamatosan ellenőrzi saját beszédét, és nemegyszer korrigálja a hibázásait. Elemeztük,
hogy a szerkesztési szakaszok időtartamai utalhatnak-e a felszíni vagy a rejtett ömonitorozásra ismétlés, újraindítás, téves
kezdés és téves szótalálás esetén. Kimutattuk, hogy a vizsgált megakadások szerkesztési szakaszának időtartama
szignifikánsan eltér a megakadás típusától függően. Ennek alapján az mondható, hogy az ismétlések szerkesztési
szakaszában a beszédtervezés rejtett diszharmóniája, hibadetektálás és korrekció történik, aminek az idejét a második kiejtés
mintegy töltelékszóként meghosszabbítja. A téves szótalálásoknál hosszabb a szerkesztési szakasz, mint a téves
kezdéseknél; a tévesen előhívott lexéma teljes kiejtése jobban zavarja a beszédtervezési és kivitelezési folyamatot, mint ha
annak csak egy része valósul meg. Az újrakezdések esetén a kiejtett beszédhangok számának aránya fokozatosan csökken,
vagyis minél több hangot valósít meg a beszélő, annál biztosabb abban, hogy a kívánt szót aktiválta (5. ábra). A téves
kezdéseknél ez a tendencia csak három, illetve annál több beszédhang kiejtése után érvényesül.

5. ábra. Az újrakezdések és a téves kezdések előfordulása a kiejtett beszédhangok számának függvényében és a szerkesztési szakasz
időtartama

A két megakadásnak ez az eltérése azt valószínűsíti, hogy a beszélőnek a téves kezdések felismeréséhez legalább két
beszédhangra van szüksége; a bizonytalanságot azonban már az első magán- vagy mássalhangzó kiejtése is előidézheti. A
szerkesztési szakasz időtartama mindkét megakadásnál hasonló tendenciát mutat a kiejtett hangok függvényében.
A megakadásokat követő szerkesztési szakasz lehet csak néma szünet, csak hezitálás, illetve e kettő kombinációja; a
kitöltött szünet legnagyobb arányban az ismétlésekre és a téves szótalálásokra volt jellemző, legkevésbé az újrakezdésekre.
Az elemzett megakadások mintegy harmadánál a javítás azonnali. Ezek egyértelműen a rejtett monitorozást igazolják. A
szerkesztési szakasz hiánya (0 ms-os tartam) pedig azt mutatja, hogy ekkor a megakadásjelenség a temporális szerveződés
szempontjából voltaképpen nem is akasztja meg a beszéd folyamatosságát.
Elemeztük, hogy milyen arányban érvényesülnek a feltételezett rejtett és felszíni monitorozás eredményei. A 200 ms-nál
rövidebb értékek – tekintettel a magyar nyelv szavainak hosszúságára és a gazdag morfológiára – egyértelműen a rejtett
monitorozás bizonyítékai. A 200 ms-nál hosszabb szerkesztési szünet pedig a felszíni önellenőrzésre utal (6. ábra).
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6. ábra. A 200 ms-nál hosszabb szerkesztési szakaszok aránya megakadásonként

Ez azt jelenti, hogy a jelen kutatásban vizsgált megakadásjelenségek mintegy harmadát (29,5%-ot) a beszélő már a rejtett
monitorozás során észreveszi; legnagyobb mértékben a feltételezetten vagy valóban téves szókezdéseket, kisebb mértékben
azokat az egyéb diszharmóniákat, amelyeknek az ismétlés a következménye. Legkisebb mértékben képes a beszélő a kiejtett
téves szavak felismerésére még a rejtett önellenőrzés során. Eredményeink választ adtak arra, hogy a szerkesztési szakasz
időszerkezete valóban utal az önellenőrzés rejtett vagy felszíni voltára; a kettőt elhatározó időérték (vagy idősáv) pontosabb
meghatározása további vizsgálatokat igényel.
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BÓNA JUDIT
GRAMMATIKAI HIBÁK A SPONTÁN BESZÉDBEN

1. Bevezetés
A beszéd tervezése összetett folyamat, amelynek működéséről a megakadásjelenségek elemzésével kaphatunk pontosabb
képet. A beszédprodukció bármely szintjén létrejöhetnek megakadások; így a levelti modell (Levelt 1989) értelmében
megjelenhetnek a fogalmi szinten, a nyelvi tervezés szintjén, a fonológiai kódolás és a lexikális előhívás során, illetve az
artikulációs kivitelezéskor is.
A spontán beszéd tervezésében előforduló megakadásjelenségek két nagy típusba sorolhatók: bizonytalanságok és hibák.
A hiba típusú megakadások egyike a grammatikai hiba, amely a mai köznyelvi, kodifikált grammatikának ellentmondó
jelenség a beszédben (Gósy 2005). A spontán beszédre továbbá sajátos mondatszerkesztés jellemző: gyakoriak benne a
közbevetések, a módosító mondatrészletek; a befejezetlen mondatok; a csapongó mondatszövések, egész főmondatok
kihagyása (Keszler 1983). Ezek a jelenségek nem tartoznak a megakadások közé, mivel ilyenkor a beszélő még nem tudja
pontosan, mit is akar mondani; ekkor a közölni kívánt gondolatokat tervezi, nem pedig azok megfogalmazását. A
grammatikai hibák létrejöttében gyakran a többféle lehetséges nyelvi forma versengése játszik szerepet (Gósy 2005). A
grammatikai tervezés ugyanakkor meglehetősen automatikus, hiszen a folyamatos spontán beszédben a beszélő nem
fontolja meg minden megnyilatkozásánál, hogy melyik grammatikai forma lenne a legjobb az adott kommunikációs cél
eléréséhez (Levelt 1989).
A különböző szerzők a megakadások kategorizálásakor különféleképpen nevezik az egyes típusokat, így a grammatikai
hibákra is több megnevezést olvashatunk. A Nyelvbotlás-korpuszban morfológiai, szintaktikai hiba (két altípus, az
újraindítás nélküli morfológiai változtatás és az ismétlés toldalékjavítással kategóriák elkülönítésével); Gósy Mária 2003ban publikált korpuszában szintaktikai hiba; Horváth Viktóriánál (2004) grammatikai összehangolatlanság és külön
típusként újraindítás morfológiai változtatással; Szabó Eszternél (2004) grammatikai hiba; Markó Alexandránál (2004)
pedig morfológiai, szintaktikai hiba szerepel (a szerző elkülöníti az ismétlés toldalékjavítással altípust). A jelen
tanulmányunkban az egyszerűbb szóhasználat kedvéért a grammatikai hiba megnevezést használjuk.
A szakirodalomból ismert altípusok azokat a jelenségeket különítik el, amikor a beszélő észreveszi a hibát, és sajátos
módon javítja azt. A Nyelvbotlás-korpusz rendszere szerint a két fő altípus az újraindítás nélküli morfológiai változtatás (a
beszélő nem ismétli meg a hibás szót, hanem általában kis szünet után folytatja a beszédet a módosított toldalékkal, például
Átviteli karakterisztikáját  nak megfelelően…) és az ismétlés toldalékjavítással (a beszélő azonnal ismétli a kiejtett szót,
de megváltoztatja a toldalékot, például A diabétesznek többféle okai is lehetnek, oka is lehet.) Természetesen nemcsak a
toldalék lehet hibás, így másféle önkorrekciókat is megfigyelhetünk – ezek a Nyelvbotlás-korpuszban szereplő morfológiai,
szintaktikai hibák fő kategóriájában találhatók. Például az Igen, tudom, odamegyek iszni  inni. mondatban a szótövet
tévszeti el, ezt javítja a beszélő.
A megakadásjelenségeket, így a grammatikai hibákat is kétféleképpen gyűjtött korpuszok segítségével szokás vizsgálni.
Az egyik lehetőség a valós idejű (on-line) gyűjtés, amikor a gyűjtő a hétköznapi beszédszituációk során feljegyzi az általa
észlelt megakadásokat; a másik lehetőség pedig a rögzített beszédfelvételek (off-line korpuszok) elemzése. Ez objektív
adatok gyűjtését teszi lehetővé, mivel a felvételek többször meghallgathatók (Huszár 2005: 22; Markó 2006).
A korpuszok tanúsága szerint a grammatikai hibák a többi megakadáshoz képest viszonylag gyakoriak. Markó Alexandra
(2006) a Nyelvbotlás-korpusz első és második részének (2004 és 2005) adatait (4774 db) vetette össze több magyar rögzített
korpuszéval (Gósy 2003; Gyarmathy 2005; Horváth 2004; Kaló 2005; Markó 2004; Szabó 2004). A rögzített korpuszok
összesen 55 beszélő mintegy 15 órányi beszédét tartalmazzák, amelyekben a szerzők 3849 megakadást adatoltak. A vizsgált
valós idejű korpuszban a morfológiai, szintaktikai hibák aránya 11,88%, a rögzített korpuszokban 21,74% volt. Azóta újabb
részeit publikálták a Nyelvbotlás-korpusznak (2004; 2005; 2006; 2007), amely a jelen tanulmány írásakor összesen 6528
megakadást tartalmaz. Ebből mintegy 9,9% (646 db) a grammatikai hiba. A fő kategória és az altípusok megoszlása a
Nyelvbotlás-korpuszban a következő: 61,5% tartozik a fő kategóriába; 8,2% újraindítás nélküli morfológiai változtatás;
30,3% pedig ismétlés toldalékjavítással.
A rögzített korpuszokban tehát mintegy kétszer annyi grammatikai hibát adatoltak a szerzők, mint a valós idejű
korpuszokban. Ennek az lehet az oka, hogy a hétköznapi beszédhelyzetekben a percepció kevésbé érzékeny az
agrammatikus szerkesztésre, ha az nem veszélyezteti a megértést, illetve ha a hallgató korrekciós mechanizmusa gyorsan és
jól működik. Ezt a feltételezést kísérletek is alátámasztják. Egy saját korábbi vizsgálatunkban (Bóna 2006) kísérleti
helyzetben kerestük a választ arra, hogy az egyes megakadástípusokra mennyire figyel fel a hallgató. Tesztanyagnak egy
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körülbelül 7,5 perces spontán narratívát rögzítettünk, ebben a beszélő az átlagosnál gyakrabban, összesen 131
megakadásjelenséget produkált. Ennek mindössze 3,05%-a volt grammatikai hiba. A percepciós tesztben húsz egyetemi
hallgatónak az volt a feladata, hogy az első meghallgatáskor (a valós idejű gyűjtéssel megegyező módon) jegyzeteljen le
minden megakadást, majd a második meghallgatás során egy tesztlapon jelölje az észlelt megakadásokat. A kísérleti
személyek az első meghallgatáskor egyetlen grammatikai hibát sem jegyeztek le, és a tesztlapon történt jelöléskor is
mindössze 2%-ban jelölték azokat helyesen (itt 100%-nak tekintettük az összes lehetőséget, amikor a hallgatók grammatikai
hibát jelölhettek, vagyis a húsz hallgatószor a grammatikai hibák számát).
Egy másik kísérletben azt vizsgáltuk, hogyan képesek javítani a gyermekek (életkoruk átlagosan 9 év), a fiatal felnőttek
(18–32 év közöttiek), illetve az idősek (66–76 évesek) a beszédtervezés különböző szintjein megjelenő megakadásokat. Az
adatok arra utalnak, hogy minél magasabb beszédtervezési szinten következett be a hiba, annál nehezebb korrigálni. A két
legfelső tervezési szinten bekövetkező szemantikai és grammatikai hibák javítása lett a leggyengébb mindhárom életkori
csoportban, a gyermekeknek a grammatikai hibák javítása nagyobb nehézséget okozott, mint a magasabb szinten, a
konceptus szintjén bekövetkezett hibázásoké (Bóna et al. 2007).
A grammatikai hibák részletes vizsgálatával az ép spontán beszédben magyar nyelven még nem foglalkoztak, pedig a
gazdag morfológiájú nyelvekben, mint a magyar is, különösen indokolt ezek elemzése. A grammatikai hibák természetének
pontosabb megismerésével részletesebb képet kaphatunk a gondolatok grammatikai megformálásának, átalakításának
folyamatáról. Az eredmények emellett hozzájárulhatnak a nyelvtani fejlődés jobb megértéséhez az anyanyelv-elsajátításban,
illetve az agrammatikus formákban is megnyilvánuló nyelvi zavarok alaposabb megismeréséhez. A jelen kutatásunk tárgya
a jelenség elemzése kétféle korpusz alapján: a valós idejű Nyelvbotlás-korpusz adatait, illetve a BEA (rögzített
spontánbeszéd-adatbázis) 10 felvételét elemezzük a grammatikai hibák szempontjából. Célunk annak megvizsgálása, hogy a
grammatikai tervezés mely szintjein milyen típusú megakadások fordulhatnak elő.

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek
Kutatásunk két részből állt: a Nyelvbotlás-korpusz (2004; 2005; 2006; 2007) adatainak elemzéséből, illetve spontánbeszédfelvételek vizsgálatából.
A Nyelvbotlás-korpusz példáit alaktani, szószerkezettani és mondattani szempontokból altípusokba soroltuk. Az
elemzésből kihagytuk azokat a megakadásokat, amelyek egy adott szituációban helyes közlésként is elhangozhatnak. Az
Ezben önöket senki sem akadályozza meg. vagy Eznek a tesztnek sok része van. alakok lehetnek archaikus vagy regionális
nyelvi változatok is. A Mozgáskorlátozott házakat építettek. példában a hallgató nagy valószínűséggel nem úgy értelmezi a
közlést, hogy a házak nem tudnak mozogni. Nem tekintettük hibának azokat az eseteket sem, amikor a beszélő a -ban
toldalék helyett -ba-t ejtett, mivel ez egy széles körben elterjedt nyelvhasználati sajátosság (Az utolsó mondatba
mondatban megakadt.), továbbá függ a lejegyző percepciójától. Így a Nyelvbotlás-korpuszból összesen 634 megakadást
elemeztünk (az altípusokkal együtt).
A grammatikai hibák gyakoriságának meghatározásához a BEA (magyar Beszélt Nyelvi Adatbázis: Gósy 2008) 10
beszélőjének spontánbeszéd-felvételeit elemeztük. A beszélők 22–64 éves személyek voltak; kor és végzettség szerint
párosítva 5 férfi és 5 nő. Mindegyiküktől néhány perc spontán narratívát (1. táblázat), összesen mintegy 50 percnyi
hanganyagot vizsgáltunk.
1. táblázat: A vizsgált felvételek időtartama
ffi1
ms
perc

ffi2

ffi3

ffi4

ffi5

no1

no2

no3

no4

no5

166722 314538 237276 465689 337413 283427 419255 214150 215148 313458
2’46”

5’14”

3’57”

7’45”

5’37”

4’43”

6’59”

3’34”

3’35”

5’13”

A hanganyagokat a Praat 5.0 jelfeldolgozó szoftver segítségével lejegyeztük, majd a szövegekben megkerestük a
grammatikai hibákat. A gyakoriság meghatározásához a szokásos szószámot vettük figyelembe, azaz hogy hány szavanként
fordult elő grammatikai hiba a szövegben. Mivel a férfiak és nők hanganyaga nagyjából megegyező hosszúságú, így
megvizsgáltuk azt is, hogy milyen nemi különbségek vannak a grammatikai hibák produkálásában.

3. Eredmények
A Nyelvbotlás-korpuszban található grammatikai hibákat (függetlenül a javítástól, tehát az altípusokkal együtt) hat nagy
kategóriába soroltuk: 1. egyeztetési hibák; 2. hibás vonzatok; 3. ragozási hibák; 4. szintaktikai hibák; 5. egyéb hibák; 6. álgrammatikai hibák. Bár szigorúan véve a ragozási hibák is téves egyeztetések, az elemzés során úgy ítéltük meg, hogy
érdemes külön csoportba sorolni őket. Az egyeztetési hibák közé azokat az eseteket soroltuk, amikor a szerkezetben
megjelent mind az egyeztetést irányító, mind az egyeztetett kifejezés; míg azokat az alakokat, amikor csak a mondat
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jelentéséből derült ki, hogy milyen esetbe vagy igemódba, igeidőbe kellene tenni a téves alakot, ragozási hibának
tekintettük. Az egyes kategóriákba tartozó elemek arányát az 1. ábrán olvashatjuk.

1. ábra: Az egyes típusokba tartozó grammatikai hibák aránya

Az egyeztetési hibák a leggyakoribbak a grammatikai hibák között. Ebbe a típusba tartozik az alany és az állítmány
egyeztetési hibája, amelyre a legtöbb példát találtuk a kategórián belül (például: Aztán, amikor jön az ünnepek  jönnek az
ünnepek…). Az egyeztetési hibák közé soroltuk a határozott (régi terminussal tárgyas) és az általános (régi terminussal
alanyi) ragozás tévesztését is, például: Akkor biztos mindenki tud egy jó pár istennek a nevét. Igen gyakoriak a korpuszban az
egyes és többes számú alakok egyeztetésének hibái is. Vannak olyan esetek, amikor van számbeli egyeztetés, de a szabály
szerint nem kellene egyeztetni, ilyenkor a mennyiségjelző többes számú jelentésű, például: Itt számos dolgokat  öö dolgot
megtanulnak a gyerekek. Más esetekben kellene egyeztetni, de az egyeztetés elmarad, például: Igen, ott kell venni a
pauszpapírt, ahol a Marcinak azokat a  szóképtartót vettem. (Ebben a példában az egyeztetést irányító alaptag egyes
számú, míg az egyeztetett többes számú; a jelenség magyarázata valószínűleg a szórend lehet.) Hasonlóan nincs egyeztetés a
következő példában, ahol a jelző (különböző) jelentése miatt kellene többes számba kerülnie a jelzett szónak, s mivel ez
egyben az alany, így az állítmánynak is: Itt van különböző hosszúságú inga… Ebben a kategóriában szerepel még a birtokos
személyjel téves használata (például: Fontos, hogy a szülők megértsék, hogy mi van a gyerekével  kükkel.), a mutató
névmás és az alaptag között hiányzó esetbeli egyeztetés (Ezt a kitéréssel mérhetem a töltést.), az összetett állítmány igei és
névszói részének egyeztetési hibája (Nyertesek lesz ők kettejük közül.), illetve a visszaható névmás és az ige közötti
egyeztetési tévesztés (Rosszul éreztem velük magunkat  magamat.). Az egyeztetési hibák típusainak megoszlása a 2. ábrán
olvasható.

2. ábra: Az egyeztetési hibák altípusainak megoszlása

A hibás vonzatok között azok a jelenségek szerepelnek, amikor a) a beszélő olyan esetragot használ, amely az adott
szónak nem lehet vonzata (Más problémával van szó.), illetve b) az adott szó lehetséges vonzatai közül a rossz alternánst
választja ki (Ne személyre  személyről szóljon az értékelés!). (A példában mindkét lehetséges alternáns megjelenik, mivel
a rosszul kiválasztott, kimondott elsőt azonnal javítja a beszélő.)
Ragozási hibának tekintettünk minden olyan esetet, amikor a) egy iktelen igét E/3. személyben, kijelentő módban ikesen
ragoz a beszélő (A forgalom terelőúton haladik.) vagy egy ikes igét iktelenül (Minél többet utaz valaki…), b) amikor
számban és személyben megfelelően egyeztetve, az igemód tekintetében azonban rossz személyragot és módjelet használ a
beszélő (Úgy érzed, mintha szét akarsz esni!) c) a szabad határozó rossz esetragot kap (Feladtam a postának a csekket.), d)
hiányzik a tárgyrag (Itt keltem a hullám… – ebben az esetben a jelenség hátterében homonímia áll), e) a tagadás téves
formában jelenik meg (Nem van olyan nagyon sok munkám.).
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Szintaktikai hibának tekintettünk minden a mondat szintjén megjelenő megakadást. Ide tartoztak például azok a
szerkezetkontaminációk, amelyekben az aktív és a passzív szerkezet vegyülését (Annyi hőt halmozódik fel…; annyi hő
halmozódik fel X annyi hőt halmoz fel); vagy az alany és a tárgy felcserélését (Ideális viszonyt fűzte Kazinczyhoz is.;
viszony fűzte X valamit [viszonyt] fűzött) figyelhetjük meg. Szintaktikai hiba a szórendi hiba is, ez főleg az igekötős igét
tartalmazó mondatban fordult elő. Az igekötőt tartalmazó mondatok szórendje kötött (É. Kiss 2003); kiegészítendő kérdés
esetén az igekötő az ige után áll. A spontán beszédben azonban előfordulhat, hogy az igekötő (feltehetőleg analógiás
hatásra) az ige előtt marad, például: Hol is kialakul; Mi is megnő. A szintaktikai hibák közé soroltuk, bár határozottan
elkülönül az előbb említett altípusoktól a névelőhiba, amelynek tévesztése szemantikai okokra is visszavezethető. A
korpuszban előfordult a határozott és a határozatlan névelő felesleges kitétele (Ami nem olyan, mint a más.; Mennyi a
százaléka halt meg?; Azt is megmértük egy régebben.); illetve a névelő hiánya is (Valahol ugyanannál jelnél rögzítettem.).
Az egyéb hibák közé azok a példák kerültek, amelyek altípusai csak nagyon ritkán, igen kis számban fordulnak elő a
korpuszban. Ezek általában rossz tőalternánst tartalmaznak (Azért telefonáltam, hogy kapard le a hót  havat az autóról.;
De ki találta ki ezt a szavat  szót?; Fakanálat is kell vinni.; Igen, tudom, oda megyek iszni  inni.); fokozási hiba van
bennük (Michael Schumacher pedig egyre rámenősen tapad az öccsére.; Hogy a szövegben mennyivel rosszul hangzott
rosszabbul hangzott volna, ha…); vagy rossz a szóképzés (Néprajzkutatók szerint a régi hagyományok ma újra
megelevenülnek  megelevenednek a magyar falvakban.).
A Nyelvbotlás-korpuszban olyan példák is előfordultak, amelyeket az előző öt kategória egyikébe sem lehet besorolni.
Ezek bár a felszínen grammatikai hibának tűnnek, valójában szemantikai ok idézte elő őket. Ezt a típust ál -grammatikai
hibáknak neveztük el.
Ál-grammatikai hiba, tehát a grammatikai hibákon túlmutat a következő adat elemzése: A félvezetők maga egy külön
furcsa dolog. Ez a példa ugyan az egyeztetési hibák közé besorolható lenne, javítása mégis további kérdéseket vet fel. A
korpusz szerint a beszélő azt kívánta mondani, hogy A félvezetők maguk külön furcsa dolgok., amely szintén hibás közlés. A
fő probléma ebben az esetben az alany és a névmás nem egyeztetéséből fakad; a névmás egyes számú alakjának ugyanakkor
magyarázata lehet, hogy a félvezetők egy kategóriát, típust jelöl.
Ide tartoznak azok az esetek is, amelyek bár szintaktikai hibaként jelennek meg, a hátterükben valószínűleg egy olyan
kontamináció áll, amely két lexikailag is különböző szerkezetből jött létre; például: Kovácsnak most döbbent rá (Kovács
most döbbent rá X Kovácsnak most esett le); nekem nem szeretem az almát (nekem nem ízlik X én nem szeretem). A
Nyelvbotlás-korpuszban önálló kategóriaként is szerepel a kontamináció, de az itt szereplő példákban a keveredő lexikai
elemek is megjelennek, nemcsak a nyelvtanilag különböző, de azonos lexikai alakból származó ragozott formák (például:
Igen, de üsse kutya.; És a fatikád? [faterod X apukád]; Egy cipőben evezünk.). (A szintaktikai hibák alcsoportban is vannak
szerkezetkontaminációk, de azokban nincs lexikai különbség a keveredő szerkezetek között.) Formailag nagyon hasonló az
az eset is, amikor a beszélő látszólag eltéveszti az alanyesetet, és toldalékolja az alanyt (például: A számonkérésben a
számonkérés nagyon érdekes.), ami szerintünk inkább változtatásnak – mint megakadásnak – felel meg. Valószínűtlen
ugyanis, hogy az ép beszédű felnőtt beszélők eltévesszék az alanyesetet. A jelenség hátterében feltehetőleg az állhat, hogy a
mondat kiejtése során a beszélő megváltoztatja a mondat alanyát. Az ilyen típusú példák segítségével tanúi lehetünk a
grammatikai átalakítás folyamatának: a beszélő valószínűleg máshogyan akarta a gondolatot megfogalmazni, de a
beszédprodukció során zavar keletkezett a grammatikai átalakításban, ami a felszínen ezt a hibatípust eredményezte.
Találtunk olyan, látszólag morfológiai hibákat is, amelyeket valójában lexikai hibaként értelmezhetünk (Este fél tizenegy
és tizenegyedik óra között… – az időjelölés során a tőszámnév helyett a beszélő annak képzett származékát, sorszámnevet
használ, amely a napok jelölésére jellemző).
Elemeztük azt is, hogy a beszélő melyik altípust milyen gyakran javította. Az egyeztetési hibák esetében mindössze 26%ban; a vonzathibák esetében 32%-ban; a hibás ragozást 47%-ban; az egyéb típusúakat 17%-ban; az ál-grammatikai hibákat
76%-ban javította a beszélő. A szintaktikai hibáknál egyáltalán nem találtunk javítást az elemzett példákban. Ez utóbbinak
lehet oka a gyűjtés módja, illetve az is, hogy ezek a hibák a teljes mondatszerkezetre vonatkoznak.
A grammatikai hibának, illetve az altípusainak valódi gyakoriságát a rögzített hangfelvételek elemzésével vizsgáltuk. A
tíz beszélő közül egynél egyáltalán nem találtunk grammatikai hibát az elemzett anyagban. A többi beszélő 83,7–292
szavanként produkált grammatikai hibát. Ez azt jelenti, hogy ez a hibatípus meglehetősen ritka; összesítve a mintegy 50
perces, 5531 szót tartalmazó anyagban csupán 46 grammatikai hibát adatoltunk. A férfiak beszédprodukciójában együttesen
116 szavanként, a nők beszédében 126,3 szavanként fordult elő ez a típus. A későbbiekben érdemes lenne hosszabb
beszédfelvételekben, több beszélő adatait is összehasonlítani.
A felvételekben előforduló grammatikai hibák altípusainak megoszlása a 3. ábrán olvasható. Megfigyelhetjük, hogy a
szintaktikai hibák aránya a legnagyobb, míg a vonzatok és az egyeztetések aránya jóval kisebb, mint azt a Nyelvbotláskorpuszban adatoltuk. A szintaktikai hibák nagy része névelőhiba. A hibák 24%-át javították a beszélők, ebből mindössze 1
esetben (9%) adatoltunk újraindítás nélküli morfológiai változtatást, 91%-ban pedig ismétlést toldalékjavítással. A javítások
egyike sem érintette a szintaktikai hibákat.
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3. ábra. A hangfelvételekben előforduló grammatikai hibák megoszlása

Bár a felvételekben található grammatikai hibák száma csak töredéke a Nyelvbotlás-korpuszban szereplőknek, így az
adatok összehasonlításából messzemenő következtetések nem vonhatók le; tendenciaszerűen az látszik, hogy a spontán
beszédprodukcióban a szintaktikai szerkezet hibátlan megszerkesztése a legnehezebb, ugyanakkor erre a megakadásgyűjtők
kevésbé figyelnek fel.

4. Összegzés és következtetések
Tanulmányunkban a spontán beszédben előforduló grammatikai hibákat elemeztük, és a példák alapján megállapítottuk
altípusaikat. Amíg a hallgató az egyeztetési és a vonzathibákra figyel fel, addig a beszédben a gyakoriságát tekintve a
szintaktikai hiba fordul elő a legtöbbször.
Levelt beszédprodukciós modelljének leíráskor a grammatikai tervezés kapcsán Kempen és Hoenkamp modelljére
hivatkozik (1987; idézi Levelt 1989). Eszerint a mondatok grammatikai tervezése balról jobbra történik, a szerkezetek
generálása többségében párhuzamosan zajlik. A beszédprodukció során a lemma tartalmazza a szó szemantikáját és
grammatikai sajátosságait, a grammatikai kódolás ezek alapján az információk alapján történik a formulátorban. A lemma
főnévi, igei, melléknévi és határozói típusú lehet, amelyhez kötelező és fakultatív vonzatok tartozhatnak. A vonzatok
meghatározása után történik a további bővítmények és a módosítók kijelölése, majd döntés születik a nyelvtani pozíciók
kitöltésének sorrendjéről. A grammatikai tervezés bármely fázisában bekövetkezhet hiba, az általunk meghatározott altípusok
is ezt mutatják. A vonzatok meghatározásakor megjelenhetnek a hibás vonzatok; az egyeztetési hibák és a ragozási hibák a
további bővítmények és a módosítók kijelölésekor fordulhatnak elő, és feltételezhetően ehhez a művelethez kapcsolódnak az
egyéb (főleg alaktani) hibák is, amelyeket – típustól függően – a lexikális előhívás hibájának is tekinthetünk. A szintaktikai
hibák létrejöttében a sorrendiség mellett (szórendi hibák) valószínűleg a magasabb, szemantikai tervezési szint is szerepet
játszik, csakúgy, mint az ál-grammatikai hibák megjelenésében.
Az ép beszédben előforduló grammatikai hibák magyarázatára az agrammatikus afáziás beszédprodukció vizsgálatának
eredményeiből is következtethetünk. Az agrammatikus zavaroknak három típusát szokás megkülönböztetni: 1. morfológiai
zavarok [a beszélő gyakran elhagyja vagy helyettesíti a formatívumokat (pl. kötőszók, névelők) vagy a kötött morfémákat
(toldalékok, ragok, elöljárók)]; 2. szerkezeti jelenségek (az agrammatikus afáziások általában egyszerű, szokványos
szórendű kijelentő mondatokat használnak); 3. a beszéd jelentősen lelassul, töredezetté válik. A produkciós nehézségek a
belső szintaktikai tervezés lelassulásában keresendők: a szintaktikai információk túl lassú aktiválódása vagy a
munkamemóriából való gyors törlődése a szintaktikai struktúra deszinkronizációját okozhatja (Bánréti 2003). Feltételezzük,
hogy az ép beszéd esetében is történhet deszinkronizáció. Az adataink azt mutatják, hogy ez igen ritka a beszédben, hiszen
grammatikai hiba átlagosan 120,2 szavanként fordul csak elő.
A grammatikai hibák típusainak és gyakoriságának nagyobb rögzített korpuszon való további vizsgálata fontos adalékkal
szolgálhat egyes nyelvi zavarok diagnózisában is.
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VÁRADI VIOLA
A SPONTÁN BESZÉD MONDATAI A MŰFAJOK
ÉS AZ ÉLETKOR TEKINTETÉBEN

1. Bevezetés
A beszédprodukciós modellek közül a legáltalánosabban elfogadott Willem Levelt nevéhez fűződik. Ebben a modellben a
megszólalást két nagy folyamat előzi meg, a makro- és a mikrotervezés. A makrotervezés során a beszélő – túlnyomórészt
képi formában – eltervezi, hogy mit szeretne közölni, de ekkor részlettervezés még nem történik. A mikrotervezés a
makrotervezést követi, de párhuzamosan is végbemehetnek. Ennek során a beszélő már nyelvi formába önti
mondanivalóját, válogat a mentális lexikonban tárolt elemek között, az elhangzás időrendjét és a tagolásokat is megtervezi
(Gósy 2004).
A megfelelő tagolás az egyik alapfeltétele az elhangzó hosszabb közlések megértésének és értelmezésének (Gósy 2003).
A befogadónak azonban nincs szüksége minden esetben a szegmentálásra, például az írott beszédben karakterhiány,
központozás jelzi az olvasó számára az egyes egységek – szavak, mondatok stb. – határát. A folyamatos beszédben nem
ilyen egyértelmű a határjelzés, nem jelzik szünethelyek a szemantikai, szintaktikai egységek kezdetét vagy befejezését
(Gósy 2005). A beszélő nincs mindig tudatában, hogy mely szegmentális és szupraszegmentális tényezőket alkalmazza
tagoló funkcióban, vagyis az artikulációs megvalósítás általában ösztönös, és nagyok az egyéni különbségek is (Kohler
1983). Gyakorlatlan beszélőknél ezt gyakran fiziológiai tényezők – például a légzés – szervezik. A hallgató ettől függetlenül
arra kényszerül, hogy kisebb egységekre bontsa, tagolja az elhangzottakat, s ezek mentén ismerje fel az összefüggéseket. A
beszédpercepció szempontjából a tagolásnak – a beszélő részéről az egységhatárok jelzésének – nagyon fontos szerepe van
(Gósy 2004).
A tagolási egység lehet akár mondatnyi hosszúságú vagy annál hosszabb közlés, összefüggő szövegrész is. Ez utóbbit
bekezdésnek is nevezik, bár e terminus használata nem feltétlen egyértelmű, mert elsősorban az írott szövegek bizonyos
egységeinek tipográfiai elkülönítésére szolgál (vö. Lehiste 1979). Ha eltekintünk a bekezdés fogalmától, akkor
szembekerülünk azzal a problémával, hogy mit tekinthetünk a spontán beszéd legkisebb egységének. A mondatnak sokféle
meghatározása, megközelítése – logikai, formális, lélektani, funkcionális – létezik a nyelvészeti szakirodalomban, a Magyar
Grammatika a következő definíciót adja: „A mondat egy vagy több szóból áll, zárt intonációs szerkezet jellemzi. A mondat
a legnagyobb nyelvi egység, amely a nyelv szabályai, mintái szerint nyelvi elemekből megszerkeszthető. Egyben a
legkisebb nyelvi egység, amely egy adott beszédhelyzetben közlésegységgé válhat.” (Kugler 2000). Az írott beszédre
alkalmazható ez a meghatározás, de például a zárt intonációs szerkezet nem minden esetben velejárója a spontán beszéd
mondatainak. Gósy vezette be a virtuális mondat fogalmát, a virtuális jelzőt a ’benne rejlő’ értelmében használva. Ezek az
egységek többé-kevésbé azonos paraméterekkel jellemezhetők, melyeket a hallgatók képesek tagoló funkcióban használni
spontán közlések hallgatásakor (Gósy 2003).
A szegmentálás problémája nemcsak a hangok, szavak, hanem a mondatok szintjén is felvetődik a beszédészlelésben és megértésben. Felmerülhet a kérdés, hogy a beszédnek melyek azok az összetevői, melyek határjelző funkcióval bírhatnak a
hallgató számára, valamint a szupraszegmentális tényezők közül – beszéddallam, hangerő, hangsúly, artikulációs és
beszédtempó, ritmus, szünet és egyéni hangszínezet – melyek játszanak elsődleges szerepet a beszédfolyam kisebb
egységekre – virtuális mondatokra – való szegmentálásában. A szintaktikai, szemantikai és prozódiai jelölők kombinációja
segíti a hallgatót a beszédpercepció során a tagolásban. A szupraszegmentumok közül a szünetek az elsődleges határjelzők,
míg az alaphangmagasság változása csak a másodlagosak közé sorolható. A különböző határjelző funkciók fontossága
nagyban függhet a beszélőtől. A szintaktikai, szemantikai és prozódiai tényezők együttesen segítik a sikeres szegmentálást,
részben együttműködnek, részben hierarchikusan szerveződnek a beszédmegértésben (Gósy–Kovács 2007). A humán
mechanizmus nem konkrét értékek, hanem viszonyok alapján dönt, melyek egy bizonyos egységen belül, vagy egységek
sorozatában realizálódnak. A spontán beszéd bármely sajátossága, amely a virtuális egység befejezését jelezheti, önmagában
nem, csak bizonyos összefüggésekben bír határjelző funkcióval, s csak akkor, ha a szemantikai sajátosságok ezt a határt
megerősítik (Gósy 2003).
Német nyelvű korpuszokon végzett vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a prozódiai (és egyéb) kulcsok
különböznek a szöveg típusától függően. Olaszy (2005) jellemezte a prozódiai szerkezeteket a hírfelolvasásban,
mesemondásban, a novella és a reklámok felolvasásában, és azt tapasztalta, hogy az egyes felolvasási stílusok között
adatolható különbségek vannak. Úgy tűnik, hogy a beszélőkben kódolva vannak a műfaji sajátosságok, melyek nemcsak
felolvasáskor, hanem spontán beszéd során is befolyásolhatják a produkciót.
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Hipotézisünk szerint a műfaji különbségek nemcsak a felolvasásban, hanem a spontán beszédfolyamatban is
megjelenhetnek. Feltárhatók olyan – főleg szupraszegmentális – jellemzők, melyek a spontán beszéd műfaji
meghatározottságáról árulkodnak. A beszédfolyamat egységekre bontását, szegmentálását nagymértékben segítik a
szupraszegmentumok, ezért azt feltételeztük, hogy a műfajok különbségeiből fakadó eltérések a prozódiai szerkezetben
hatással lehetnek a mondathatár-észlelésre.
Különbséget feltételeztünk továbbá az életkori csoportok tekintetében a különböző műfajok között az egyöntetűség
szempontjából. Feltételeztük továbbá, hogy az életkor is meghatározó tényező lehet a virtuális mondatok észlelésében.

2. Anyag és módszer, kísérleti személyek
Beszélőnk 27 éves egyetemet végzett nő, akinek nincs sem beszédhibája, sem hallásproblémája, a felvétel készítésének
tudatában volt. Beszélőnktől három, különböző műfajú rövidebb spontán beszédet rögzítettünk monologikus helyzetben.
Először megkértük, hogy ossza meg velünk nyári élményeit (narratíva), majd el kellett mesélnie A Piroska és a farkas című
közismert mesét (mese), végül be kellett mutatnia lakhelyét (leírás). A felvétel csendesített szobában történt minidisc
hangfelvevővel.
A hanganyagok elsődleges feldolgozásához a Praat 4.3 szoftvert használtuk, ezzel végeztük el az annotálást, az adatolást
és a méréseket. A szövegeket helyesírásban is lejegyeztük központozás nélkül, és ezt a tesztlapon kapták meg a percepciós
tesztben résztvevők.
A percepciós kísérletben 54 fő vett részt, akik életkoruk alapján célzottan három csoportba tartoztak: gyerekek (18 fő),
fiatalok (19 fő) és középkorúak (17 fő). A gyerekek 13–14 éves nyolcadikos osztályos tanulók; a fiatalok 18–26 év
közöttiek, átlagéletkoruk 22 év; a középkorúak 30–54 év közöttiek, átlagéletkoruk 40 év. A kísérletben 28 nő és 26 férfi vett
részt, az életkori csoportokban is odafigyeltünk a nemek kiegyenlítettségére, bár az eredményeket nemek szerint nem
vizsgáltuk.
Adatközlőink azt a feladatot kapták, hogy szövegenként kétszeri meghallgatás során függőleges vonallal jelöljék meg a
tesztlapon azokat a helyeket, ahol mondatvéget észleltek. A kísérleti személyeknek nem okozott nagyobb nehézséget a
feladat megoldása, többségük már az első meghallgatás során megjelölte a vélt mondathatárokat. A kapott eredményeken
SPSS 15.0 szoftverrel végeztük el a statisztikai elemzéseket (95%-os szignifikanciaszinten).

3. A szövegek fonetikai elemzése
A nyári élmények felelevenítése, illetve a lakhely leírása természetes szituáció, mindennapi beszédtevékenységünk során is
gyakran előforduló téma. Feltételezhető, hogy e műfajok esetén közelít leginkább a beszédszakaszok – két szünet közötti
szöveges egység – hossza a beszélő természetes beszédjellemzőihez.
1. táblázat: A beszédszakaszok időtartama

Narratíva
Mese
Leírás

A beszédszakaszok
száma

Átlagos időtartam
(ms)

Szóródás
(ms)

64
74
36

2228
2304
2348

246 – 7466
372 – 7984
230 – 7302

A különböző műfajú szövegekre jellemző időtartamokat az 1. táblázatban mutatjuk be. Az átlagadatok mindhárom műfaj
esetén nagyon hasonlóak egymáshoz: a legrö-videbb szakaszokat a narratívában, a leghosszabbakat a leírásban találjuk. A
statisztikai elemzések (egytényezős varianciaanalízis) szerint a különbség nem szignifikáns [F(2, 171) = 0,065; p = 0,937],
tehát a beszédszakasz hosszát nem befolyásolja a szöveg műfaja.
A néma és a kitöltött szüneteket, illetve ezek kombinációját együtt vizsgáljuk a szünetadatok tárgyalásakor, külön ki
fogunk térni a kitöltött és a kombinált szünetek előfordulásaira is. A 2. táblázat mutatja be a szövegek szünetadatait. A
szünetek átlagos gyakoriságát úgy számítottuk ki, hogy a szünetek nélkül mért beszédidőt elosztottuk a szünetek számával.
A beszélő a nyári élmények elmesélése során átlagosan majdnem két és fél másodpercenként tartott szünetet, míg a mesélés
és lakásának bemutatása közben átlagosan valamivel több mint két és fél másodpercenként.
2. táblázat: A spontán szövegek szünetadatai

Szünetek száma

Gyakoriság
(ms-onként)
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Átlagos időtartam
(ms)

Szóródás
(ms)

Narratíva
Mese
Leírás

62
72
36

2294
2370
2375

645
679
600

141 – 2172
136 – 3190
116 – 1722

A három műfaj sem a szünetek gyakorisága, sem átlagos időtartamuk tekintetében nem tér el egymástól jelentősen, a
statisztikai elemzések sem mutattak ki szignifikáns különbséget (egytényezős varianciaanalízis; F(2, 167) = 0,388; p =
0,679). A leghosszabb szünetidőt, mely két néma és egy kitöltött szünet kombinációja, a mesében mértük (3190 ms), a
legrövidebbet (116 ms) a narratívában.
A kitöltött szünetek előfordulása műfajonként változik. Leggyakoribb realizációi [ə], [m], [əm] vagy [ym]. Önállóan és
néma szünettel kombinálva – néma szünet + hezitáció, hezitáció + néma szünet, néma szünet + hezitáció + néma szünet – is
megjelenhetnek. A szünetek jelentős része mindhárom műfaj esetén néma, legkisebb része pedig kitöltött. A mesében csak
egyetlen kitöltött szünet jelent meg önállóan. Sokkal inkább jellemző mindhárom műfajban a kombinált szünetek
megjelenése, mint a kitöltötteké. Feltételezésünk szerint ez a beszélőre jellemző egyéni sajátosság lehet, időnyerés céljából
inkább kombinálja a néma és a kitöltött szüneteket ahelyett, hogy hosszabb ideig hezitáljon.

1. ábra. A néma, a kitöltött és a kombinált szünetek aránya a szövegekben

A szünetek arányában nem figyelhetünk meg a leírás és a mese között jelentős különbségeket (1. ábra). A mesében
valamivel kisebb arányban fordulnak elő a néma szünetek, mint a másik két műfajban, ebben a szövegben a kombinált
szünetek aránya nagyobb. A beszélőre jellemző szünetezési szokásokat nem befolyásolja jelentős mértékben, hogy nyári
élményeit vagy A Piroska és a farkas című mesét meséli-e el, illetve a lakását írja-e le. Mindhárom műfaj esetén
megfigyelhettük, hogy a néma szünetek fordulnak elő legnagyobb arányban, majd a kombinált legvégül a kitöltött szünetek.
A narratíva és a leírás között nem feltételeztünk jelentős eltéréseket az alapfrekvencia adatokban. A mese műfaji
sajátosságaihoz azonban sokkal inkább hozzátartozhat, hogy a beszélő „dallamosabban” beszél, ezért feltételeztük, hogy a
beszélő hangterjedelme szélesebb lesz. A mese dallamossága fakadhat egyrészt abból, hogy az általában gyermekekből álló
hallgatóság számára szeretnénk élvezetesebbé, izgalmasabbá tenni beszédünket, másrészt több szereplőt is meg kell
hangosítania, el kell játszania a beszélőnek (pl. Piroska, nagymama, farkas, stb.).
Vizsgálatunk köréből ki kellett rekesztenünk azokat a hangmeneteket, amelyekben érdessé válik a zönge vagy amelyeket
nevetés közben mond adatközlőnk. Ez szélsőségesen alacsonyan, illetve magasan futó alapgörbében rajzolódik ki, és az
ezeken a helyeken mért alacsony, illetve magas frekvenciaértékeket a beszélő alaphangjának mélysége és magassága nem
indokolhatja, a mérési tapasztalatok szerint irreálisak ezek az adatok (női beszélőnknél 90, 490 Hz körüli értékek).
Percepciós szempontból sem a hang mélyülése vagy magasodása, hanem érdessé válása, illetve nevetés érzékelhető (vö.
Markó 2005).
3. táblázat: A szövegek alapfrekvencia-adatai

Narratíva
Mese
Leírás

F0-minimum
(Hz)

F0-maximum
(Hz)

F0-átlag
(Hz)

Hangterjedelem
(F0-max/F0-min)

148,37
142,32
145,67

497,44
483,22
443,54

203,32
222,91
200,84

3,35
3,40
3,04
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Az alaphangmagasság minimum értéke hasonló mindhárom műfajban, de a maximum értékekben nagyobb
különbségeket figyelhetünk meg (3. táblázat). A beszélő hangterjedelme a mesében és a narratívában a legszélesebb, a
leírásban a legszűkebb.
Megvizsgáltuk a narratívában, a mesében és a leírásban, hogy a szakaszvégi dallammenetek milyen típusúak (ereszkedő,
emelkedő, lebegő stb.) a következő kérdésekre keresve a választ: 1. milyen arányban fordulnak elő a különböző típusú
hangmenetek; 2. ezek az arányok összefüggenek-e a szöveg műfajával? A narratívában (40,5%) és a mesében (34%) a
szakaszzáró hangmenetek legjelentősebb hányada ereszkedő, a leírásban az ereszkedő és az emelkedő hangmenetek egyenlő
arányban fordultak elő szakaszvégeken (30,5%). A narratívában magasabb az emelkedő hangmenetek (30%) aránya, mint a
lebegőké (26,5%) a beszédszakaszok végén. A mesében a sorrend ennek a fordítottja: lebegő (32%), emelkedő (27%).
Nyikorgó zöngével, illetve nevetéssel szakaszvégeken a legnagyobb számban a leírásban (11%) találkoztunk, majd a
mesében (7%) és a narratívában (1,5%). Szökő dallammenet csak a narratívában fordult elő, ott is csak egyetlen esetben. Az
eredmények azt mutatják, hogy a szakaszzáró hangmenetek típusát a műfaji sajátosságok befolyásolják.

4. A virtuális mondatok észlelése
A legtöbb virtuális mondatot átlagosan a leghosszabb időtartamú szövegben (mese), a legkevesebbet a legrövidebb
időtartamú szövegben (leírás) jelölték a kísérleti személyek. A szövegek eltérő időtartama miatt a továbbiakban nem a
darabszámokkal dolgoztunk, hanem az adott műfajban jelölt legtöbb mondatszámot vettük száz százaléknak (az életkori
csoportokra való tekintet nélkül), és ehhez viszonyítottuk a többi jelölést.

2. ábra. A virtuális mondatok észlelése a műfajok függvényében (medián és szóródás)

Megvizsgáltuk, hogy a műfaji sajátosságok befolyásolják-e az adatközlők mondathatár-jelöléseit (az adatközlők
eredményeit először együtt, nem életkori csoportokra bontva elemeztük) (2. ábra). A legtöbb virtuális mondatot az adatközlők
átlagosan a leírásban jelölték (átlag: 57,85%), majd a mesében (46,75%), legkevesebbet a narratívában (41,12%). A
mondatvégjelölések a mesében voltak a legegyöntetűbbek (átlagos eltérés: 16,63%), majd a narratívában (átlagos eltérés:
17,23%), végül a leírásban (átlagos eltérés: 18,56%). A mondatvégjelölések közötti különbségek a műfajok függvényében a
statisztikai elemzések szerint (egytényezős varianciaanalízis) szignifikánsak [F(2, 159) = 12,79; p < 0,001]. A kísérleti
személyek mondathatár-észlelését befolyásolta a hallott szöveg műfaja, egyöntetűbbek a jelölések a narratívában és a
mesében, mint a leírásban, a legtöbb mondathatárt a leírásban, a legkevesebbet a narratívában észlelték az adatközlők.
Életkori csoportokra bontva is megvizsgáltuk a mondathatár-észleléseket. Mindhárom műfajban a középkorúak
mondathatár-jelölései egyöntetűbbek. A statisztikai elemzések (egytényezős variancia-analízis) szerint az életkori csoportok
közötti különbségek egyik műfaj esetén sem szignifikánsak (narratíva: p = 0,058; mese: p = 0,058; leírás: p = 0,366).
Megvizsgáltuk azokat a mondatvégjelöléseket, melyek beszédszakasz végén, vagyis szünetet megelőzően fordultak elő.
A narratívában és a leírásban a beszédszakaszok 64%-ánál, a mesében 72%-ánál jelölt legalább egy adatközlő mondatvéget.
A 3. ábra mutatja meg, hogy a különböző műfajokban a beszédszakaszok hány százalékánál jelölt legalább egy adatközlő
mondathatárt a különböző életkori csoportokból.
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3. ábra. Mondatészlelés a beszédszakaszok végén

Láthatjuk, hogy a fiatalok jelölései mindhárom műfajban meghaladják az 50%-ot, a mesében és a leírásban a
jelöléseiknek több mint 70%-a, a narratívában közel 52%-a esik szakaszvégre. A középkorúaknál és a gyerekeknél jóval
alacsonyabb ez az arány, illetve a mese és a leírás között is nagyobb a különbség. A mesében a középkorúak jelöléseinek
csak valamivel több, mint a fele található beszédszakasz végén, a másik két műfajban ez az arány még az 50%-ot sem éri el.
A gyerekek jelöléseit nagyobb mértékben befolyásolta mindhárom műfajban a beszédszakasz vége, mint a középkorúakét.
Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatalok döntéseikben sokkal inkább támaszkodtak arra, hogy vége van-e a
beszédszakasznak, mint a gyerekek vagy a középkorúak.
Elemeztük a szünetek időtartamának, típusának és a mondatészleléseknek az összefüggéseit. Megvizsgáltuk, hogy a szünet
időtartama befolyásolta-e a hallgatók virtuálismondatvég-észlelését. Feltételeztük, hogy minél hosszabb a szünet, annál
inkább kelti a befejezettség, lezártság érzetét, vagyis annál valószínűbb, hogy mondathatárt jelölnek a kísérleti személyek. A
Pearson-féle korreláció egyik műfaj és egy életkori csoport esetén sem mutatott ki összefüggést a szünet hossza és a jelölések
száma között.

4. ábra. A szünettípus és a mondathatár-észlelések összefüggései

Célszerűnek tartottuk megvizsgálni, hogy a szünet időtartamán túl, a típusa – néma, kitöltött vagy kombinált szünet –
befolyásolja-e az adatközlők mondatvégjelöléseit a különböző műfajú szövegekben (4. ábra). Mindhárom műfajban
100%-nak az összes olyan szünethelyet tekintettük, ahol legalább egy adatközlő mondatvéget észlelt. Mindhárom
műfajban és mindhárom életkori csoportban a néma szünet bírt a legnagyobb határjelző fu nkcióval, ezt követte a
kombinált, legvégül a kitöltött szünet. Mindhárom műfajban a néma szünetek túlnyomó része után legalább egy
adatközlő jelölt mondatvéget, a narratívában kitöltött szünet előtt egyszer sem észleltek mondathatárt. Láthatjuk, hogy
mindhárom műfajban a gyerekek jelöléseit befolyásolta leginkább a néma szünet. A leírásban a fiatalok mind a
kombinált, mind a kitöltött szünetek ugyanakkora része előtt jelölt mondatvéget. Az eredmények azt mutatják, hogy
műfajtól és életkortól függetlenül a néma szünet keltette leginkább a befejezettség érzését.
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5. ábra. A dallammenetek típusa és a mondathatár-jelölések összefüggései

Megvizsgáltuk, hogy az alaphangmagasság változásai befolyásolják-e a hallgatók mondathatár-észlelését. Az egyes
műfajokban elemeztük a dallammenet típusát azokon a helyeken, ahol a kísérleti személyek közül legalább egy
mondatvéget jelölt.
Az 5. ábrán láthatjuk, hogy mindkét életkori csoportban a narratívában és a leírásban a jelölt mondathatárok jelentős
része emelkedő, a mesében lebegő dallammenet után fordult elő. Mindhárom korcsoportban nagy arányban jelöltek
mondathatárt ereszkedő dallammenet után, de nem igazolódott az a hipotézisünk, hogy mindhárom műfajban az ereszkedő
dallammenet bírt nagyobb határjelző funkcióval. Dallammenetben mindhárom életkori csoport a narratívában észlelt
legtöbb esetben virtuális mondatot. Nyikorgó zönge, vagy nevetés után a leírásban jelölték a legtöbb mondathatárt a három
műfaj közül. Szökő dallammenet utáni jelöléssel csak a narratívában találkoztunk, mivel csak ebben a műfajban fordult elő
ilyen típusú hangmenet.

5. Összefoglalás
A szövegek átlagos beszédszakaszhossza között nem találtunk szignifikáns különbséget, az eredmények azt mutatják, hogy
az, hogy milyen hosszúak a beszédszakaszok, olyan egyéni beszédjellemző, melyre a műfaji sajátosságok kevésbé vannak
hatással. Sem a szünetek gyakorisága, sem átlagos időtartamuk tekintetében nem találtunk jelentős különbséget a műfajok
között. A beszélő hangterjedelme a legtágabb a mesében, a legszűkebb a leírásban volt. A szakaszzáró dallammenetek
legnagyobb hányada a narratívában ereszkedő, a mesében ereszkedő vagy lebegő, míg a leírásban ereszkedő és emelkedő.
A legtöbb virtuális mondatot a leírásban, míg a legkevesebbet a narratívában észlelték a kísérleti személyek, a statisztikai
elemzések szerint a különbség szignifikáns. Az a feltételezésünk, hogy a szövegek tagoltságát befolyásolja a műfajuk,
igazolódott. Az életkori csoportok jelölései között egyik műfaj esetén sem igazolták a statisztikai elemzések a
feltételezéseinket, vagyis az életkor nem befolyásolta a virtuális mondatok észlelését. Mindhárom műfajban a gyerekek
jelölései voltak a legegyöntetűbbek, és a középkorúak észlelték a legtöbb mondahatárt. Az a feltételezésünk, hogy minél
hosszabb a szünet, annál valószínűbb, hogy mondatvéget jelölnek a kísérleti személyek, nem igazolódott. Mindhárom
műfajban a néma szünetek keltették leginkább, a kitöltött szünetek legkevésbé a befejezettség érzetét. A narratívában és a
leírásban az emelkedő, míg a mesében a lebegő dallammenet bírt nagyobb határjelző funkcióval.
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BATA SAROLTA – GRÁCZI TEKLA ETELKA
A BESZÉDPARTNER ÉLETKORÁNAK HATÁSA
A BESZÉD SZUPRASZEGMENTÁLIS JELLEGZETESSÉGEIRE

1. Bevezetés
Beszédtervezési modelljében Levelt (1989) elkülöníti a prozódiagenerátort, amely a beszéd szupraszegmentális
jellegzetességeinek létrehozásáért felel. Ennek bemeneti egységeként tekinti többek között a szegmentális szerkezetet is. Ez
alapján a prozódiai jellemzők tervezését másodlagosnak, kevésbé tudatosnak, sőt kevésbé kontrolláltnak tartjuk (Gósy
2004). Ugyanakkor számtalan tényező befolyásol(hat)ja beszédünk szerkezetét. A beszélő jellemzői között megemlíthetjük
például a kort (vö. pl. Balázs 1993, Gocsál 2000), a beszédképző szervek aktuális és általános állapotát (vö. pl. Kiefer
1995), a beszélő pszichés (vö. pl. Szalai 1995) és fizikai-fiziológiai állapotát (vö. pl. Horváth–Magony–Gósy 2006). A
beszélőn kívüli tényezők között a beszédtípus (vö. pl. Markó 2005a, 2005b, Imre 2005) hatását vizsgálták elsősorban. A
nemzetközi szakirodalomban már a beszédpartnerhez való alkalmazkodás számos fonetikai aspektusát vizsgálták. Bell
1984-es összefoglaló munkájában (Language style and audience design) ad átfogó képet a hallgatóhoz való alkalmazkodás
kutatásának addigi eredményeiről.
A beszédpartner beszédfeldolgozási jellemzőihez való szupraszegmentális alkalmazkodást magyar nyelvre elsősorban az
anyák gyermekeikhez való beszédében vizsgálták (vö. pl. Kátainé Koós 1998). Markónak (2005a) az eredendően a
beszédtípusok szupraszegmentális jellemzőire irányuló elemzései rámutattak, hogy a négy azonos korú (fiatal, 21 éves)
beszélő (kvázi)monologikus beszédprodukciójában (akár nagymértékben is) eltérő prozódiai szerkezetek a társalgásban
jellemzően összetartanak. A szünetek, az artikulációs és beszédtempó, a szakasztartamok; illetve a nők esetében a
hangközérték átlagai kisebb eltérést mutatnak, mint a három másik vizsgálati helyzetben.
A jelen próbavizsgálat egy kísérletsorozat első állomása, amelyben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a
beszédpartner életkora és a beszélő beszédének temporális jellemzői (mint a beszédfeldolgozást elsősorban segíteni tudó
jellegzetességek) között milyen összefüggések állnak fenn. Ismeretes, hogy az idős beszélők esetében a beszédfeldolgozás
folyamata lassul, illetve pontatlanabbá válik több tényező – pl. a hallás romlása – miatt (vö. pl. Menyhárt 2001). Ezért
feltételeztük, hogy a beszélők igyekeznek alkalmazkodni a beszédpartner korához, és az érthetőség érdekében úgy
módosítják beszédük szupraszegmentális jellemzőit, hogy a feldolgozást megkönnyítsék.

2. Kísérleti személy, anyag és módszer
A kérdések megválaszolásához a BEA spontánbeszéd-adatbázis (Gósy 2008) egyik felvételvezetője által készített hat
felvételt választottuk ki. A felvételvezető 27 éves, egyetemet végzett nő. A kutatásban részt vevő személyeket
(továbbiakban: beszédpartnerek) három korcsoportból választottuk: fiatalként egy 22 éves nőt (a továbbiakban: fN) és egy
25 éves férfit (a továbbiakban: fF); középkorúként egy 52 éves nőt (a továbbiakban: kN) és egy 52 éves férfit (a
továbbiakban: kF); idősként pedig egy 70 éves nőt (a továbbiakban: iN) és egy 75 éves férfit (a továbbiakban: iF). A
felvételvezetőnek a saját beszédéhez való viszonyát befolyásolhatták a következő tényezők (illetve ezek ismerete) is: a) a
fiatalok mindketten egyetemisták, a középkorú és az idős férfi egyetemi végzettségűek, a középkorú és az idős nő pedig
érettségivel rendelkezik; b) a középkorú férfi beszéde fáradékonynak hat (sok szünet, erőtlen artikuláció jellemzi); c) a fiatal
és az idős nőt ismerte korábbról a felvételvezető; d) az idős férfi beszéddel foglalkozó szakember, gyakorlott beszélő.
A felvételek során a felvételvezető célja magától értetődően a beszédpartnerek minél hosszabb és oldottabb beszédre való
ösztönzése (a hétköznapi beszédhez közeli produkció elérése), illetve az egyes alfeladatok egyértelmű ismertetése.
A felvételek során a felvételvezetőnek a következő négy csoportba sorolható összes megszólalását elemeztük. 1. A
feladatok ismertetését és azok lezárását, melyekre együttesen az instrukció szóval utalunk. 2. Mondatfelolvasást, amely
során célja, hogy a beszédpartner az elhangzott mondatokat minél pontosabban meg tudja ismételni. 3. A felvételeken
szereplő két interjú során tett megszólalásait, melyeket közbevetésnek neveztünk el. Az interjúk során a felvett személy két
nyitott kérdést kap, egy önmagával kapcsolatosat, amely többnyire leíró jellegű választ kíván, és egy aktuális közéleti
témához kapcsolódót, amely gondolatainak ismertetését, véleménye kifejtését, érvelést kíván meg. Ezek során a
felvételvezető megszólalásainak célja lehet egyrészt a beszédpartner beszédkedvének felerősítése, gondolatmenete
továbbépítésének, emlékei előhívásának segítése, de előfordulhat a közös érintettség miatti megszólalás is. 4. A BEA egy
része társalgás, amelyben a felvételvezető és egy harmadik személy (a felvételvezetővel hasonló korú nő) a kutatásban részt
vevő beszélővel egy megadott témából kiindulva kötetlenebb beszélgetésre törekednek, vagyis a felvétel során akár más
témák is felmerülhetnek az alaptémán kívül. Ezt a csoportot a közbevetéseknek nevezett megszólalásoktól mindenképpen
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indokoltnak látjuk külön kezelni egyrészt a harmadik beszélő jelenléte miatt, másrészt a megszólalások céljának esetleges
eltérése miatt. Az instrukciókra kapott eredményeket az idős férfi esetében csak tájékoztató jellegűen kezeltük, mivel ezek
néhány esetben nem kerültek rögzítésre.
Az összes felvétel időtartama 222′47″, amely során a felvételvezető elemzett megszólalásai összesen 52′17″-et tettek ki.
Az elemzésekhez a teljes felvételeket annotáltuk a Praat 5.0 szoftverrel. Megmértük a beszédszakaszok és a szünetek
időtartamát, kiszámítottuk az artikulációs és beszédtempót, valamint a szünetek típusainak (kitöltött/összes) arányát. Az
adatokon leíró statisztikai elemzést végeztünk az SPSS 16.0 szoftverrel.

3. Eredmények
3.1. Az egyes temporális jellemzők elemzése
A felvételvezető összes megszólalásainak beszélőnkénti és beszédtípusonkénti időtartamát, valamint az adott
felvételrészlethez viszonyított arányát ismerteti az 1. táblázat. Az instrukciók esetében (természetesen) csak a felvételvezető
szólalt meg, ezért itt nem jelöltünk százalékos arányt, a mondatoknál pedig az azonos tartalom (minden esetben ugyanazok
a mondatok) miatt szerepel csak időtartam. Az instrukciók esetében a fiatal férfihoz való beszéde volt a leghosszabb, a fiatal
és az idős nő, továbbá a két középkorú számára közel hasonló hosszúságban ismertette és zárta le a feladatokat. A
mondatolvasás során a felolvasandó mondatok azonossága miatt azok felolvasásának tartama egyértelműen utalhat a
beszédpartnerhez való alkalmazkodásra. A fiatalok, az idős férfi és a középkorú nő esetében közel azonos hosszúságban,
99,50–101,91 szekundumnyi idő alatt olvasta fel a mondatokat a felvételvezető, míg a középkorú férfi és az idős nő
esetében mintegy 10%-kal hosszabb idő alatt (111,47, illetve 111,61 s).
A közbevetések esetében az időtartamértékek változatos képet mutatnak. A fiatal férfi és az idős nő esetében a
felvételvezető mintegy 16–19%-ban járul hozzá a beszédhez, a többi beszélőnél ez az érték jóval alacsonyabb. Az idős
nőnél a megszólalások elsősorban a beszédkedv növelését célozták, a fiatal férfi esetében pedig a témában való közös
érintettség (egyetem, könyvtárhasználat) okozhatta a magasabb arányt. Az idős férfi esetében számottevően rövidebb az
összes közbevetés időtartama, mint a többi beszédpartnernél. Ez azzal magyarázható, hogy a férfi szívesen beszél, így
kevésbé kellett ösztönözni. Ennél a beszédtípusnál tehát az összes megszólalás időtartamát tehát kevésbé a kor, mint inkább
egyéb egyéni jellemzők befolyásolták.
A társalgás időtartama a fiatal nő esetében volt a legnagyobb, valamint itt beszélt legtöbbet a felvételvezető a teljes
időtartamhoz képest, mintegy 42%-ot. A megszólalások hossza ismét a témában való közös érintettségből adódik, a
felvételvezető számára is közeli emlék az egyetemi élet és a gyakorlótanítás. A legkisebb arányban a középkorú nővel
folytatott hármas diskurzusban ragadta magához a szót a felvételvezető. Ennek oka lehet, hogy a beszédpartner hosszasan
fejti ki a véleményét egy-egy témáról, és szívesen veszi át a szót a többi beszélőtől. Az idős nővel való társalgásban tett
felvételvezetői megszólalások aránya (35,56%) ugyan nem jelentősen magasabb a legtöbb diskurzusbeli adathoz képest,
azonban ez esetben a harmadik részvevő jelentősen hozzájárult a társalgáshoz, az idős nő maga keveset beszélt.
1. táblázat: A felvételvezető megszólalásainak összes időtartama (s) és az adott felvételrész teljes tartamához viszonyított aránya (%) a
beszédpartner és a beszédtípus függvényében
fN
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%

–
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s
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–

93,11

–

79,95

–

45,35

–

Mondatolvasás 101,91 –

99,50

–

101,28

–

111,47

–

111,61

–

100,3

–

Közbevetések

34,87

6,75

81,02

16,49

24,65

7,30

22,20

7,94

79,48

19,42

12,00

1,36

Társalgás

534,21

40,82

341,40

32,43

314,04

26,37

109,70

32,38

275,06

35,56

166,19

31,85

A beszédszakaszok átlagos időtartamadatai (1. ábra) a mondatolvasás kivételével minden esetben a fiataloknál,
közülük pedig a fiatal férfinál mutatják a legnagyobb értéket. A mondatolvasás esetében a középkorú nő és a fiatal férfi
számára történő felolvasás során átlagosan hasonló hosszúságú szakaszokra tagolta a felvételvezető a mondatokat. A
mondatolvasás leghosszabb szakaszokra való tagolását és a legnagyobb átlagos eltérést az idős nőnél találhatjuk. Ennek oka
azonban összefügghet az artikulációs és a beszédtempó alakulásával (3. táblázat). Mindkettő az idős nő esetében volt a
leglassabb a mondatolvasás során, továbbá az ő esetében találtuk a leghosszabb szüneteket (4. táblázat). Vagyis a hosszabb
szakaszok a felvételvezető lassított beszédéből eredtek. A beszédszakaszok a mondatolvasás kivételével jellemzően az idős
beszédpartnerek esetében a legrövidebbek, de nem található jelentős mértékű eltérés a középkorúakhoz intézett beszédbeli
adatokhoz képest. A beszédszakaszok átlagos tartamától való átlagos eltérés minden beszélő és minden korcsoport esetében
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nagy arányú, megközelíti az átlagos szakaszhossz értékét. Elmondhatjuk tehát, hogy a felvételvezető beszédében ez a
jellemző nagy változatosságot mutat a beszédpartnertől, a témától függetlenül. Az azonos korcsoporthoz tartozó
beszédpartnerekhez intézett közlések között is a legtöbb esetben nagy az eltérés, amely sem a nemhez, sem a korábbiakban
ismertetett jellemzőkhöz nem köthető egyértelműen.

1. ábra: A beszédszakaszok időtartama a beszédpartner és a beszédtípus függvényében
a) instrukciók, b) mondatolvasás, c) közbevetések, d) társalgás

Az artikulációs tempó értékei (2. ábra, bal oldal) nem mutatnak jelentős eltéréseket az egyes beszédpartnerekhez tett
megszólalásokban egy-egy beszédtípuson belül (11,90–13,20 hang/s között változik), azonban az idős férfival való beszéd
során a közbevetések és a mondatolvasás esetén is átlagosan magasabb artikulációs tempót használt a felvételvezető, mint a
többi beszédpartnerrel. Ennek oka lehet, hogy az idős férfi beszéddel foglalkozik, képzett beszédű, amiről a
felvételvezetőnek tudomása volt, így feltételezhetően úgy gondolta, hogy ezen beszédpartnere számára semmilyen
nehézséget nem jelent a mondatvisszamondás, illetve a beszéd általában. A közbevetések és a társalgás során általában
jellemző a mondatfelolvasáshoz és az instrukcióadásokhoz képest a felvételvezető artikulációs tempójának magasabb
értéke, valamint nagyobb tartományban való szóródása, ami a helyzet kötetlenebb voltának lehet eredménye.

55

2. ábra: Az artikulációs és a beszédtempó a beszédpartner és a beszédtípus függvényében
a) instrukciók, b) mondatolvasás, c) közbevetések, d) társalgás

A beszédtempó (2. ábra, jobb oldal) átlagos értékei a közbevetések kivételével a fiatal beszédpartnereknél voltak a
legmagasabbak. Általános tendencia, hogy az azonos korú nők és férfiak esetében a nőkkel szemben alacsonyabb
beszédtempót használt a felvételvezető. Az idősekkel való beszéd során minden beszédtípusban lassabb beszédtempóval
szólt a felvételvezető, mint a fiatal beszédpartnerekhez.
A felvételvezető beszédében előforduló szünetek időtartamértékei változatosan alakultak (3. ábra). A korcsoportok
közötti eltérések a beszédtípustól függő tendenciát mutattak. Míg a mondatfelolvasás és az instrukció esetében az idős
beszédpartnerekkel tartott hosszabb szüneteket beszéde során, addig a társalgásban és a közbevetések során a fiatalokkal
beszélgetve volt ez jellemző, s ezen esetekben a középkorúaknál tartotta a legrövidebbeket. Ezen eltérés feltehetően két
különböző okra vezethető vissza. Az instrukciók és a mondatfelolvasás során a felvételvezető célja, hogy a beszédpartner
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megértse a feladatot, illetve minél pontosabban ismételje meg a mondatokat, ezért igyekszik megkönnyíteni
beszédfeldolgozásukat. A társalgás és a közbevetések már kötetlenebb beszédtípusok, és míg a fiatalokkal (a saját
korcsoportjával) szemben könnyebben megteheti a beszélő, hogy hosszabb szüneteket tart, addig a középkorúaknál ez már
udvariatlanságnak hathat.

3. ábra: A szünetek időtartama (ms) a beszédpartner és a beszédtípus függvényében
a) instrukciók, b) mondatolvasás, c) közbevetések, d) társalgás

Az összes szünet tartamához képest a kitöltött szünetek arányát ismerteti a 4. ábra. A mondatfelolvasásnál
(természetesen) nem fordult elő kitöltött szünet, minden egyéb beszédtípusnál a fiatal beszédpartnerek esetében fordult elő a
felvételvezető beszédében a legkevesebb hezitálás. Az idős férfi esetében ismét legtöbbször a fiatalokhoz hasonló adatokat
találunk. A középkorúakkal és az idős nővel való beszélgetés során a kitöltött szünetek aránya jelentősen magasabb
(különösen a közbevetéseknél). A korcsoportok közötti eltérés oka abban kereshető, hogy a fiatalokkal való beszélgetés az
azonos szociolektus miatt könnyebb feladatnak bizonyulhatott, míg az idősebbek esetében a felvételvezető jobban
ügyelhetett a megfogalmazásra; a megfelelő szavak és szerkezetek kiválasztásához a beszélő időt nyert a hezitálásokkal.

4. ábra: A kitöltött szünetek aránya (%) az összes szünet tartamához
a beszédtípus és a beszédpartner függvényében
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3.2. Az egyes beszédtípusok temporális jellemzőinek összefüggései
Az egyes beszédtípusok esetében a beszédpartner életkorának függvényében (fiatalok vs. idősek) különböző mintázatok
alakultak ki (2. táblázat). Az instrukciók ismertetése során a felvételvezető az idősebbekkel rövidebb szakaszokban beszélt,
a szakaszok közti szünetek időtartamát pedig növelte, így az artikulációs tempó viszonylagos állandósága mellett a
beszédtempó csökkent. A beszédpartner életkorának emelkedésével a kitöltött szünetek aránya nőtt, feltételezhetően a
szótalálási, fogalmazási nehézségek miatt.A mondatolvasásnál az idős beszédpartnereknél nőtt a beszédszakaszok hossza,
azonban a beszédtempó csökkent, illetve hosszabb szünetek jelentek meg, tehát a felvételvezető ugyanazokat a mondatokat
több idő alatt olvasta fel. A közbevetések esetében az életkor előrehaladtával csökkent a beszédszakaszok hossza, a kitöltött
szünetek aránya ennél a beszédműfajnál emelkedett a legnagyobb mértékben. A társalgásnál az instrukciókhoz hasonló
tendenciát látunk, kivéve a szünetek esetében: a szünetek időtartama az idősebb beszédpartnerek esetében csökkent.
2. táblázat: Az egyes beszédtípusok temporális jellegzetességeinek változása a kor
előrehaladtával (↓: csökken, ↑: nő, ×: nem változik, –: nem fordult elő)

Szakaszhossz

Artikulációs
tempó

Beszédtempó

Szünetek
időtartama

Kitöltött
szünetek
aránya

Instrukciók

↓

×

↓

↑

↑

Mondatolvasás

↑

×

↓

↑

–

Közbevetések

↓

×

×

×

↑

Társalgás

↓

×

↓

↓

↑

Beszédtípus

4. Következtetések
Tanulmányunkban a beszédpartner életkorának a beszéd temporális jellemzőire gyakorolt hatását vizsgáltuk olyan
beszédszituációban, amelyben a beszélőnek érdekében állt a beszédpartner beszédfeldolgozását a hétköznapi helyzeteknél
talán jobban is segíteni. Az eredmények azt mutatták, hogy a felvételvezető eltérően alakította beszédének temporális
jellegzetességeit a különböző életcsoportokba tartozó beszédpartnerekkel. A különböző beszédtípusok esetében eltérő
időszerkezeti mintázatokat találtunk. A különbségek a vizsgált paraméterek összefüggésében ragadhatók meg. A négy
beszédtípust két csoportba sorolhatjuk. A mondatolvasás és az instrukcióadás hasonlóan alakul, míg a társalgás és a
közbevetések ezektől eltérően, de egymáshoz hasonlóan alakulnak. Jellemzően a mondatolvasás és az instrukcionálás
esetében nagyobbak az eltérések a különböző korcsoportokhoz intézett beszédek között, mint az utóbbi két beszédtípusban.
Ennek a már korábban említett okai lehetnek. 1.) A feladatok ismertetésénél és a mondatok olvasásánál kiemelten célja a
felvételvezetőnek, hogy beszédpartnere minél pontosabban megértse a mondottakat, míg a másik két beszédtípusban
kötetlenebbek a dialógusok, megszólalások. 2.) Ezen esetekben (relatíve) állandóbb a közlések tartalmi oldala, a mondatok
minden esetben azonosak és azonos sorrendben követik egymást; a feladatismertetésekben pedig gyakran használ hasonló
fordulatokat és hasonló szerkezeteket a felvételvezető, vagyis kevésbé tekinthető a társalgással és a közbevetésekkel
ugyanolyan spontánnak a beszédtervezés.
A beszédfeldolgozási folyamatok segítése mellett a temporális szerkezetek változásában szerepet játszanak az
udvariassági szabályok, valamint a társalgás egyéb jellemzői is. A szünetek hosszának és a kitöltött szünetek arányának
alakulására ezek a tényezők is hatással lehettek.
A vizsgálat eredményei rámutattak, hogy a beszédpartnerek életkorán kívül milyen egyéb jellemzők befolyásolják a
beszéd szupraszegmentális szerkezetét. A beszédpartner beszédfáradékonysága (idősnek ható szupraszegmentális
jellemzők), a foglalkozása, státusza, a témában való közös érintettség jelentős, a beszélgetés előtti korábbi
ismeretség/ismeretlenség kisebb hatást mutatott. (Ebben természetesen az ismeretség esetén a kapcsolat típusa is
meghatározó lehet. Tehát más kapcsolat esetén változhat a befolyásoló hatás mértéke.)
A további felmerülő kérdések közül néhány: Hogyan változnak a beszéd egyéb szupraszegmentális jellemzői (pl.
hanglejtés, hangterjedelem, intenzitás) a beszédpartner életkorának függvényében? Vajon az életkor mellett mennyire
jelentős a hatása az egyéb társadalmi tényezőknek (pl. foglalkozás, státusz)? Hogyan alakulnak az eredmények más
beszélőknél?
A jelen tanulmányt próbavizsgálatnak szántuk egy szociofonetikai kutatássorozathoz, mely célja a beszéd fonetikai
jegyeinek a beszédpartner jellemzőinek függvényében való vizsgálata a magyar nyelvhasználatban. A későbbi eredmények
a nemzetközi irodalomban olvasható eredményekkel való összevetéssel kirajzolódhatnak a kérdés univerzális,
kultúraspecifikus és a nyelvhasználóra jellemző vonatkozásai.
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BEKE ANDRÁS
A BESZÉLŐ HANGTARTOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA
(Néhány statisztikai jellemző az alapfrekvencia-eloszlásról)

1. Bevezetés
Napjainkra egyre fontosabbá váltak azok az akusztikai fonetikai kutatások, amelyek az egyéni beszédsajátosságokat
kívánják feltárni (Gósy–Nikléczy 2008). A beszéd akusztikai, illetve fonetikai jegyeinek vizsgálata sok tekintetben
statisztikailag nehezen feldolgozható, mivel sokszor egy beszélőn belül nagyobb a variancia mértéke, mint a beszélők
között. Ezért fontos, hogy a beszédnek olyan akusztikai fonetikai paraméterét használjuk a beszélő jellemzésében, amely
statisztikailag jól feldolgozható, és amely egy beszélőn belül állandó jegyként viselkedik. Korábbi vizsgálatokból tudjuk,
hogy az alapfrekvencia értéke megfelelő körülmények között elégséges jegy lehet a beszélő személy felismeréséhez (Rose
2002). Ez lehet személyazonosító jegy a beszélők megkülönböztetésére nemcsak a nemek tekintetében, de azonos
neműeken belül is, ha az alapfrekvencia átlaga jól elkülöníthető egymástól (Rose 2002; Ezzaidi et al. 2001; Adami et al.
2003). A nemzetközi szakirodalmakban számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy milyen mértékű különbség van a nők és
a férfiak alaphangmagasság-értékében (vö. 1. táblázat).
1. táblázat A világ néhány nyelvében mért alapfrekvencia-átlag (Traunmüller–Eriksson 1995)

Vizsgálatok
Rappaport (1958), geman
Chevrie-Muller et al. (1967), francia
Takefuta et al. (1972), angol
Chen (1974), mandarin (kínai)
Boë et al. (1975), francia
Kitzing (1979), svéd
Johns-Lewis (1986), angol
Olvasott
Színészi előadás
Graddol (1986), angol: olvasott A
Olvasott B
Pegoraro Krook (1988), svéd
Rose (1991), wú

Adatközlők
száma

Nem

190

férfi

129

108

nő

238

21

férfi

20–61

145

21

nő

19–72

226

24

férfi

127

24

nő

186

2

férfi

30–50

108

2

nő

30–50

184

30

férfi

118

30

nő

207

51

férfi

21–70

110

141

nő

21–70

193

5

férfi

24–49

101

5

nő

24–49

182

5

férfi

24–49

128

5

nő

24–49

213

5

férfi

24–49

142

5

nő

24–49

239

12

férfi

25–40

119

15

nő

25–40

207

12

férfi

25–40

131

15

nő

25–40

219

198

fréfi

20–79

113

467

nő

20–89

188

4

férfi

25–62

170

60

Életkor

Átlagos F0

Vizsgálatok

Adatközlők
száma

Nem

Életkor

Átlagos F0

3

nő

30–64

187

férfi

25–60

126

nő

25–60

223

10

férfi

25–60

111

10

nő

25–60

184

Gósy Mária (2004), magyar
Beke (2008), magyar
Az európai nyelvekre végzett
kutatásokban mért átlagos F0-érték

férfi

124

nő

211

Az európai nyelveken végzett
kutatásokban mért normalizált
átlagos F0-érték

férfi

119

nő

207

Ezekben a kutatásokban főleg a nemek közötti variancia meghatározására törekedtek. Számos nemzetközi szakirodalom
foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet az alaphangmagasság átlagával elkülöníteni a beszélőket egymástól. Ez a módszer
nem bizonyult biztonságos beszélőazonosító-jegynek. Ezért felmerült az igény más akusztikai fonetikai paraméterek
leírására. Ilyen paraméterek lehetnek a koartikulációból származó specifikus jellemzők, az időtartamok, különféle spektrális
jegyek stb. Az alapfrekvencia azonban önmagában is lehet azonosító jellemző, hiszen függetlenebb a kommunikációs
csatornától, tehát nem vagy csak alig torzul a zaj által vagy egyéb speciális körülmények hatására (Cheveigné–Kawahara
2002). Jonas Lindh (2006) tanulmányában elemezte az alapfrekvencia néhány leíró statisztikai jegyeit (átlag, SD stb.), és
megállapította, hogy ahhoz, hogy sikeresebb legyen a beszélők azonosítása, behatóbban kell megvizsgálni az alapfrekvenciaeloszlást. Az alapfrekvencia robusztusabb feldolgozása után az alapfrekvencia-eloszlás akkor válik személy-meghatározó
jeggyé, ha abból kinyerjük a fontosabb vektorokat. Az alaphang számos lehetőséget nyújt arra, hogy különböző akusztikai és
statisztikai paramétereket nyerjünk ki belőle a felismerés számára (például az érdes zöngét) (Cheveigné–Kawahara 2002;
Bőhm 2006, 2008). Az alapfrekvencia átlaga mellett jellemző vektor lehet az átlagos eltérés, minimum, maximum,
sávgyakoriság, sávkihasználtság (Beke 2008). Az alapfrekvencia-eloszlás leggyakrabban nem normális eloszlású, sokszor
bimodiális, ezért fontos paraméter lehet a görbe lapultsága és ferdesége is.
A jelen kutatás folyamata inverz jellegű. Feltételezzük azt, hogy jelentős különbséget fogunk találni az alapfrekvencia
értékében két különböző beszédtípusban. Hipotézisünk szerint a két beszédtípus – felolvasás és spontán beszéd – alapvetően
meghatározza az alapfrekvencia-eloszlásból számított paraméterek értékét. Ennek bekövetkezése azzal jár, hogy a beszélőn
belüli variancia nagyobb, mint a beszélők közötti. Alternatív hipotézisünk az, hogy a két beszédtípuson belül nem lesz
szignifikáns különbség, amellyel egy időben feltételezzük azt is, hogy a beszélőn belüli variancia kisebb, mint a beszélő
közötti. A jelen kutatásnak tehát két célja van a) meghatározni az alapfrekvencia-eloszlás azon jellemzőit, amelyek jól
jellemezik a beszélőt, és amelyek állandó jegyként vannak jelen a két különböző beszédtípusban b) és az eredményeket egy
korábban létrehozott beszélőfelismerő-rendszerben ellenőrizni.

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek
A kutatásban 20 adatközlő vett részt; 10 nő és 10 férfi. Életkoruk 25-60 év, ép hallásúak, nem beszédhibások. A felvételeket
a BEA-ban (magyar spontánbeszéd-adatbázis) rögzített hanganyagokból válogattuk ki (Gósy 2008). Az adatközlők beszédét
két beszédtípusban vizs-gáltuk: felolvasás és spontán beszéd. Az elsődleges minta a felolvasásból kinyert adatok, míg a
referenciaminta a spontán beszédből származó adatok voltak. A hanganyagokból minden beszédtípusban 2 percet
használtunk fel. Az alapfrekvencia elemzéséhez autokorrelációs algoritmust alkalmaztunk. Az eloszlásgörbéből kiszámoltuk
a minimum, a maximum, az átlag, a szórás, a ferdeség és a laposság, a sávkihasználtság és a sávgyakoriság értékekeit. Az
elemzéseket a Praat 4.5 szoftverrel végeztük el. A statisztikai vizsgálatokat az SPSS 13.0 verziójú szoftverrel készítettük
(ANOVA, klaszteranalízis: K-means és hierarchikus eljárások). A statisztikából származó adatokat a MATLAB 7.0
matematikai szoftverben és az SPSS statisztikai szoftverben dolgoztuk fel. Ezekben a programokban számoltuk ki az
eloszlásgörbék között fellépő távolság értékét. Az első esetben az eloszlásból kinyert vektorokból egy vektorkvantáláson
alapuló K-means eljárással végeztük el az azonosítást. A második esetben az eloszlásgörbe egészén végeztük el az
összehasonlítást, ami egy nem parametrikus módszert kívánt meg, amit a Kullback–Leibler távolsággal számoltunk. A
beszédminták azonosságának vagy különbözőségének a megállapítására is ezeket a szoftvereket használtuk. A MATLABban futtattuk a felismerésre alkalmazott algoritmusokat, és összegeztük az eredményeket, megállapítva a felismerési
hibaarányt.
A vektorkvantálás folyamán (VQ: vector quantization) a mért vektorok értékét kölcsönösen diszjunkt, konvex területekre
particionáljuk. Az így kapott régiók egy-egy különböző tartományt reprezentálnak, a régiók centrumainak összességét
kódkönyvnek nevezzük. A beszélőfelismerés esetén minden egyes beszélőre létrehozzuk a kódkönyvet, majd a tesztelés
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folyamán minden egyes beszélő kódkönyvében megkeressük a tesztvektorhoz legközelebbi centrumot, és az ettől vett
távolságát eltároljuk. A tesztvektor ahhoz a beszélőhöz tartozik, ahol ez a távolság a legkisebb. A beszélőazonosítás esetén az
egyes tesztvektorra azt a kódkönyvet választjuk ki, amelynél a legközelebbi centrum távolsága a legkisebb az összes
kódkönyv között, s végül azt tekintjük nyertes kódkönyvek, amelyet a legtöbbször választottuk ki. A K-means a
vektorkavntáláson alapuló eljárások egyik klasszikus módszere az ún. K-átlagképző, amely eljárás kezdetén kiválasztunk K
darab kezdő centrumot, majd minden iterációban minden egyes bemeneti vektort ahhoz a centrumhoz rendelünk, amelyikhez
a legközelebb van (Euklideszi értelemben), majd újra számítjuk a középpontokat a hozzájuk tartozó vektorok átlagaként.
A parametrikus modell mellett nem parametrikus modellt is felhasználtunk a biztosabb azonosítás érdekében. Az
euklidészi távolság vektorok között határozta meg a négyzetes távolságot. Az F0-eloszlás pontosabb modellezésére a
Kullback–Leibler távolságot alkalmaztuk, amely két eloszlás között fellépő távolságot ír le (Cambell, 1997; Cover–Thomas
1991; Jauquet et al. 1997; Bishop 1995). Ezt a következőképpen számoljuk:

ahol pk és qk az eloszlásban lévő oszlopok értékét jelenti, és ahol általában (d(p, q ≠ d(q, p)). A távolság értékeivel jó
közelítéssel leírtuk az F0-eloszlások között fellépő különbséget (a 1. ábrán látható az eloszlásfüggvények közötti hasonlóság
és különbség), így egy alapfrekvenciára épülő rendszert hoztunk létre.

1. ábra. Hisztogramok azonos (jobb oldali ábra) és különböző (bal oldali ábra) beszélőkre

A 1. ábra bal oldalán látható, hogy a két beszédtípusban mért alapfrekvencia-értékek eloszlása közel ugyanazon módon
realizálódnak azonos beszélők esetében, vagyis fedésben vannak. Ez azt jelenti, hogy a köztük fellépő Kullback–Leibler
távolság is kisebb értéket vesz fel. A 1. ábra jobb oldalán látható, hogy két különböző beszélő esetében nincsenek fedésben
a hisztogramok, ezért a köztük fellépő távolság is nagyobb lesz.

3. Eredmények
Minden beszélőre jellemző egy olyan hangtartomány, amelyet a beszédében használ, és amelyet az F0-minimum és az F0maximum értékével adhatunk meg. Az elemzések azt mutatják, hogy a beszélő hangtartományán belül vannak olyan
frekvenciasávok, amelyek gyakrabban használatban vannak, és amelyek a beszéd típusától is függnek. Ennek jellemzésére
nagy mennyiségű mintát, azaz F0–értéket vettünk a felolvasási anyagból (minden 3 ms-ban mérhető Hz-értéket adatoltunk,
így egy beszélőnél átlagosan 2000 mérést végeztünk). A skála minimum-és maximumértéke az adatközlők F0-értékeinek
szélső értéke. Azt a frekvenciasávot tekintettük gyakran használtnak, amely magába foglalja az F0-értékek legalább 70%-át.
A beszéd alapfrekvenciájának gyakoriságeloszlása azt jelenti, hogy a beszélő hangtartományának hány százalékát használja a
leggyakrabban. A hangtartomány és a gyakran használt sáv aránya azt jelenti, hogy a beszélő teljes hangtartományán belül
mely frekvenciasávokat használja legalább 70%-os gyakoriság mellett (Beke 2008a). A spontánbeszédben és a felolvasásban
a férfiak és a nők között ezekben a paraméterekben nincs szignifikáns különbség (p > 0,05) (2. táblázat).
2. táblázat. A hangtartományból számolt paraméterek közti különbség statisztikai adatai
Felolvasás

Spontánbeszéd

Férfiak

62

SD(fo)

SD(sp)

F-test

p

Hangtartomány
(Hz)

min.

82

85

11,90005

10,80123

0,241988

0,62872

max.

169

162

15,95131

20,57507

0,531148

0,475501

min.

99

99

15,23884

14,49138

0,000

1,000

max.

140

129

18,85618

22,33582

1,416125

0,249502

%

63

58

11,51704

18,33221

0,374267

0,548337

Hangtartomány
(Hz)

min..

139,9

142

18,85883

19,32184

0,060495

0,808498

max.

258

251

29,36362

32,12822

0,258651

0,617225

Gyakori tart.
(Hz)

min.

160

157

19,43651

19,46507

0,118943

0,734181

max

223

204

30,20302

27,5681

2,158804

0,159016

%

63

62

17,81672

18,88827

0,022212

0,883182

Gy. használt tart.
(Hz)
Hangt./Gy.tart %
Nők

Hangt./Gy.tart

A legtöbb paraméterben (hangtartomány és a gyakran használt sáv maximuma, a hangtartomány és a gyakran használt
sáv %-os aránya) tendenciaszerűen magasabb értéken realizálódnak, amely ebben az adatbázisban nem általános érvényű,
hiszen nagy a beszélőn belüli variancia (3. és 4. táblázat).
3. táblázat. A hangtartományból számolt paraméterek felolvasásban

Felolvasás
hangtartomány

Gyakran használt
tartomány

Hangtartomány
és a gyakran használt
sáv %-os aránya

min-max

min-max

%

F1

90–170

100–130

37

F2

80–140

80–110

50

F3

100–200

120–160

66

F4

90–180

100–140

70

F5

100–180

110–150

75

F6

74–160

80–120

69

F7

81–170

100–150

71

F8

70–160

80–120

65

F9

70–160

120–160

58

F10

70–170

100–160

65

N1

160–260

160–200

40

N2

150–290

170–250

57

N3

160–260

160–260

30

N4

150–240

170–230

84

N5

150–260

170–250

84

N6

114–200

140–190

77

N7

150–300

190–250

65

Férfiak

Nők

63

N8

120–280

150–210

60

N9

135–260

170–220

67

N10

110–230

120–170
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4. táblázat. A hangtartományból számolt paraméterek spontán beszédben

Spontán beszéd
Hangtartomány (Hz)

Gyakran használt
tartomány (Hz)

Hangtartomány
és a gyakran használt
sáv %-os aránya

min-max

min-max

%

FF1

90–170

110–130

20

FF2

80–120

80–100

33

FF3

90–190

120–160

63

FF4

100–170

110–120

64

FF5

100–160

110–130

73

FF6

70–160

80–100

54

FF7

80–150

100–130

69

FF8

70–150

80–110

64

FF9

90–190

100–150

71

FF10

80–170

100–160

75

FN1

160–260

160–190

30

FN2

150–290

150–220

50

FN3

160–260

160–190

30

FN4

150–270

160–210

72

FN5

150–290

180–250

71

FN6

110–200

140–170

66

FN7

160–250

190–230

77

FN8

140–230

150–200

81

FN9

130–260

160–220

68

FN10

110–200

120–160

73

Férfiak

Nők

Megvizsgáltuk, hogy az egyes személyeken belül van-e jelentős eltérés a két beszédtípusban. Az eredmények azt
mutatják, hogy nincs szignifikáns különbség a beszélő spontán beszéde és felolvasása között ezekben a paraméterekben (p >
0,05). Ezen robosztus paraméterekkel tehát nem lehet elkülöníteni a két beszédtípust. Az alternatív hipotézisünk az, hogy
akkor ez egy olyan akusztikai jegy, amely alkalmazható beszélőazonosításra. Az azonosításhoz vektor- kvantálást
választottunk. A férfiaknál 20 mintából 6-ot ismer fel helyesen, tehát 70% a hibaarány. Ugyanez a hibaarány realizálódik a
nőknél is (20/6: 70%). Az elemzések azt igazolják, hogy ezen robosztus beszédjegynek sem a beszélőn belül, sem pedig a
beszélők között nincs akkora varianciája, hogy az alkalmas lenne a pontos osztályozás elvégzéséhez, akár két beszédtípus
vagy a beszélőfelismerés tekintetében.
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Az alapfrekvencia-eloszláshoz az alaphangból autokorrelációs analízissel kapott eredményeket eloszlásfüggvényként
kezeltük. A vizsgálat során az F0 eloszlására koncentráltunk, míg az F0-értékek időbeli paraméterét elhagytuk. Az
alapfrekvencia időbeli lefutása ugyanis nagy mértékben a pszichikai állapotnak vagy a szövegnek a sajátossága, mint a
beszélő hangjának (Hautamäki 2005). Az F0 eloszlásfüggvényéhez hisztogramot használtunk mint a gyakran használt
területek grafikus reprezentációját. Az eloszlásfüggvény megvalósítása előtt a kapott adatokat úgy normalizáltuk, hogy az
eloszlásgörbe teljes térre vett integrálja 1 legyen. Az eloszlásfüggvényből nyertük ki azokat a paramétereket, amelyeket a
csoportosításhoz felhasználtunk: minimum, maximum, átlag, átlagos szórás, ferdeség, laposság. Ebben az esetben ezek
alkották a kódkönyvek vektorait. Ezekkel a paraméterekkel jellemeztük a két beszédtípust. Az elemzések során
tendenciaszerű különbségeket találtunk. Az alapfrekvencia átlaga, maximuma, átlagos eltérése a felolvasásban magasabb
értéket vesz fel, mint a spontán beszédben (3. ábra). Az alapfrekvencia-eloszlásból számolt ferdeség és laposság a spontán
beszédben magasabb, mint felolvasásban. Ezek közül egyik sem szignifikáns különbség (p > 0,05), és ez a beszélők közötti
magas fokú varianciára utal.

3. ábra A felolvasás és a spontán beszéd alapfrekvencia-eloszlásából számított
paraméterek oszlopdiagramjai

Nem mutatható ki szignifikáns különbség sem a férfiak, sem a nők esetében a két beszédtípusban. A beszélőkön belül
sincs különbség a két beszédtípusban az alapfrekvencia-eloszlásból számolt paraméterekben. Ezért azt gondoljuk, hogy
ezek a paraméterek lehetséges beszélőazonosító akusztikai jegyek. Az azonosításhoz az euklideszi távolságon és a
Kullback-Leibler távolságon alapuló rendszert teszteltük (Beke 2008b). Az eredményekből látszik (5. táblázat), hogy az
alapfrekvencia-eloszlásból nem paraméteres módon számított felismerési hiba a férfiak esetében nagyobb, mint a
hangtartományból számolt vektorkvantálással. A nőknél jelentősen csökken ez a hiba.
5. táblázat. Az alapfrekvenciából nem parametrikus módszerrel
számol felismerési hiba mértéke

Statisztikai módszer
Euklidészi
távolsággal számolt

Kullback–Leibler
távolsággal számolt

Férfiak

85%

90%

Nők

60%

45%

Adatközlők

A felismerési hiba
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aránya %

Összesen

62,5%

87,5%

A beszélőazonosításhoz ebben az esetben is elvégeztük a K-means eljárást. Az eredmények azt mutatják, hogy az
alapfrekvencia-eloszlásból kinyert vektorokkal jobb eredményt lehet elérni, mint a hangtartományból számolt
paraméterekkel. A férfiak esetében 20%-ot, míg a nők esetében 10%-ot tudtunk javítani, így a férfiaknál 50%-os, a nőknél
60%-os a hibaarány. Az alaphangmagasság-eloszlásával elvégzett felismerési hiba mértéke a férfiak esetében csökkent, míg
a nőké nőtt a nem parametrikus módszerrel elért értékekhez képest.

4. Összefoglalás
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a két beszédtípusban szignifikáns különbségeket nem találtunk sem a
hangtartományon belül, sem pedig az alapfrekvencia-eloszlásból kinyert paraméterek tekintetében. Néhány jellemzőben
azonban találtunk tendenciaszerű különbséget. A felolvasásban a hangtartomány és a gyakran használt sáv maximuma, a
hangtartomány és a gyakran használt sáv %-os aránya magasabb értéken realizálódtak. Az alapfrekvencia-eloszlás elemzése
során tendenciaszerű különbségeket találtunk. Az alapfrekvencia átlaga, maximuma, átlagos eltérése a felolvasásban
magasabb értéket vesz fel, mint a spontán beszédben, míg az alapfrekvencia-eloszlásból számolt ferdeség és laposság a
spontán beszédben magasabb, mint felolvasásban. Mindezekből levonható az a következtetés, hogy a beszédtípusok közötti
különbség nem mérhető robosztus akusztikai fonetikai jeggyel. Az alapfrekvencia mondat, virtuális mondat,
megnyilatkozás szintű feldolgozása jobban illeszkedik ezen beszédtípusok közti különbségek leírásához (Olaszy 2005,
Váradi 2008, Beke 2008a). A korábbi kutatások megállapították azt is, hogy eltérő kommunikációs helyzetben a beszéd
temporális szerkezetében jelentős eltérés mutatkozik (Markó 2006), amelyet a jelen kutatásban az alapfrekvencia-eloszlás
felhasználásával kizártunk. Az alaphipotézisünk tehát, amely azt feltételezte, hogy jelentős különbség van a két beszédtípus
között, nem igazolódott. Megállapítottuk, hogy ezekben a paraméterekben túl nagy a beszélők közötti különbség. Ezért az
alapfrekvencia lehetséges paramétere a fonetikai kriminalisztikának. Ennek igazolására klasszifikáló eljárást végeztünk
adatainkon. A vizsgálatokból kiderült, hogy az eljárások közül a vektorkvantálás teljesített a legbiztosabban. A csoportosító
eljárásokkal közel 50%-os biztonságú módszert tudtunk kidolgozni egyetlen akusztikai-fonetikai paraméterrel. Ennek
javítására további kísérleteket tervezünk több beszélővel. A továbbiakban feltételezzük, hogy az eredményeken az MFCC
eljáráson alapuló és rejtett Markov modellt (HMM) alkalmazó rendszerrel lehetne tovább javítani, és ezzel egy több
dimenziós felismerő egységet létrehozni.
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SZATHMÁRI ISTVÁN
A BESZÉLT NYELV A FUNKCIONÁLIS STILISZTIKÁBAN

1. Előadásomban a beszélt nyelvnek az előtérbe kerüléséről kívánok szólni, mivel ez mintegy előfeltétele volt annak, hogy
az újabb irányzatok az új szempontú diskurzuselemzésekkel új eredményeket érjenek el.
A beszélt nyelvnek egyébként nincs általánosan elfogadott meghatározása, amit már az is jelez, hogy a mi nyelvünkben
hívjuk „élőnyelv”-nek, „élőbeszéd”-nek, „spontán beszéd”-nek, „elhangzó beszéd”-nek és így tovább. Egy korábbi körülírás
szerint a beszélt nyelv spontán, kötetlen beszéd, annak a szövegnek és hangzásnak az együttese, amely gondolataink
születésekor vagy a tudatban előre megfogalmazódott gondolatok elmondásakor szólal meg, vagyis bizonyos szöveg
megkonstruálása és elmondása szimultán folyamatban (vö. Wacha 1974: 209). És mik a legfőbb jellemzői? Első helyen kell
kiemelni, hogy a beszélt nyelv nem a sztenderdnek, illetve az írott nyelvnek valamilyen nyelvi devianciákat,
helytelenségeket tartalmazó változata, hanem más nyelvhasználati típus, amelynek megvannak a saját grammatikai és egyéb
szabályai. És nem felejtkezhetünk el a következőkről sem: előbb volt beszélt nyelv, és az írottnak is ez lett az alapja. Aztán
a beszélt nyelv jóval nagyobb teret foglal el a társadalom és az egyén életében – különösen a rádió, a televízió és a
mobiltelefon világában –, mint az írás. Az szintén tagadhatatlan, hogy a beszéd közvetlenebb, gyorsabb, színesebb,
hatásosabb lehet, és a szituációkhoz könnyebben alkalmazkodik. Továbbá az írott nyelv legnagyobb részt követte a beszélt
változatot, de történetük során az írott nyelv is nemegyszer hatott a beszélt típusra. Mindamellett a beszélt nyelvet effélék is
jellemzik: bizonyos logikátlanság; ide-oda ugrálás a témát illetően; nem kis redundancia (funkciótlan ismétlések, üres
járatok); laza szerkesztés (nehezen megállapítható mondathatárok, valamint töltelékszók stb.); töredékes szövegszerkesztés
(félbemaradt szavak és mondatok, különböző hiányok); a választékos elemek kerülése, illetve a divatjelenségek kedvelése.
Ami pedig közelebbről a szóhasználatot illeti, elmondhatjuk még, hogy szó- és kifejezéskészlete általában változatos
(szleng és benne, illetve rajta kívül is durva, sőt trágár elemek); gyakoriak benne a közhelyek, frázisok, úgyszintén bizonyos
határozószók, kötőszók és névmások. A szintaxis területéről kiemelem még, hogy a beszélt nyelvben gyakoriak az
elliptikusan vagy éppen pongyolán és „szabálytalanul” szerkesztett mondatok, továbbá a közbevetések és a közbeékelt
mondattöredékek, egyáltalán az úgynevezett mondatátszövődés, továbbá a diszlokáció. Kevesebb viszont benne az igeneves
szerkezet, illetve a többszörösen összetett mondat. Végül a szövegszerkesztést helyezve a középpontba arra mutathatunk rá,
hogy a beszélt nyelv esetében ez is lazább, kevésbé összefogott, és gyakran találkozunk benne megszólításokkal,
kérdésekkel, sőt úgynevezett kiszólásokkal (l. pl. Dezséry–Terestyéni 1976, Rigault 1971; vö. Dubois 1994: 345).
2. Alapkérdésünk: a funkcionális stilisztika hogyan segítette a beszélt nyelv megismerését, közelebbről feltárta-e a beszélt
nyelv egészének és eszközeinek a stílusértékét?
A Ch. Bally fellépése előtti időre e tekintetben három megjegyzést tehetünk.
a) Az ókori görög–római retorikákban bizonyos fokig a beszélt nyelv felé is mutatott az a tény, hogy korán
megkülönböztették a fennkölt, a közepes és az egyszerű stílusnemet. Aztán vizsgálták a szónoki beszéd kiemelkedő
stíluseszközeit, a hangos stílus lényeges kellékét: a jóhangzást, a zeneiséget; továbbá a trópusokat és az alakzatokat, illetve
az úgynevezett „ornata syntaxis” jelenségeit (pl. körmondat, paralelizmus stb.), valamint egyáltalán a stílus „illő” voltát.
Mindamellett a beszélt nyelv alaposabb stilisztikai vizsgálatára nem kerítettek sort.
b) A XIX. század első évtizedeiben, amikor már önmagáért kezdték elemezni a stílust (pl. nálunk Révai magyar nyelvű
és Verseghy latin nyelvű stilisztikai munkájában), a beszélt nyelv beható kutatása ismét elmaradt.
c) És így volt a XX. század elején is, amihez nem kismértékben hozzájárult, hogy a stilisztikák, a stilisztikai jellegű
tankönyvek – valójában a nyelvtanokkal együtt – példáikat szinte mindig a szépirodalomból, az írott nyelvből vették, mivel
szerzőik elgondolása szerint azok képviselték a normát, a „romlatlan” nyelvet.
3. Ismeretes, F. de Saussure-nek az volt a nagy tette, hogy a történeti nyelvtudomány egyeduralmát megtörte, és odaállította
mellé – illetve részben fölé – a leíró nyelvészetet. Ezenkívül ez – már akkor és később még inkább vitatott – dichotómiákat
eredményezett. Ezúttal csak az idevágó „langue–parole”-ra utalok, amelyben a valamely nyelvközösség kollektív tudatában
élő nyelv (langue) a nyelvi eszközök egyéni felhasználásával állíttatott szembe. Saussure legjelentősebb tanítványa, Charles
Bally ugyanis sokban követte mesterét, de abban ellentmondott neki, hogy ő nem a „langue” kutatására vállalkozott, hanem
a „parole”-éra. És mivel a stílus feltűnően parole-jelenség, minden bizonnyal ez vezette el Ballyt a stilisztikához,
közelebbről a funkcionális stilisztika megalapozásához. Ugyanakkor ez vezette el a beszélt nyelv vizsgálatához is, hiszen a
parole szó (élő)beszédet is jelent. Ballynak a beszélt nyelvvel kapcsolatos lényegi mondanivalóját a következőkben
foglalhatjuk össze.
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a) Bally a nyelv vizsgálatában a valós életből indul ki. A nyelvi valóság számára a mindennapi, spontán, természetes
használatú nyelvet jelenti, továbbá azt, hogy a nyelvi jelenségeket működésükben, változatos szerepükben vizsgálja, és
hogy – mintegy a későbbi pragmatika felé mutatva – figyelembe veszi a beszédpartner társadalmi helyzetét, valamint a
beszélő és a partner közötti viszonyt (l. Bally 19513. I. 29).
b) A beszélt nyelvvel kapcsolatban Bally megjegyzi, hogy az szűkebb értelemben a beszélgetés nyelve, amelyre
legjellemzőbbek a familiáris kifejezések, s számos frappáns, úgynevezett környezetfelidéző nyelvi eszköz található bennük (l.
Bally 19513. I. 349).
c) A beszélt nyelv fontos jellemzője Bally szerint az, hogy lényegében szubjektív, konkrét és affektív. Más szóval:
spontán kifejezése minden gondolatnak, amely így vagy úgy a való életre vonatkozik. És azt is megjegyzi, hogy a tömeg
nyelve (l. Bally 19513. I. 284– 285, továbbá 284–301).
d) Részletesen elemzi a beszélt nyelv speciális szókincsét, mondattanát, gyakori alakzatait és külön az intonáció szerepét
(l. Bally 19513. I. 301–322).
e) Bally abból indul ki, hogy a nyelv elsősorban az értelemkifejezés eszköze, de kifejezi érzelmeinket is. És talán
legjellemzőbb nyelv- és stílusszemléletére, hogy vizsgálódásaiban a hangsúlyt az érzelmi oldalra tette, mintegy a
konnotációelmélet egyik őseként (l. Vígh 1988: 302–303). Az érzelmileg telített, affektív nyelvi kifejezőeszközöknek két
csoportját különítette el. A természetes affektivitású elemek (caractères affectifs naturels) magukból a nyelvi tényekből (a
fogalmi tartalomból, a hangalakból, a szófajból stb.) nyerik affektív hatásukat (l. Bally 19513. I. 167–169, 170–202, II. 136–
160). A magyarban például a semleges érzelmi töltetű ember szó mellett az ugyanolyan értelmű halandó szavunk
választékos, az egyén hivatalos, illetve pejoratív, a teremtés bizalmas, az illető egy kissé vulgáris hangulatú stb. (l. SzinSz.).
A környezetfelidéző affektivitású nyelvi tények meg (effets par évocation) – mint a nevük is mutatja – az érzelmi hatást
környezetükből hozzák magukkal (l. Bally 19513. I. 167–169, 203–249, II. 161–181). Az említett semleges hangulatú ember
szó mellett például idézhetjük a csóró, fej, hapsi, krapek, mandró, pók, szivar, ürge stb. szavakat (l. SzinSz.). Ezek argó,
illetve szleng jellegűek, és ennek megfelelő hangulatot árasztanak.
f) A Traité de stylistique française két kötete a szinte teljes korabeli francia szó- és kifejezéskészletnek a modern
feldolgozása: kommunikációs és stilisztikai lehetőségeinek a számbavétele. Az első kötet elméleti alapvetés, számos
szemléltető példával, a második pedig nagyon sok ötletes gyakorlattal igyekszik megvilágítani az elméleti tételeket,
mindenekelőtt a szójelentéseket, az expresszivitás megnyilvánulásait, a vonzatokat, egyáltalán a felhasználásukat.
Értesülünk innen a nyelvi tények: a szó és a frazeológiai egység elhatárolásáról; a szavak és a lexikai egységek jelentésének
a meghatározásáról, illetve az ez utóbbihoz szükséges szinonimasorok felállításmódjáról. A kötet végén (Bally 1926: 223–
264) áttekintő táblázat található a nyelvhasználat egyes területeinek a szakkifejezéseiről és az ott használt szinonimákról.
Ballynál egyébként a szinonimarendszer nemcsak alapja, meghatározója az affektív elemeknek, hanem egyúttal mérőeszköz
is (l. Bally 1926: 119).
4. Mi történt Bally után? A mester alapvetését tanítványai vitték tovább. Részben úgy, hogy a hiányosságokat
kiküszöbölték, részben olyképpen, hogy a stilisztika felségterületét kiszélesítették (l. Szathmári 1996: 24–25). Ami pedig a
beszélt nyelvvel való foglalkozást illeti, arra utalhatunk, hogy Jules Marouzeau Précis de stylistique française c.
munkájában kitér a beszélt és írott nyelv különbségére (Marouzeau 19594: 207–208), továbbá a hangok, a kiejtés, a
hangsúly és az intonáció arányos tárgyalására (i. m. 17–73), valamint a ritmus bemutatására (i. m. 194–195). Bally másik
tanítványa, Marcel Cressot Le style et ses technique c. stilisztikájában a Le mot, masse sonore c. fejezetben (Cressot 19512:
15–36) és a Le rythme de la phrase címűben (215–227) érint idevágó kérdéseket. Ennél azonban fontosabb – és egyben a
funkcionális stilisztika élő, megújulásra képes voltát bizonyítja – az, hogy Laurence James jóval később, a nyolcvanas évek
végén átdolgozta, és főként kiegészítette Cressot művét, úgy, hogy Cressot szellemiségét teljes mértékben megőrizte
(Cressot–James 199113). A James által betoldott mintegy hetven lapnyi részben a következő (beszélt nyelvet érintő)
témákkal találkozunk: a mondat és a szünet (i. m. 258–263), fonostilisztika (275–280) (l. részletesebben Szathmári 2004:
438–439).
5. Péter Mihály reális megállapítása szerint „Bally után a nyelvészeti stilisztika kibontakozásának második jelentős
szakaszát kétségtelenül a Prágai Kör funkcionális stílusfelfogása jelenti” (Péter 1976: 415–416.). A prágai iskola két
területen vitte előbbre a stilisztikát: mindenekelőtt az ún. funkcionális stílus kategóriájának bevezetésével és a stilisztika
létalapjának: a stílusjelenségeknek a határozottabb és többoldalú körüljárásával. A prágai nyelvészek közül többen
foglalkoztak ilyenformán a beszélt és írott nyelv elhatárolásával, Havránek pedig négy funkcionális nyelvet – későbbi
névvel: dialektust – különített el, és jellemzett nyelvi kritériumok alapján, köztük a beszélt nyelv körébe tartozó társalgási
nyelvet (l. Péter 1976).
6. Az ötvenes évektől egymás után jelentek meg a (kelet)német, lengyel, cseh, szlovák, magyar, román stb. – funkcionális
jellegű – stilisztikák. Jellemző rájuk, hogy közben viszonylag teljesebbé, következetesebbé, kifinomultabbá tették az illető
nyelv stílusrendszerének bemutatását, jobban megvilágítva az elméleti hátteret is. Meg kell jegyeznem, hogy közben a
funkcionális stilisztikai irányzatot erősítette munkásságával – bevallás nélkül is – több más stilisztikus (pl. P. Guiraud, H.
Seidler, W. Sanders, B. Sowinski, a magyar Fónagy). Viszont nem fordultak a beszélt nyelv alaposabb vizsgálata felé.
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Általában megelégedtek a beszélt és az írott nyelv elhatárolásával, ill. a beszélt nyelv körébe tartozó stílusrétegek
(társalgási, előadói, szónoki stílus) rövidebb jellemzésével (részletesebben l. Szathmári 1996: 25–28).
7. Mint ismeretes, a stilisztika a hetvenes évektől fellendülőben van. Két formában is. Először részben vagy szinte teljesen
új szemlélet és megközelítési módszerek születtek és születnek, amelyek nagyon is megtermékenyítették a funkcionális
stilisztikát (ilyen pl. a szövegtani, a szociolingvisztikai, a pragmatikai, a beszédtett-elméleti és újabban a kognitív
eljárásmód). Másodszor: kiszélesedett a stilisztika területe. Az idevágó kutatás immár inter- és multidiszciplinálissá vált,
azaz ezek csak az új nyelvészeti, irodalomelméleti, esztétikai, poétikai, retorikai, filozófiai, pszichológiai eredményeknek a
megfelelő felhasználásával lehetnek sikeresek. És ez meghozta a beszélt nyelvvel való elmélyültebb foglalkozást is. A
Helikon 1988. évi 3–4. számában közzétett 13 tanulmány például – amelyek nyelvterületenként mutatják be a hetvenes évek
stilisztikai kutatásait – egyértelműen jelzi ezt a fellendülést, azt persze elismerve, hogy ezek a kutatások akkoriban gyakran
nem a stilisztika, hanem pl. a poétika, a szövegtan, a szociolingvisztika, a pragmatika stb. címén és keretében folytak. Ezek
a tanulmányok a következő beszélt nyelvi kutatásokról számolnak be: discourse analysis (angol nyelvterület, Helikon 1988:
358–359); a dialógusok, a szónoki stílus, a beszéd nyelven kívüli tényezői (cseh nyelvterület, Helikon 1988: 366, 370);
társalgási nyelv, a beszélt lengyel nyelv városi változata, a beszélt köznyelv (lengyel nyelvterület, Helikon 1988: 408–409);
a beszélt nyelv stilisztikai jegyei, beszélt nyelvi műfajok stb. (NDK, Helikon 1988: 432–447); a beszélt nyelvi szabad függő
beszéd, dialóg ~ monológ (olasz nyelvterület, Helikon 1988: 555–556); az aktuális mondattagolás (Prágai Nyelvészkör,
Péter 1980: 130).
8. Az alapvetés tehát megtörtént, a vizsgált tekintetben is. Van mit folytatni.
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BÉKÉSI IMRE
A MÁRPEDIG KÖTŐSZÓ HELYZETEI ÉS SZEREPEI

1. Előzmények
A márpedig kötőszóhoz több irányból is vezetnek szálak1, közülük egyelőre csak kettőt veszünk kézbe.
Az egyik a Magyar értelmező kéziszótár összegzése, amely – más-más helyzetben – kétféle szerepben, azaz kétféle
viszonyfajta képviseletében látja a márpediget: 1.<Ellenkezés nyomatékos bevezetésére> Márpedig ez rossz! 2. <Megokoló
közbevetésben.> Ha rossz – márpedig rossz –, el kell dobni.
A márpedig kötőszó másik megközelítése az ellentétes főviszonyra épülő jelentésszerkezetek deduktív vizsgálatában
kezd kialakulni; a fentiekkel részben egyetértve, részben kritizálva azokat. Egyetértünk mind a helyzet, azaz a beépítettség
szempontjának kiemelésével (közbevetés, bevezetés), mind pedig a szerepek tartalmával (ellenkezés, megokolás). Nem
tartjuk viszont elegendőnek csupán az elkülönítését a helyzetnek és a szerepnek. Az ÉrtK. szerint ugyanis a „Márpedig ez
rossz!”-féle kijelentés – egy dialógus válaszoló részének bevezetéseként – a saját ellentétes vélekedésének ad nyomatékot;
ugyanez a kijelentés egy feltételes mondat tagjai közé ékelődve („Ha rossz – márpedig ez rossz –, el kell dobni”) megokolja
közvetlen előzményét.
A felvázolt helyzetből fakadó hiányérzet indokolja a márpedig kötőszó szerepének deduktív megközelítését.
Feltételezhető ugyanis, hogy az ÉrtK.-ban felvázolt két szerep valójában egyetlen jelentésszerkezet más-más helyzetű
változata, vagyis vizsgálni kell a „megokoló közbevetés” és az „ellenkezés nyomatékosítása” szerepek összefüggését is. Ezt
a feladatot az olyanféle vizsgálatok indokolják, amelyek a használatban általános összefüggést feltételeznek az ellentétes,
valamint az ok-okozati viszonyfajták között (Dorfmüller-Karpusa 1982: 107–108; Békési 1991: 38–54; Csűry 2005: 63–
72); de erre készteti a kutatót a tradicionális logikából ismert szillogisztikus következtetési séma is:
Ha (egy feltevés) rossz, akkor el kell vetni.
Márpedig (ez a feltevés) rossz.
Ezt a feltevést el kell vetni.

Látnivaló, hogy az itt leírt változatban a márpedig kötőszó „kibeszél” a merev sémából. A feltételes szillogizmus nagy
premisszája conditiójának feltételességéhez a kis premissza márpedig kötőszava itt a kételkedés mozzanatát is
hozzárendeli, s valójában e kételkedéssel áll ellentétben. Ezt a jelenséget dubitatio néven a retorika is vizsgálja. Számunkra
azonban – legalábbis egyelőre – csupán az a feltevés fontos, hogy a deduktív következtetési séma keretében a szerep és a
helyzet együttesen értelmezhető.

2. A szerep és a helyzet reprezentálásának kérdései
E kérdéskör értelmét legkönnyebben a márpedig kötőszó közbevetett helyzetével lehet megvilágítani. Mivel ez a helyzet a
feltételes alárendelés tagmondatainak egyik sorrendi változataként jelenik meg, a benne szereplő kötőszók helyzeteit s
egymáshoz való viszonyaikat a szintaktikai ábrázolásmód is kifejezésre tudja juttatni. Nem tudja viszont ez megjeleníteni a
jelentésszerkezet konstituenseit: pl. a világalkotó-tényállásleíró szerepeket (Petőfi 1996: 70–72), a szillogisztikus
következtetések lépéseit, valamint ezek explicit-implicit jelenlétének különbségeit. Tekintsük át mindezt az (1) példa
segítségével!2 (Az elemzett szegmentumok érthetősége érdekében egyes példák esetében kapcsos zárójelben közöljük a
közvetlen előzményt/folytatást is.)

2.1. Az (1) példa szintaktikai reprezentálása3
(1)

„[A férje minden egyes üvegburában felnevelt bivalyborjú után jelentős prémiumot kap, s] ha megkapja a Sztahanovista
Bivalydocens címet – márpedig megkapja, mert a főinstruktor legmelegebb ajánlásával terjesztették fel –, [akkor] kiemelt
fizetést kap majd,…” (Rákosi Gergely 1969. A kolorádóbogár. 185.)4

1

A Nyelvművelő kézikönyv szerint a márpedigről, azaz a határozószó és a kötőszó egybeírásáról 1951-től vannak adatok.
A példák az MTA Nyelvtudományi Intézete Adattárából származnak.
3
A szintaktikai reprezentálásban B. Fejes Katalin ábrázolásmódjára építek. Vö. B. Fejes 2005.
2
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[I] ábra

Az [I] ábra domináns sajátossága, hogy csupán explicit konstituensekkel számol. A közbevetést modelláló márpedig
kötőszó ekkor az adverbiális szintagma előtagjában helyezkedik el. (A helyzettel járó szereppel a – [II] ábrán megjelenő –
jelentésszerkezeti értelmezés is tisztában van, de az az adverbiális beágyazódás vizsgálatával nem foglalkozik.)

2.2. Az (1) példa jelentésszerkezeti reprezentálása5
[II] ábra

4

Itt és a következőkben a közbevetést a feltételes mondat környezetében vizsgáljuk – mivel ebben a környezetben a leggyakoribb –, de
az itteni tanulságok érvényesek másféle alárendelésekre is. Az [I] és a [II] ábrát szemléltethetnénk az alábbi, hogy…, ahhoz
viszonyítású, sőt a vonatkozó amit példamondattal is, miként az alábbiakban. A márpedig ezekben is ’állító’ modalitást rendel a ’nem
állító’ modalitású mellékmondatokhoz.
„[Nem a dolgok műveltetnek minket, hanem fordítva.] Hogy ebben higgyünk – márpedig ebben hinni a legnehezebb!, [mivel…] –,
ahhoz a legtitkosabb szerkezeteink épségben tartása szükséges: foggal-körömmel, amiről Ottlik beszélt egykor, ám egyre jelenvalóbban.”
(Balassa Péter1985. Észjárások és formák. 263.)
„ Örök kár, hogy Kemény nem azt rögzíti le, amit magától Bethlen Gábortól hallhatott, márpedig egyet s mást hallania kellett, mert
belső inasa volt, s a fejedelem inasaival titkos tárgyalásait is nemegyszer rejtekhelyről kihallgattatta, hogy tanuljanak belőle.” (Lengyel
Balázs 1972. Hagyomány és kísérlet. 270.)
5
A szimbólumok feloldása. A, B = a jelentésszerkezet elő- és utótagja; q = konklúzió, p = egyedi TÉNY, kis premissza; pr = általános
TUDÁS, nagy premissza. A * a tétel implicit jelenlétét képviseli.
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2.3. A kétféle reprezentálás tanulságai
Mind az [I], mind pedig a [II] reprezentáción vannak egymással azonos és vannak egymástól különböző alkotórészek.
Különböznek mindenekelőtt a reprezentált szerkezet másféle teljességében. Az [I] jelű ábra a teljes ha…, akkor-szerkezetet
reprezentálja; a következtetési alapból viszont csak azt a komponenst, amely explicit (mert a főinstruktor legmelegebb
ajánlásával terjesztették fel).
A [II] ábrán megjelenik a teljes következtetési alaphoz szükséges – általános TUDÁS-t implicit módon tartalmazó – nagy
premissza is. Így ebben a keretben a megkapja szegmentum nem csupán előtagja egy magyarázó utótagú mellérendelő
viszonynak, hanem egyúttal – az alábbiakban (Aq)-val jelölt – előre vetett explicit konklúziója is egy szillogisztikus
következtetésnek. Ha ez így van, akkor – a vizsgált szerkezettípusban – a márpedig utáni konklúziót akkor is jelen lévőnek
tekinthetjük, ha az implicit, azaz nyelvi eszközökkel nem fejeződik ki.6 Az implicit jelenlétet, miként a (2) példában is,
(Bq*)-val reprezentáljuk.

3. A márpedig kötőszó ÉrtK.-beli két típusának jelentésszerkezeti elkülönítése
Jóllehet a két típus megjelenési formái – részleges egybeeséseik miatt – nem minden helyzetben különíthetők el élesen
egymástól, egy megkülönböztető jegyet előre bocsáthatunk. Ez abban jelenik meg, hogy a márpedig által kapcsolt
konklúzió explicit-e (Bq), avagy implicit (Bq*). Az explicit konklúzió esetében a márpedig kötőszó alászerkesztett
helyzetben van, s szerepe az, hogy előtagjának modális szerepét nyomatékosítsa vagy módosítsa. Az implicit konklúzió a
jelentésszerkezet fő viszonyaként ellentétet modellál.

3.1. A modalitást módosító márpedig – A márpedig utáni explicit konklúzió
Ennek a szerepnek a helyzete összefügg az alárendelő összetett mondattal (többnyire a feltételes alárendeléssel). Az egyik
helyzetben közbevetésként foglal helyet a konklúzió (3.1.1.), a másikban az összetett mondat egésze után következik
(3.1.2.).
Ezt az altípust képviseli a 2. pont alatt már megismert példa. Itt megismételve, félkövérrel kiemeljük az explicit
konklúziót. Láthatjuk, hogy ebben a helyzetben a konklúzió explicit volta nem tetszőleges; jelentésszerkezeti szerepét, azaz
a mellékmondat feltételes modalitásának (ebben a példában) állítóvá módosítását csakis explicit módon lehet megtenni.
3.1.1. Az explicit konklúzió közbevetett helyzete
(1)

„[A férje minden egyes üvegburában felnevelt bivalyborjú után jelentős prémiumot kap, s] ha (Aq) megkapja a
Sztahanovista Bivalydocens címet – márpedig (Bq) megkapja, (Bp) mert a főinstruktor legmelegebb ajánlásával
terjesztették fel –, [akkor] kiemelt fizetést kap majd,…”

Néhány további példa más-más modalitással. Ezekben az explicit (Bq) az – (Aq)-val jelölt – explicit feltételes mondatnak
az állításon belüli: valószínű, valóságos, szükséges stb. árnyalatot ad.
(Aq) Feltételes – (Bq*) valóságos:
(2)

„(Aq) Ha a császár és a kormány között nem jön létre megegyezés (…), márpedig (Bq) a császár és Kossuth nem egyezhet
meg, [(Bp*) hiszen…], [akkor] Rukavina tábornoknak joga lesz Temesvárt ostromállapotba helyezni.” (Sándor Iván 1976. A
futár. 76.)

(Aq) Feltételes – (Bq*) valószínű:

6

Az (1) példa megerősítéséül közlünk még további két olyan példát, amelyben az utótag konklúziója, azaz a (Bq) explicit: [„A
tudomány azért kíváncsi az értékekre, mert azokban rejlik a társadalomban zajló viselkedés valódi magyarázata: a szükség, az ösztön, a
szokás, az erőszak vagy a véletlen műve lehet egy-egy cselekvés, de semmiképpen sem az a viselkedés mögötti váz, melyet jellemnek
nevezünk. VAGYIS] Ha előre akarjuk látni az emberek viselkedését – márpedig (Bq) miért ne akarnánk, hiszen ez által könnyebb
lehet az életünk –, akkor le kell hántani róluk a felszínt, s értékeik mélységébe kell hatolnunk.” (Csepeli György 1986. A hétköznapi élet
anatómiája. 108.)
„[Riminszky] Tudja, hogy a lőcsei lányok mind szépek, dolgosak, erkölcsösek. [VAGYIS] Hogyha a három tulajdonság közül csak egy
is ráragad a kis menyasszonyra – márpedig (Bq) valamelyik csak ráragad, hisz az odavaló levegőt szívja, meg a vizet issza – Riminszky
akkor is boldog ember lehet.” (Krúdy Gyula: A podolini kísértet. Tizedik fejezet, 3.)
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(3)

„[Kagylót, rákot keresnek Saint Malo bisztrói, bárjai, éttermei számára.] (Aq) Ha ebből élnek – márpedig (Bq) legalábbis
részben, bizonyára ebből, [hiszen (Bp) …] –, [akkor ] ez sem lehet könnyű kenyér.” (Rákos Sándor 1974. Elforgó ég.
Franciaországi napló. 50.)

3.1.2. Az alárendelő összetett mondat után következő explicit konklúzió
A konklúzió szerepű kijelentés itt is (vagyis ennek az altípusnak a tagmondatsorrendjében!) a feltételes mellékmondatra
vonatkozik, amiként az (1) példa alábbi, (1)a változatában láthatjuk.
(1a) „…ha (Aq) megkapja a Sztahanovista Bivalydocens címet, [akkor] kiemelt fizetést kap majd, márpedig (Bq) megkapja,
(Bp) mert a főinstruktor legmelegebb ajánlásával terjesztették fel.”

A tagmondatok sorrendi felcserélését más, azonos szerkezetű összetett mondatokban is gond nélkül végrehajthatjuk, ha a
fő- és a mellékmondat lexikai-szemantikai összefüggését tartalmas lexémák alkotják, miként a (2a) példában. A (3a)-ban az
ebből névmási határozószó nagyobb figyelmet (és memóriát) igényel az olvasótól. Mindkét példában azonosan fontos, hogy
a márpedig kötőszóval viszonyított konklúzió a mellékmondatot nyomatékosítja. (A 3.2.1. pontban fogjuk látni, hogy a
márpedig a főmondathoz is kapcsolódhat, de az a helyzet az ittenitől eltérő interpretációt igényel.)
(2a) „Ha a császár és a kormány között nem jön létre megegyezés, [akkor] Rukavina tábornoknak joga lesz Temesvárt
ostromállapotba helyezni, márpedig (Bq) a császár és Kossuth nem egyezhet meg.”
(3a) ? „Ha ebből élnek, [akkor] ez sem lehet könnyű kenyér, márpedig (Bq) legalábbis részben, bizonyára ebből élnek.”

3.2 Az ellentétes szerepű márpedig – A márpedig utáni implicit konklúzió
Ebben a helyzetben a márpedig kötőszó ellentétes kötőszóként viselkedik. Ezen – a jelen vizsgálatban alkalmazott „kettős
szillogizmus” keretében – azt értjük, hogy az összetett mondat márpedig kötőszóval viszonyított explicit tagmondata kis
premissza szerepet tölt be. Az ellentétet a márpedig kötőszó közvetlenül modellálja az előtagi explicit, illetőleg az utótagi
implicit konklúzió között.
3.2.1. Az előtag konklúziója főmondat (vagy főmondati szintű tömb tagja)
Az utótagi konklúzió implicit volta, azaz a (Bq*) lehetővé teszi, hogy a konklúziót az olvasó maga rekonstruálja:
„(Aq)… a … késő avarok nem tűnhettek el nyom nélkül, márpedig (Bq*) el kellett tűnniük,…”
(4)

„[…mi, régészek tudjuk, hogy a VII. század végétől hatalmas tömegű, úgynevezett »késő avar« népesség árasztotta el a
Kárpátok medencéjét. Kérdezzük: hol van ezeknek a nyoma a helynevekben? Hiszen] (Aq) ha a velük egyidős,
csekélyebb számú szlávságnak bőséggel találjuk nyomát, akkor természetes lenne, hogy a hatalmas számbeli fölényben
lévő »késő avarok« sem tűnhettek el nyom nélkül. Márpedig [(Bq*) el kellett tűnniük, hiszen] (Bp) – nyelvészeink szerint
– késő avar helynevünk egy-kettő ha akad.” (László Gyula 1975. Ötágú síp. 100.)
[III] ábra
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A [III] ábrán az előtag konklúziója, vagyis az (Aq) saját szerepeként mellékmondat ugyan, de a ha…, akkor-viszony
főmondatának a mellékmondata (akkor természetes lenne, hogy a hatalmas számbeli fölényben lévő »késő avarok« sem
tűnhettek el nyom nélkül). Van azonban olyan eset is, amelyben az utótag implicit konklúziója, vagyis a (Bq*) az előtagnak
a főmondatához is és a mellékmondatához is kapcsolódhat.
3.2.2. Az előtag konklúziója főmondat is, mellékmondat is lehet
A mondat értelmezése szempontjából természetesen nem mindegy, hogy a szöveg értelmezésében az implicit konklúziónak
mi lesz a közvetlen előtagja: a főmondat-e (3.2.2.1.), vagy pedig a mellékmondat (3.2.2.2.).
(5)

„…a szülő feltétel nélküli hite a gyerekben azt a hamis látszatot kelti, mintha a felnőtt nem tudna rosszaságot vagy rossz
szándékot feltételezni gyerekéről. Márpedig [(Bq*)] minden emberben van időnként rosszaság is, rossz szándék is.” (F.
Várkonyi Zsuzsa 1986. Már százszor megmondtam… 29.)

3.2.2.1. A jelentésszerkezet előtagja az összetett mondat főmondata
Ha az elemző/olvasó az előtag főmondatát érti az implicit konklúzió közvetlen előtagjának, akkor az implicit konklúzió
ehhez igazodik, azaz – az előtagban – annak ad konklúzió, azaz (Aq) szerepet:
(Aq) … a szülő feltétel nélküli hite a gyerekben azt a hamis látszatot kelti,
Márpedig
(Bq*) [nem lenne szabad hamis látszatot kelteni]
[IV] ábra
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3.2.2.2. A jelentésszerkezet előtagja az összetett mondat mellékmondata
A (5) példában az előtag mellékmondatát is tekinthetjük jelentésszerkezeti előzménynek (mintha a felnőtt nem tudna
rosszaságot vagy rossz szándékot feltételezni gyerekéről). Az utótag implicit konklúziója ehhez igazodik: márpedig
[tudhatna rosszaságot vagy rossz szándékot feltételezni gyerekéről]. Az [V] ábrán elegendő csupán a két konklúziót
szerepeltetni, hiszen a többi jelentésszerkezeti konstituens nem változik.
[V] ábra

KONKLÚZIÓ egy.
(Aq)
mintha a felnőtt
nem tudna rosszaságot
vagy rossz szándékot
feltételezni gyerekéről,

KONKLÚZIÓ egy.
(Bq*)
márpedig

[tudhatna rosszaságot
vagy rossz szándékot
feltételezni gyerekéről,]

3.3. Részösszegzés
E pont alatt kísérletet tettünk a márpedig kötőszó ÉrtK.-beli két típusának jelentésszerkezeti elkülönítésére. Az alkalmazott
kiindulószerkezet keretében úgy találtuk, hogy a két típus eszközhasználati különbsége a márpedig kötőszó által közvetlenül
kapcsolt konklúzió szerepű tagmondat explicit, illetőleg implicit voltában rejlik. Ez alapján a két típus szerepkülönbségét
egyrészt modalitást módosító, másrészt ellentétet modelláló szerepében látjuk.

4. Kiterjesztett vizsgálat
A 3. pontban előadott érvelés módjával szemben legalább két kétely merülhet fel. Egyik a vizsgálat szűk kontextusa. A
másik a szemléltető anyag jelenségvolta, a példák kiválogatott esetlegessége, amelyet azonban meggyőzőbbé tehetne
egyetlen példamondat permutálása. Az alábbiakban ezért egy de-viszony – egy ellentétes jelentésszerkezet – utótagján
belüli helyzetben vizsgáljuk meg a márpedig kötőszó ellentétes, illetőleg megokoló szerepét. A jelentésszerkezet ellentétes
főviszonya ekkor az utótagot oki, illetőleg okozati (hiszen, tehát) alviszonnyal egységben tagolja szét, s – miként az
alábbiakból kitűnik – ezeken belüli helyzetben jut szerephez a márpedig. A [VI]a és a [VI]b jelű sémákon még szerepel a de
kötőszó mint a jelentésszerkezet fő viszonya, a későbbi részleteken azonban – mivel a jelentésszerkezet előtagjával itt nem
foglalkozunk – már nem.
[VI]a ábra
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A következőkben az (6) számú – konstruált – példa sorrendi változatainak létrehozásával közelebb juthatunk a márpedig
kötőszó megjelenési formáinak pontosabb leírásához. Előre bocsátjuk, hogy az alábbi példamondatban a tényállásra
vonatkoztatható általános TUDÁS nem implicit, hanem explicit. Ebben az esetben a két, egyaránt felszíni, explicit (egyedi
és általános) kijelentés (mint kis premissza és nagy premissza) – az ET helyén – a márpedig kötőszóval kapcsolódik
egymáshoz.
Az alábbi sorrendi változatok a [VI]a és a [VI]b ábrák összefüggéseire épülnek. A belőlük következő első szempont a de
után közvetlenül álló tétel jelentésszerkezeti szerepe: konklúzió, vagy pedig a konklúzió megokolása.

4.1. A de utáni első helyen a konklúzió
A (6) példa sorrendi változatainak első csoportját itt a [VI]b ábra szerint értelmezzük. Az ellentétes utótag ekkor explicit
konklúzióval kezdődik. Ha a márpedig kötőszó közbevetett helyzetben, vagyis az általános TUDÁS két tagja, a CONDITIO
és az IMPLICATUM között van, akkor a szerepe – a 2. pont alatt megismert esetekhez hasonlóan – a mellékmondat
modalitásának módosítása.
4.1.1. A mellékmondat modalitásának módosítása közbevetett helyzetben
(6a) A szomszéd azt állította, hogy átugrott a kerítésen, de (Bq) ezt ő aligha tehette meg, hiszen (Bpr) ha valakinek el van
törve a lába – márpedig (Bp) a szomszéd lába el volt törve –, akkor az aligha képes átugorni egy kerítésen.
[VII] ábra
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A [VII] ábrán nemcsak az jelenik meg, hogy az egyedi TÉNY az általános TUDÁS alatt, annak komponenseként
szerepel, hanem az is, hogy a (Bp) a COND ált. és az IMPL-UM ált. közül – a jelentésszerkezet sérülése nélkül – kivehető:
(Bq) ezt ő aligha tehette meg, hiszen (Bp) a szomszéd lába el volt törve.
4.1.2. A mellékmondat modalitásának módosítása nem közbevetett helyzetben
4.1.2.1. A márpedig kötőszóval viszonyított egyedi TÉNY követi az általános TUDÁS-t
A (6b)-ben az egyedi TÉNY, azaz a (Bp) helyzete nem ’közbevetés’, szerepe azonban itt is – miként az előző esetekben,
valamint a (6c)-ben is – a modalitás módosítása.
(6b) (Aq) A szomszéd azt állította, hogy átugrott a kerítésen, de (Bq) ezt ő aligha tehette meg, hiszen (Bpr) ha valakinek el
van törve a lába, akkor az aligha képes átugorni egy kerítésen, márpedig (Bp) neki el volt törve a lába.
[VIII] ábra

A (6c) jelű változatban is záró helyzetben szerepel a márpedig kötőszóval viszonyított egyedi TÉNY. A (6b)-től ez
mindössze abban különbözik, hogy az általános TUDÁS két összetevője fölcserélődik. A márpedig kötőszó modalitást
módosító szerepe természetesen ekkor is a mellékmondat modalitására vonatkozik: Ha valakinek el van törve a lába,
akkor…; márpedig neki el volt törve a lába.
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(6c) A szomszéd azt állította, hogy átugrott a kerítésen, de (Bq) ezt ő aligha tehette meg, hiszen (Bpr) aligha képes valaki is
átugorni egy kerítésen, ha el van törve a lába, márpedig (Bp) a szomszéd lába el volt törve.

4.1.2.2. A márpedig kötőszóval viszonyított egyedi TÉNY megelőzi az általános TUDÁS-t
A [IX] ábra alapján már magától értetődik a (6d) változat sorrendje. Ha az egyedi TÉNY a (6b)-ben és a (6c)-ben a teljes
implikáció utáni helyzetben is érvényesíthette szerepét, akkor ez a lehetősége a ((Bp) márpedig (Bpr)) sorrendben is is
érvényesül.
(6d) (Aq) A szomszéd azt állította, hogy átugrott a kerítésen, de (Bq) ezt ő aligha tehette meg, hiszen (Bp) neki el volt törve a
lába, márpedig (Bpr) ha valakinek el van törve a lába, akkor az aligha képes átugorni egy kerítésen.
[IX] ábra

A [IX] ábráról egyértelműen leolvasható, hogy a (6d) esetében – mivel az egyedi TÉNY önmaga betölthetné az ellentétes
mondat megokolásának szerepét – a márpedig kötőszóval viszonyított általános TUDÁS-nak már csupán a megerősítés,
nyomatékosítás szerepe marad.

4.2. A de utáni első helyen a kis premissza
A jelentésszerkezet utótagjának a fő kapcsolása itt nem a magyarázó hiszen, hanem a következtető tehát. Az itteni
szerkezeten belül viszont két altípus is van. Az egyikben a kis premissza szerepű egyedi TÉNY áll közvetlenül az ellentétes
fő viszony után: …de (Bp) neki el volt törve a lába. A másik altípusban a nagy premissza szerepű általános TUDÁS követi
közvetlenül a jelentésszerkezet fő viszonyát: …de (Bpr) ha valakinek el van törve a lába, akkor az aligha képes átugorni
egy kerítésen.
4.2.1. Az első altípus: …de (Bp) neki el volt törve a lába,…
Ebben a szerepkörben is megokol a márpedig kötőszó, de nem a konklúziót, vagyis a (Bq)-t okolja meg – miként az
eddigiekben –, hanem a kis premissza szerepű egyedi TÉNY-t, vagyis az ellentétes főviszony első tételét. Magától értetődik,
hogy a (Bp)-t megokolni ebben a szerkezetben – az implikációs szerkezetű – (Bpr)-rel lehet.
(6e) A szomszéd azt állította, hogy átugrott a kerítésen, de (Bp) el volt törve a lába, márpedig (Bpr) ha valakinek el van törve
a lába, akkor az aligha képes átugorni egy kerítésen, tehát (Bq) ő aligha tehette meg, hogy átugrott volna a kerítésen.
[X] ábra

80

A [X] ábráról két következtetést is levonhatunk. Az egyik az, hogy a (Bpr) és a (Bq) jelű tételek közül csak az egyiknek
kell explicitnek lennie, a másik implicit maradhat.
A másik következtetés a jelentésegész egységeinek hierarchikus-lineáris viszonyaiból adódik. A márpedig által
egymáshoz viszonyított tömb, vagyis a ((Bp) márpedig (Bpr)) közvetlenül, azaz hierarchikus szerepe szerint a kauzális
viszonynak (a tehát-nak) az előtagja. Lineáris helyzete viszont – vagyis az, hogy közvetlenül az ellentétes szerepű
főmondat után következik – arra való, hogy az ellentétet nyomatékosítsa.
A (6e)-nek ez az utóbbi tanulsága nem korlátozódik önmagára, hanem távolabbra mutat, éspedig a jelentésegész
tagjainak elemi, valamint tömb létének szerkezeti különbségére. Nem mindegy ugyanis, hogy a (6e)-nek a tényállásleíró,
azaz (Bp) szerepű tagja (a szomszédnak el volt törve a lába) az általános TUDÁS egészével cserél-e helyet – miként a (6f)ben –, vagy csupán annak az első, feltételes mondat (CONDITIO) szerepű tagjával, miként a (6g) esetében.
4.2.2. A második altípus: … de (Bpr) ha valakinek el van törve a lába, akkor az aligha képes átugorni egy kerítésen
Ez az altípus a [VIII] és a [IX] ábrákon látott esetek belső variánsa. Azokban a következtetési alap, vagyis a ((Bpr)
márpedig (Bp)) követi az előre vetett konklúziót, vagyis a (Bq)-t; az alábbi kettőben megelőzi azt: (((Bpr) márpedig (Bp)
tehát (Bq)).
(6f) A szomszéd azt állította, hogy átugrott a kerítésen, de (Bpr) ha valakinek el van törve a lába, akkor az aligha képes
átugorni egy kerítésen, márpedig (Bp) a szomszédnak el volt törve, tehát (Bq), ő aligha tehette meg, hogy átugorjon a
kerítésen.
(6g) A szomszéd azt állította, hogy átugrott a kerítésen, de (Bpr) ha valakinek el van törve a lába, márpedig (Bp) a
szomszédnak el volt törve, akkor az aligha képes átugorni egy kerítésen, tehát (Bq), ő aligha tehette meg, hogy átugorjon
a kerítésen.

4.3. Részösszegzés
E pont alatt egy a vizsgálatunkban relevánsnak gondolt komplex megnyilatkozás tagjainak sorrendjét igyekeztünk
következetesen cserélgetni. E vizsgálati anyag feltételezett jelentésszerkezete a de kötőszóval modellált ellentétes főviszonyra
épül, amelynek utótagján belül helyezkedik el a vizsgált márpedig kötőszó. Úgy találtuk, hogy a márpedig kötőszó
jelentésszerkezeti szerepei összefüggnek azzal, hogy a de kötőszó utáni első helyen miféle szillogisztikus szerepű tagmondat
áll: konklúzió vagy pedig kis premissza.

5. Összegzés
A fentiekben követett gondolatmenet annak az összefüggésnek a feltételezéséből indult ki, amely szerint az ÉrtK.-ban
felvázolt két szerep valójában egyetlen jelentésszerkezet más-más helyzetű változata, ezért – a szokásos szempontok mellett
– vizsgálnunk kell a „megokoló közbevetés” és az „ellenkezés nyomatékosítása” szerepek összefüggését is.
A vizsgálatban alkalmazott kiindulószerkezet keretében úgy találtuk, hogy a két típus eszközhasználati különbsége a
márpedig kötőszó által közvetlenül kapcsolt konklúzió szerepű tagmondat explicit, illetőleg implicit voltában rejlik. Ez
alapján a két típus szerepkülönbségét egyrészt modalitást módosító, másrészt ellentétet modelláló szerepében ismertük
fel.
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Kiterjesztett vizsgálatunkban a de kötőszóval modellált ellentétes főviszony utótagján belül helyeztük el a márpedig
kötőszót. Ebben a tágabb összefüggésben a márpedig kötőszó jelentésszerkezeti szerepeit összefüggésben találtuk azzal,
hogy a de kötőszó utáni első helyen miféle szillogisztikus szerepű tagmondat áll: konklúzió, vagy pedig kis premissza.
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LADÁNYI MÁRIA
AZ „ASSZONYNADRÁG-EFFEKTUS”
AVAGY A SZÓKÉPZÉSI MORFOLÓGIA SZEREPE
A TEST ANGYALA C. MŰ KARAKTERALKOTÁSÁBAN*

1. Bevezetés
Parti Nagy Lajost a nyelv lehetőségeinek próbálgatása jellemzi (vö. pl. Kulcsár-Szabó 1998, Kálmán C. 2004, Németh
2006a,b), ezért munkái nyelvészek számára is gazdag anyagot szolgáltatnak (l. pl. Domonkosi 2001/2008a, 2008b). Parti
Nagy nyelvi megoldásai, újításai nem magukért való nyelvi játékok: funkciójuk van. Ezek közül az egyik a figurák nyelvi
megteremtése. Különösen érdekes ilyen szempontból a Sárbogárdi Jolán dilettáns szerző nevében írt A test angyala c. 1990es „habszódia”, amelyben a mű szövegének segítségével elsősorban a feltételezett szerző figurája jön létre nyelvileg. Írásom
tárgya Parti Nagy e munkája abból a szempontból, hogy hogyan tud hozzájárulni a szóképzési morfológia – közelebbről a
szabálytalan -i képzős neologizmusok és a velük alkotott jelzős szerkezetek – ehhez a nyelvi eszközökkel történő
karakteralkotáshoz.

2. Az -i melléknévképző
Az -i melléknévképző prototipikus képző a mai magyar nyelvben, ami többek között azt is jelenti, hogy jellel (vagy raggal)
megformált szóalakhoz a produktív képzés szabályai szerint nem járulhat1: *falum-i, *az utóbbi évek-i2.
A mai magyar nyelvben létrehozott új szavak (neologizmusok) ugyanakkor nem feltétlenül a produktív képzés szabályait
követik: létrejöhetnek egyedi mintákat követve (ún. „felszíni analógia” révén) vagy szabályszegő módon is. A szabálytalan
derivátumok különösen jellemzőek a költői-írói, illetve a kreatív társalgási nyelvre – általában sajátos funkcióban.
A szöveg hosszához képest viszonylag nagy számban fordulnak elő nem szabályos -i képzős alakokkal alkotott
szerkezetek A test angyalában” is, pl.:3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A szép, pálmafáktóli folyosón „kifújta” magát… (7)
… Edina DR. Havas Tamás ajtóni kilépésére lett figyelmes … (7)
Hosszan vivódott, hogyan mondja el ebédnéli mély élményét Bizalmasának, melyet sehogysem tudott elhessenteni. (20)
Még sokáig „dúdolgatta” a zongoráni zeneszámot … (39)
Az előzetes tervek szerint „Garden”-t tartottak volna, de az őszi estében való „kellemetlen” felfázásoktóli józan ész
erősebb volt délibábos Romantikájuknál. (49)
(6) Nadrágbani térdei egy-egymáshoz koccantak mint a kocsonya. (58)
(7) DR. Oromkövy-Sík kútvölgyi professzor, meg is jegyezte egy mély, „férfi a férfivali” beszélgetés során, amire mikor
idejük engedte mindig súlyt fektettek, hogy bámulatos milyen szépen visszajött az életkedve Fiatal barátjának. (70)
(8) Balajthy Dénes szinte könnycseppet morzsolt el, mikor szíve fölé, nyakláncára fűzte föl a kilincseni kis figyelmességet.
(95)
(9) Mikor a beutaltaki taps elhalkult, csupán DR. Beléndy „sas” szeme vette észre, hogy cselt gyanít … (98)
(10) Villámgyors pillanatok teltek el az időveli Versenyfutásból! (99)

Ezeket a szabálytalan -i képzős alakokat, illetve a velük alkotott szerkezeteket nem érdemes pusztán morfológiai
szempontból vizsgálni. Használatukat egyrészt Parti Nagy költői-írói nyelvének, másrészt A test angyalának a
sajátosságaival hozhatjuk kapcsolatba. A továbbiakban ezeket a sajátosságokat vizsgáljuk, és keressük az(oka)t a funkció(ka)t, amely(ek)et ezek a szabálytalan képzett szavak és a rájuk épülő szerkezetek a műben betöltenek.

* Jelen cikk első, szűkebb előadás-változata Kiefer Ferenc professzor urat köszöntötte 75. születésnapja alkalmából, egy 2006. június 29én az MTA Nyelvtudományi Intézetében rendezett ünnepi konferencia keretében, „Szórakoztató morfológia” címmel.
1
Ez a megállapítás hangsúlyozottan a mai magyar nyelvre érvényes, amelyben a nagyban-i típusú alakok kivételnek számítanak – míg a
19. század közepén az írott nyelvben viszonylag gyakran jelent meg ez a képző ragos alakokkal is. (Köszönöm az ezzel kapcsolatos
szíves szóbeli közlést Haader Leának, Horváth Lászlónak és T. Somogyi Magdának.)
2
A nem prototipikus -beli képzővel szemben, amely jellel megformált szóalakkal is társulhat, pl. falum-beli, az utóbbi évek-beli.
Részletesebben l. Kiefer és Ladányi (2000: 175–183) összefoglalását az -i és a -beli képzőről.
3
Az idézett példák nyelvileg, ill. helyesírásilag természetesen az eredeti műnek megfelelően, javítatlanul szerepelnek. A zárójelben
megadott oldalszámok a 2007-es kiadás oldalszámainak felelnek meg.
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3. Parti Nagy Lajos és A test angyala
Parti Nagy Lajos 1989-ben írta és 1990-ben a Jelenkor c. folyóiratban jelentette meg először Sárbogárdi Jolán: A test
angyala című prózai művét, amelyet 1997-ben, kissé átírt formában regény alakban is publikált. A műben nemcsak
Sárbogárdi Jolán szerzőként való szerepeltetése, hanem a műfajmegjelölés (habszódia) is sajátos. A habszódia szó írói
neologizmusként – mint a rapszódia kifordítása – nemcsak jelzi az író parodisztikus szándékát, hanem a hab és a szóda
könnyűségét felidézve az ún. könnyű műfajokhoz köti a szöveget.4 Másrészt az író a rapszódia > habszódia cserével
lehetővé tesz egy asszociációt az r hang raccsoló ejtésmódjához kötődő sztereotípiával is, amely ezt azt ejtésmódot a
társadalom felső rétegéhez, az arisztokráciához köti, és ezen keresztül felidézhetővé válik az a világ, a felsőközéposztály
világa, amelyben a történet játszódni fog. A szóda szó, amelyet a habszódia mint sajátos szóvegyítés (blend) tartalmaz,
egyben Parti Nagy saját költői-írói teljesítményére is utal, hiszen az 1990-ben megjelent Szódalovaglás c. verseskötet A test
angyala megírásának idején már készen volt (vö. Simon 1998/2008: 158).
Arra a kérdésre, hogy hogyan is jellemezhető Parti Nagy Lajos költői-írói teljesítménye, nyelve, ebben a nyelvészeti célú
írásban csak olyan mértékben térek ki, amennyire a témám szempontjából szükségesnek látszik, mivel nem tartom, nem
tarthatom feladatomnak, hogy akár irodalomelméleti, akár esztétikai kérdésekkel foglalkozzak.
Kálmán C. György Parti Nagy Lajos Grafitnesz c. kötetéről írott Kritika-beli recenziójában a következőképpen jellemzi
ezt a költészetet: „örömköltészet”, „a nyelv lehetőségeinek próbálgatása”. Kálmán C. így ír: „»A nyelv lehetőségein« azokat
az apró gáncsokat, repedéseket, csúfondáros vagy szomorkás kérdőjeleket is érthetjük, amelyek révén újra meg újra
kizökken az olvasó a szép, egységes hangulatból, amelyek nem engedik, hogy átadja magát a vers ringásának vagy
zengésének, amelyek közhelyként leplezik le a fennköltséget és a filozofikusságot” (Kálmán C. 2004: 34). Más
megfogalmazásban: „A nyelv egyik oldalán hétköznapi bicsaklásaink fonódnak össze a másik oldal patetikus
hanghordozásával” (Bombitz 1994–2008: 223).
A nyelv kiemelt szerepét poétikai szempontból a posztmodern líra sajátosságaival, különösen az ún. „jelválsággal” vagy
„nyelvi fordulattal” kapcsolatban többen is megfogalmazták már, többek között Parti Nagy költészetével kapcsolatban is.
Eszerint a világ nyelvi kifejezhetetlenségéből fakadóan a vers szubjektív világában a világ kifejezését a világ „nyelvbenlétezése”
váltja fel – így a posztmodern szövegekre többek között az intertextualitás és a nyitott szerkezet jellemző (vö. pl. Kulcsár Szabó
1987/1988, Németh 2006a,b).
A posztmodern sajátosságain túl Parti Nagy költői-írói nyelvének alakulásában társadalmi összefüggések is szerepet
játszottak, az író szavaival élve egyrészt a 70-es évek „totális összeférceltsége”, „a nagy szürke átszabódás”, hogy „semmi
sem végleges, minden szétbontható és újra összerakható”, másrészt „a műnájlon, műpozdorja, műbőr, a mű T-vasból
hegesztett műpresszó-asztalka, s mindennek a nyelvi megfelelői: a közbeszéd ormótlan álsága”. Ahogyan Parti Nagy
megfogalmazta: „A helyzet, a kor kínálta magát az iróniának, maga a korszak hívta elő és termelte ezt a szemléletmódot és
magatartást. Ha úgy tetszik, a puha diktatúra, ha úgy tetszik a távlattalanság, a mindenben tetten érhető elasztikusság és
maszatosság” (PNL-interjú 2004, 1: 20).
A nyelvvel kapcsolatos költői-írói eljárására, a nyelv felhasználására, lebontására és újrafelépítésére (vö. pl. Fodor
2003/2008) Parti Nagy alkotta meg a „nyelvhús” fogalmát. Ez az eljárás gyakran él az irónia, az önirónia és a groteszk,
másfelől az intertextualitás és az átiratok eszközével, „teremtő bizonytalanság”-ot létrehozva. Ez olyan „manír, modor, páncél”
(PNL-interjú, 1: 21), amely elrejti és megvédi a lírai ént, és gyakran úgy is megjelenik, hogy a költő a szöveg megalkotójának
szerepét önmagáról egy általa létrehozott figurára hárítja, és ezzel eltávolítja magától. (A Grafitnesz c. kötet Őszológiai
gyakorlatok c. ciklusában ilyen figura például Dumpf Endre szanatóriumi beutalt, aki szanatóriumi élményeit a magyar és a
világirodalomból származó műveltségtöredékeibe ágyazva formálja sajátos intertextuális utalásokat és nyelvi megoldásokat
mutató versekké.) A fent leírt költői eljárásokhoz jól illeszkednek A test angyalában tapasztalt nyelvi megoldások is.

4. Sárbogárdi Jolán alakja
Sárbogárdi Jolán alakja A test angyalában jelenik meg először Parti Nagy műveiben. Ezt az alakot azonban ekkor még nem
gondolta át annyira az író, hogy egy egész életsorsot kössön hozzá. Ahogyan nyilatkozataiban kitér rá, A test angyala
Sárbogárdi Jolán figurája nem azonos az Ibusár c. színmű vasúti pénztárosáéval.5 Ahogyan Parti Nagy egy helyen
nyilatkozza: „De közben rá kellett jönnöm, hogy az a Sárbogárdi Jolán, aki megírta ezt a metabelvárosi, metabuta,
metabarbi, metabornírt lányregényt, az nem lehet egy szerencsétlen, elmávadt vasúti pénztárosnő Ibusáron. Tehát most van
egy Sárbogárdi Jolán nevű dilettáns jegykiadó és egy Sárbogárdi Jolán nevű lányregény-iparos, de a kettő nem
kompatibilis” (PNL-interjú 1997: 6).

4

Vö.: „… a folyóiratközlésként 1990-ben a Jelenkorban publikált A test angyala a populáris irodalom egyik műfaját választotta narratív
sémájául, oly módon, hogy ennek kompozicionális ismérveit a történetbonyolítás, az elbeszélői magatartás vagy éppen a szereplői
alakteremtés mozzanatában messzemenőkig átvette” (Fodor 2003/2008: 189).
5
Bár ezeknek az alakoknak a valóságbeli mintája, egy bizonyos Steier Gottfriedné távírdász, aki „szívgyönyörű dilettáns verseket írt kék
indigóra gépelve” (PNL-interjú 2004, 1: 23), azonos.
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A test angyala tulajdonképpen egyfajta nyelvi kísérlet arra nézve, hogy mi történne, ha egy dilettáns romantikus regényt
írna. A mű szövegében az író a dilettantizmus és a giccs egybefonódásával játszik. A dilettantizmusról Parti Nagy egy
helyütt úgy nyilatkozott, hogy „a magyar irodalomnak ez egy eleven, szikrázóan érdekes rétege”, „kinevettetni olcsó és
értelmetlen butaság”. Ami miatt a dilettantizmus mindig is érdekelte őt, az „a félre, a rosszul fogalmazás, a rontás, a
szándék nagysága és az eredmény kisszerűsége közötti termékeny feszültség” (PNL-interjú 2004, 1: 23). A giccsel
kapcsolatban pedig arra figyelmeztet, hogy „a giccs és a magas művészet között olykor hajszálnyi a határvonal, ez a hajszál
ég és föld persze, de mégis”; és hogy a giccsel kapcsolatban a „zsigeri ellenszenv” és a „zsigeri vonzalom” nem áll távol
egymástól, ill. hogy „legbelső, legpuhább érzéseink milyen könnyen giccsbe tévednek” (PNL-interjú 2004, 2: 28).
Parti Nagy A test angyalában Sárbogárdi Jolánt mint szerzőt a nyelvhasználati módján keresztül teremti meg, mivel „egy
figura állaga, milyensége, karaktere a beszédmódjából derül ki a legvilágosabban”. Másképpen: „Ugyan leírom róla, hogy,
mit tudom én, világoszöld, csehszlovák asszonynadrágban jár, de ennek, az ilyenségének abból kell kiderülnie, ahogyan
beszél. A nyelv az igazi asszonynadrág, isten áldja a képzavart” (PNL-interjú 2004, 2: 28). A test angyalában kettős csavar
van, mivel szerzőként a Parti Nagy által megteremtett Sárbogárdi Jolán is beszélteti hőseit.

5. Történet és nyelv A test angyalában
A romantikus lányregényeket idéző történet két fiatal „szerelmi hányattatásait” mutatja be egészen a boldog befejezésig.
(Jellemző a történet első mondata, illetve lezárása is: „Margittay Edina még sohasem volt egymáséi” (5), és „– A mi
Szerelmünk az, ami kész költészet, sőt, kész regény, amilyent csak a Nagybetűs Élet produkál. – Kiáltott fel vitapartnere,
majd olthatatlan mozdulattal magához rántotta a Test Angyalát” (111).)
Ahogyan arra a korábbiakban utaltunk, felsőközéposztálybeli történetről van szó, amelyet jól mutatnak a kissé fellengzős
nevek: Margittay Edina, Balajthy Dénes, Kótay Mercedes, DR. Havas Tamás, Balmazújvárosy Attila, Maryka (sic!) néni
(butikos) stb., valamint a beosztások, pozíciók is: Balajthy Dénes „ismert fiatal tévérendező” (38), nagybátyja, Balajthy Egon
„»jól csengő« festőművész” (38); Edina anyja „vezető beosztású lett Színesfém Kutató Intézetben” (10), apja „rengeteg
külföldi kiküldetései” kapcsán gyakran tartózkodik „Bonbayban” (5), Edina „Szakember-Nagybáty”-ja: „DR. Beléndy Zsolt
európai hírű Rehabilitációs Professzor” (82–83); Edina csak sikertelen felvételije miatt, átmenetileg titkárnő, de „még sok
szépet rejteget számára az élet marsallbotja” (6).
A történetben a modor és jóízlés nagy szerepet játszik, amit a következő részletek is alátámasztanak: „Igazi Munkatársi
viszony volt közöttük, »évődő« és pajtáskodó, mely azonban egy pillanatra sem lépte át a jóízlés vagy modor határait” (8);
„Margittay Edina lányi boldogsága a megengedett határok között Tetőfokára hágott” (34); „…Mert nemhiába mondja az
egyszerü nép, hogy a Férjet a hasukon át lehet igazán megfogni. … „Egyebek” mellett… – Tette hozzá zavartan, mert félt,
hogy vét a jóérzés szabályai ellen” (55); „– Nem szeretnék „bunkó”, illetve porcelánbolt lenni…” (25); „Edina a
megengedett határok között szinte megháborodott…” (35); „Edina egyre Hevesebben símult a fiúhoz, aminek csak a
Vatelines Mikuláskabát meg a közben is meglévő jóérzés vetett gátat…” (101).
A középosztálybeli történethez sztenderd, azaz normatív nyelvváltozat illene, ugyanakkor a Parti Nagy által megalkotott
Sárbogárdi Jolán figurának láthatóan nem a sztenderd az anyanyelvváltozata: ezt jól mutatják a szövegben jelentkező nem
sztenderd alakok, valamint a megfogalmazásbeli, stilisztikai és helyesírási hibák is.
Példák nem sztenderd alakokra: „Vagy hogy el-e mondja egyáltalán …” (20); „Edina! Csak nem vagy rosszul!? Hallod!
Csak nem fogol nekem hirtelen kollapszust kapni?” (23); „Ha nem alkalmatlan, holnap beugranák hozzád pár röpke
percre, ha be tudod azt Határidő Naptáradba zavarás nélkül iktatni” (30); „Sajnos további személyes megkeresésedre nem
volt módom, lévén forgatás ügyben Lumumba utcába, illetve Vöröshadsereg útra kelletett rohannom” (28); „Ezt követően
becsukódott megettük a Mátrafüredi Rehabilitációs Szanatórium 617-es számú meghitt ajtaja…” (102).
Példák fogalmazási és helyesírási hibákra: „Balajthy Dénes fájdalmai ellenére sötétbarna háziköntösben volt. Félig ült a
csinos kórházi ágyon, félig feküdt. Egyik lába fel volt kötve a mennyezetre, de a másik sem sokban különbözött a gipszeléstől,
valamint ami azt illeti, a bal keze és a feje” (59); „A szobában sok virág és narancs volt, csak egy „imfúziós” állvány
emlékeztetett a szomorú valóságra, amely szerencsére nem volt munkában” (59); „Meg… megtisztel az ajánlatod, Dénes,
révén én nagyon… szeretlek, …” (75); „Mert a látszat ellenére Edina és Dénes nem „pusztán” a véletlen szeszéjéből kerültek
ide együvé…” (90); „… majd élénk zsivallyal távozott a születésnapi ünnepségről …” (53).
Nemcsak a nem sztenderd, hanem a túlhelyesbített (hiperkorrekt) alakok is arra utalnak, hogy Sárbogárdi Jolánt az író
úgy ábrázolja, mint aki törekszik egy igényesebb nyelvváltozat használatára, de mivel a sztenderd változatban nincs igazán
otthon, hibázik; például: „Vagy hogy el-e mondja egyáltalán…, nem inkább bezárja lelki életébe, és csak a „vaskos” pink
színű naplójával osztja meg, amit édesanyja hozott neki egy fontos konferencia során Jénából?” (20); „Ezért habozás nélkül
otthonos léptekkel leszaladt a várócsarnokban” (40–41).
Parti Nagy a mű nyelvén keresztül úgy ábrázolja Sárbogárdi Jolánt, mint aki a maga módján és a maga eszközeivel
teremt meg egy általa a sajátjánál igényesebbnek vélt nyelvváltozatot. Ez a műben megjelenő, a fiktív szerző szándékai
szerint emeltebb nyelvváltozat tehát nem lehet azonos a valóságos sztenderddel, hanem egy ahelyett létrehozott, kvázi a
fiktív szerző által elképzelt sztenderdutánzat. Parti Nagy egy olyan kevert nyelvváltozatot teremt Sárbogárdi Jolánnak,
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amely egy nem különösebben iskolázott, nem túl művelt ember törekvését mutatja egy emeltebb nyelvváltozat, illetve stílus
használatára, amelyben azonban nem eléggé jártas6 – ez magyarázza a tartalmi, nyelvi és stilisztikai hibák tömkelegét.
Tekintsük át ennek a sztenderdutánzatnak a rétegeit!
Megjelennek benne a választékosság, az emelt irodalmi nyelv elemei, de nagyon gyakran a formalitás más szintjén álló
elemekkel keveredve vagy hibásan, például: „Midőn belépett a Hungimpo csupaüveg és fotocella ajtaján …” (6); „»Egy
fiatal leány úgy szép, ahogyan az Isten őtet megteremtette.« Mondotta több ízben a nagymamája, amivel Edina egyet is
értett vele” (7); „De te viszont ráérsz a mondottam időben?” (18); „Persze, hogy te, hiszen én az elszenvedtem balesete
következtében komplett járássérült voltam…” (77); „… de nem ért reá ezzel törődni, mert határozott mozdulatokkal az
ájulásos betegnek sürgős inyjekciót kellett beadnia” (98).
Megtalálhatók benne bizonyos latinos műveltségelemek, de többnyire vagy nem megfelelő módon használva, vagy
hibás írásmóddal, például: „… beh’ elszaladt az idő, ahhoz képest különösen, amikor még nálatok takarítottam annó
dacumál térdemen lovagoltatva” (9); „Horibile tolakodástól sem riad vissza kissé” (13); „… mert mindig nagyon
megviselte, ha igaztalanul gyanúba keverték, ez náluk oda haza nem volt precedens, …” (14); „Nahát, ez aztán frapáns
egybeesése az életnek!” (18); „Hanem ha tolakodónak érezte amit elkövettem imént vagy esetleg nem megfelelő, azt a
kategorikus nem eljövésével jelezze! Expresszis Werbis!” (34).
Ebben a sztenderdutánzatban bizonyos irodalmi műveltségelemek is szerepelnek, de általában töredékesen, torzult
formában vagy nem odaillő módon: „»Ugyan, Én nem lógok a mesék tetején, Macikám«. Sajnos reménytelen az »ügy«,
jobb is elfelejtenem” (25); „És ha nem »acélból« hívott? – Tért vissza újólag. De hiába igyekezett megnyugtatni magát,
mécsesét nem tudta eléggé összeragasztani. Majd észrevétlenül az asztalra csapott. – Hát mi másért?! Ne csalfa vak
reménykedj!” (36); „Ötvenkét hosszú percen át úgy vártam reád a rendkívül hűvös teraszon, mint testnek a kenyér!” (37);
„Szeretlek… mint a vérpadig…” (62); „S most a lábadozó szerelmes egyszercsak előveszi a Rubikont…!!!” (75); „Nem
szeretnék »bunkó«, illetve porcelánbolt lenni… »Vagy nem lenni.« – Fejezte be sóhajtva az idős Bölcs a gondolatot.” (71).
Ennek a vegyes nyelvnek nem elhanyagolható hányadát a hétköznapi, a hirdetési és a reklámnyelvből vett sztereotip
frázisok teszik ki, gyakran tartalmilag vagy nyelvileg nem odaillő módon: „… önfegyelme ellenére folyton föl kellett néznie,
mint a mágnes, hogy szinte fájt” (16); „Hozzá meg is ebédeltem Ebédlőtökben a la kart’ által, ami kifogástalanul ízletes volt.
Amíg élek, nem fogom elfelejteni!” (28); „Reggel reggelit készítő édesanyja is felfigyelt e sajnálatos tényre, de meleg asszonyi
tapintata sem sokat segített a damaszt reggeliző asztalon áthajolva búcsúpuszikor neki. – Kislányom! A Libresse segít a
»nehéz napokon!« – Mondta kettesben és leánya szemébe nézett sokat mondóan, amit Edina szokatlan enerváltsággal
fogadta.” (31); „Itt volt harminc évesen, egy nyugat-dunántúli kisvárosból származva, mi több, szüleit kicsi gyermekkorban
elvesztette, melyek repülőbalesetet szenvedtek egy külföldi kiküldetés során Latin-Amerikában, s bizony ezt máig is sajnálta”
(38); „Hiába mondja Egon bácsi, hogy nősülj meg fiam az életed szekerével, ne sokat kukoricázzál, hiszen kire marad ez a
három és félszobás plusz hall, galériás, műtermes, etázsfűtés, telefonos budai műteremlakás, ha engem egyszercsak elszólít
esetleg az élet rendje?” (38); „… jól tudta, hogy rosszul járt Barátja bízvást ugrálni, sőt, mi több, madarat fog fogni
örömében, melyre ebben az ágyhoz kötött állapotban kifejezetten szüksége is van…– Van Isten! – Gondolta általánosságban,
ahogy mondani szokták. Ezek után még beszélgettek pár percig témákról, kulturáltan és fiatalosan, majd Edina kitávozott,
hogy tovább éghessen keze alatt a hivatali munka.” (46).
Jelen vannak továbbá a hivatalos/hivataloskodó nyelv elemei is, nemritkán szintén nyelvi hibákkal terhelten, például:
„Összefutó számban szinte érzem már az Ön forró feketéjének zamatos ízeit, melynek behozását követően 11 háig nem
vagyok itt senkinek” (9); „… teendője mellett nem tudott fokozottan helytállni a háztartás terén …” (10); „Sajnos további
személyes megkeresésedre nem volt módom …” (28); „… ha be tudod azt Határidő Naptáradba zavarás nélkül iktatni”
(28); „Továbbá ma Tíz há tízre jön hozzám egy Kedves Barátom, kérem engedje be!!!” (32); „… a munkaidő végeztével
emelt fővel, földalatti és gyalog érintésével egyenesen hazasietett” (36).

6. A hivatali nyelv tömörítő szerkezetei és a képzett szavak
A Sárbogárdi Jolánnak tulajdonított sajátos sztenderdutánzatnak tehát többek között fontos részét alkotják a hivatali nyelvet
idéző, hivataloskodó kifejezések is. A hivatali nyelv egyik jellemző vonása a tömörítés, a tömörítő szerkezetek használata
(különös tekintettel arra, hogy ezt a nyelvezetet elsősorban írott változatban használják). Ebben a nyelvváltozatban
mellékmondat tömörítésének céljából gyakran élnek képzős (főképpen az elvont, -ás/és és -ság/ség képzővel alkotott)
főnevekkel. A test angyala szövegében a hivataloskodó nyelvhasználat érzékeltetésére a fenti képzők tömörítő funkciója
túlhajtottan jelentkezik, például:
6

Vö.: „…Hiszen az említett csuszamlások azoknak az össze nem illéseknek az eredményei, amelyek a megjelenített világ (tárgyi és
diszkurzív) elemeinek nyelvi megképzésekor mutatkoznak meg. A névadás előkelő(sködő) volta, a nagyra tartott, ám kezdetleges
(idegen és saját) nyelvi s irodalmi kompetencia (»fogalmazás«!), a művész- vagy »Vezető Beosztás«-foglalkozások, az utazások és
kiküldetések, a ruházkodás, a tárgyi világ, az életmód és a fogyasztási szokások gazdagságának és választékosságának (»fínomságának«)
hangsúlyozása, a párbeszédek nyelvének környezetüktől való elválása (»választékosságuk«/dagályos bumfordiságuk) az általában
közhellyé kopott és/vagy pontatlan Csokonai-, Jókai-, József Attila-, Petőfi-, Shakespeare-, »Vörösmarthy«-idézetek szövegbéli
megjelenése egy ismeretlen (felszínesen ismert) »fenti« világ ügyetlen megjelenítési kísérletei” (Simon1998/2008: 159).
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(11) Edina közepeset sóhajtott, de nem engedett szabad folyást emlékei megrohanásának munkaidőben, …
’…nem engedett szabad folyást annak, hogy emlékei megrohanják munkaidőben’
(12) Szervusz Mercedes, már a neved-mondási tréfádról is tudhatnám, hogy csakis Te vagy! (17–18)
’..már a tréfádról is, ahogyan a nevedet mondod, tudhatnám …’
(13) Hanem ha tolakodónak érezte amit elkövettem imént vagy esetleg nem megfelelő, azt a kategorikus nem eljövésével
jelezze! (34)
’…azt azzal jelezze, hogy … nem jön el’
(14) … így az idegenek-előttség veszélyének kevés esélye volt …(58)
’Kevés esély volt arra [a veszélyes helyzetre], hogy idegenek előtt [kell valamit csinálnia]’
(15) … hisz a körülmények, fel nem vettségem Külkerre, és Stb.-m … érzelmeimnek bizonyos fokig gátat és határt is szab…
(75)
’…az, hogy nem vettek fel a Külkerre …’

A fenti -ás/és és -ság/ség képzővel alkotott főnevekhez hasonlóan tömörítő funkciót töltenek be a műben a szabálytalanul
képzett -i képzős alakok is, például:
(16) Edina DR. Havas Tamás ajtóni kilépésére lett figyelmes … (7)
’arra lett figyelmes, hogy dr. Havas Tamás kilép az ajtón’
(17) Hosszan vivódott, hogyan mondja el ebédnéli mély élményét Bizalmasának… (20)
’hogyan mondja el az ebédnél átélt mély élményét / mély élményét, amelyet az ebédnél élt át’
(18) Az előzetes tervek szerint „Garden”-t tartottak volna, de az őszi estében való „kellemetlen” felfázásoktóli józan ész
erősebb volt délibábos Romantikájuknál. (49)
’de erősebb volt a józan ész, amely azt súgta: jogos a félelem attól, hogy felfáznak az őszi estében, és ez kellemetlen lesz’
(19) Balajthy Dénes szinte könnycseppet morzsolt el, mikor szíve fölé, nyakláncára fűzte föl a kilincseni kis figyelmességet.
(95)
’a kilincsen lévő kis figyelmességet / a kis figyelmességet, amely a kilincsen volt ’
(20) Villámgyors pillanatok teltek el az időveli Versenyfutásból! (99)
’az idővel való versenyfutásból / a versenyfutásból, amely az idővel zajlott/folyt’

7. Összefoglalás
Cikkemben a szabálytalan -i képzős neologizmusok és a velük alkotott jelzős szerkezetek funkcióját más nyelvi eszközök
funkciójával összevetve, illetve azok funkciójának kontextusába ágyazva határoztam meg. Ennek alapján bemutattam, hogy
ezeket a derivátumokat a Sárbogárdi Jolán-figura jellemzésében fontos szerepet játszó, sztenderdutánzatként funkcionáló
kevert nyelv egy fontos összetevőjéhez lehet kötni: a kevert nyelv egy rétegét alkotó túlhajtott hivatali nyelv tömörítő
szerkezeteinek stilizált változataiként lehet azonosítani őket.
A test angyala nyelve nem a hétköznapi nyelv utánzása, hanem olyan műnyelv, amelyet az író valamilyen célból – adott
esetben elsősorban a fiktív szerző megjelenítésére – alkotott meg. Egyfajta műnyelv használata természetesen minden irodalmi
műre jellemző, de Parti Nagy Lajos művei kapcsán – és így A test angyala kapcsán is – azért kell ezt sokkal inkább
hangsúlyoznunk, mint más irodalmi művek esetében, mert Parti Nagy nyelve gyakran az ismerősség és a hétköznapiság
benyomását kelti – holott erre a műre is érvényes Balassa Péter megjegyzése egy másik Parti Nagy-próza, a Hősöm tere c.
regény kapcsán: „Látszólag köznyelvi, roncsolt sztereotípiákból építkezik, valójában fordítva: elhangolt jelszó- és szlengvilága
mindenestül saját termés, amely azonban strukturálásának módjában végtelen ismerősséget, sztereotip felismerhetőséget, sőt
utánzást szimulál. Utcai sztereotip közbeszéddé transzplantálja azt, ami valójában az övé. Eredetiségének egyik titka talán
nyelvének aktualizáló rájátszásában és látszólag túlzott felismerhetőségében rejlik” (Balassa 2000/2008: 167).7 Balassa a fenti
szövegrészletben arra a fontos tényre mutat rá, hogy Parti Nagy nyelve nem egyszerűen „rontott nyelv”, ahogyan az a Parti
Nagy-művek recepciójában gyakran felmerül (vö. pl. Kulcsár-Szabó 1998, Payer 2003/2008).
A test angyala elsősorban paródia ugyan („a humor forrása itt is csak egy adott szituációban létrejövő öntudatlan
idegenség, szándékolatlan meg nem felelés, tehát valamiféle inadekvát viselkedés”, ahogyan Keresztesi (2003/2008: 89) írja
a Grafitnesz-kötet szereplírájáról), de az a sajátos nyelvezet (beleértve az élőbeszéd-imitációt is), amelyet Parti Nagy itt,
valamint más prózai és lírai műveiben megteremt, ugyanakkor a dilettáns szöveg/a szubstandard átpoetizálása is egyben (l.
Németh Zoltán 2006b; vö. a 2004-es PNL-interjúval is), mivel a „beszédmódok, írásmódok, világok, kvalitások” keverése,
azaz a regiszterkeverő beszédmód által Parti Nagy nemcsak parodizálja a populáris kultúrát, hanem a „magasművészetet” is
7

Parti Nagy maga pedig a következőképpen nyilatkozik költői-írói nyelvéről, ill. az élőbeszéd-imitációról: „Hogyan beszélünk, miként
fogalmazzuk alul és felül magunkat, hogyan innoválunk a maradékainkból, satöbbi – ettől a „felismeréstől”, ha úgy tetszik, egyenes volt az út
idáig, csak benne van húsz év és rengeteg munkaóra” (PNL-interjú 2004, 1: 23); ill.: „A legslamposabb élőbeszédet ugyanúgy meg kell
komponálni, mint a legemelkedettebb, legretorizáltabb nyelvi tárgyat” (PNL-interjú, 2004, 2: 28).
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közelíti azokhoz, akik ezt nem vagy alig fogyasztják (l. PNL-interjú 2004, 1: 23). Vagyis – ahogyan Kulcsár-Szabó (1998:
13) írja éppen A test angyala kapcsán – „a humoros összhatás nem kizárólag a – kétségkívül jelenlevő – ironikus vagy akár
gúnyos modalitásba tereli a befogadásfolyamatot: a szöveg ennél »megengedőbb« a rontott (és éppen a használói általi
»kiműveltségből« adódóan elrontott) nyelvvel, ugyanis – és talán ez az egyik értelme a szerző »megkettőzésének« is –
kölcsönhatásba hozza egy »irodalmi« olvasásmóddal s e kapcsolat segítségével megtapasztalhatóvá teszi a nyelv
potencialitását”.
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T. SOMOGYI MAGDA
A MORFOLÓGIAI LEÍRÁS KORLÁTAI A TOLDALÉKELEMZÉSBEN

1. Köztudott, hogy egy adott szó szófaja a mondatból nagy biztonsággal megállapítható, viszont valamely toldalék
szerepköre egy adott szóból önmagából nem minden esetben derül ki egyértelműen, csak a rendszeren belül értelmezhető az
elméleti kiindulás függvényében. Mindebből következik, hogy egy a toldalékokat számba vevő szótárszerűen összeállított
adattárban az egyes toldalékok minősítése, kategóriába sorolása, használati, funkcionális szabályszerűségeinek feltárása és a
jelentésstruktúra rögzítése mind szinkrón, mind diakrón szempontból számos, az önálló lexikai egységek szótározásánál
nem jelentkező nehézséget jelent.
1.1. Egy rendszeren belül egy toldalék csak egy kategóriába sorolható, vagyis ugyanazon elméleti keretben valamely
affixum nem minősíthető egyszerre képzőnek és ragnak is, illetőleg derivációs és inflexiós morfémának is. Az átmeneti
esetek, amelyekre a besoroláshoz szükséges feltételek nem teljesülnek maradéktalanul egyetlen kategória vonatkozásában,
külön megítélés alá esnek. Természetesen gyakran előfordul, hogy a nyelvi fejlődés olyan homonim toldalékokat hoz létre,
amelyek egyike a derivációs, másika az inflexiós morfémák között kap helyet. Ezek általában azonos eredetre vezethetők
vissza, amit a mai funkcionális különbségek miatt a szinkrón rendszer leírásánál már figyelmen kívül hagyhatunk. Ilyen a t/-tt igenévképző és a -t/-tt múltidő-jel.
A birtokos személyjelek és az igei személyragok etimológiailag szintén összetartoznak, de szófajhoz kötöttségük,
használati értékük különbözősége miatt a mai nyelvi elemzésben már nem kapcsoljuk össze őket annak ellenére, hogy
egyaránt inflexiós szóelemnek tekinthetők. A magyar nyelv sajátosságai egyébként is indokolják, hogy a pontosabb leírás
érdekében a képzők mellett ne csak egy szintaktikai jellegű toldalékkategóriát különböztessünk meg, hanem külön
tárgyaljuk a jeleket és a ragokat is.
1.2. Kétségtelen, hogy az egyes toldalékok minősítése, kategóriába sorolása mögött lennie kell egyfajta következetes, a
szükséges mértékben bizonyos rendszerkényszert is felvállaló elméleti alapnak anélkül, hogy ezt deklarálni kellene.
Minderre akkor is figyelemmel kell lenni, ha a szóelemeket történetileg vagy egy korábbi nyelvállapot szinkróniájában
vizsgáljuk. Azonban itt most nem foglalkozom behatóan sem a toldalékosztályozási vitákkal, sem a különböző elméletek
ütköztetésével, mindössze azt próbálom bemutatni, hogy ha felsorakoztatjuk mai és egykori toldalékainkat, gyakran
beleütközünk a morfológiai leírás korlátaiba, amelyek részben az elmélet(ek) és a gyakorlat ellentmondásaiból, részben a
régóta tisztázásra váró kérdések megkerüléséből fakadnak.
1.3. A következő áttekintés a befejezés előtt álló Magyar etimológiai toldaléktár mintegy 350 címszós (utalók nélküli)
anyagára épül. Az egyes toldalékok eredetének, történetének összefoglaló elemzése elsősorban történeti grammatikáinkon
(TörtGr., MNyT.) és a különböző etimológiai szótárak (MSzFgrE., TESz., EWUng., UEW.) adatain alapul. Az érdeklődő
nagyközönségnek szánt Etimológiai szótár (Zaicz 2006) 275 toldalék(szó)cikkét – az ismeretterjesztő jellegnek megfelelően
– a készülő toldaléktár alapján állítottam össze.
2. Mai toldalékaink kialakulásában fontos szerep jutott az önálló szavak affixummá válásának. Igék, főnevek, határozószók
és/vagy névutók, valamint különböző névmások egyaránt részt vettek – és vesznek – e folyamatban nyelvünk
visszakövetkeztethető történetének kezdetétől egészen napjainkig. Etimológiai hátterüket már többször részleteztem (T.
Somogyi 2003, 2006), most abból a szempontból szeretném kiemelni őket, hogy a különböző toldalékkategóriákon belül –
bár arányaikat tekintve eltérő mértekben – mindenütt jelen vannak.
2.1. Toldalékaink döntő többsége képző. Ahogy ez már D. Bartha Katalin (1958) klasszikusnak számító képzőtörténeti
munkájából is kiderült, az önálló szói eredet rájuk mindig kevésbé volt jellemző, mint a ragokra. Azért a mai nyelvet
vizsgálva is találunk olyan ige- (-hat/-het), névszó- (pl. -ság/-ség, -beli) és határozószó-képzőt (pl. -kor, -szor/-szer/-ször, képpen) is, amely etimológiai kapcsolatba hozható valamely ma is élő vagy már kihalt önálló szavunkkal. Legtöbbször ez az
összefüggés már elhomályosult, esetenként hangtörténeti magyarázatokra is szorul, máskor a kapcsolat nyilvánvaló vagy
könnyen belátható. Elsősorban ez utóbbiak között találhatók azok, amelyeknél még kétségbe vonható az agglutinálódás
befejeződése, felmerül, hogy még ne tekintsük őket képzőnek, csak összetételi utótagnak.
Jó példa erre, hogy bár a nyelvtörténészek szerint a -né (Szabóné, királyné) képzőként már a középmagyar korban az
egész nyelvterületen rögzült (Sárosi 2003: 613), a Strukturális grammatika szerzői szerint még ma is összetételi utótagnak
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minősül (vö. Kenesei 2000: 84–85, Kiefer–Ladányi 2000: 161). Az új magyar nyelvtörténettankönyvben pedig már a mentes utótag (cukormentes, sómentes) ’<pozitív> hiányt’ kifejező képzővé válásáról olvashatunk (Sárosi 2003: 801).
Átmeneti megoldásként elterjedt az a gyakorlat a mai és a korábbi grammatikákban egyaránt, hogy a -beli, -féle, -szerű, rétű stb. morfémákat képzőszerű utótagnak minősítsék. Érdekes, hogy már az ÉKsz.1-ban is mindegyikük „mn-képző”
funkció-megjelöléssel szerepel önálló címszóként.
2.2. A jelek kategóriájába sorolható a legkevesebb toldalék. Ige- és névszójeleink is könnyen összeszámolhatók. Rájuk
tényleg nem az önálló szói eredet jellemző, inkább a kategóriaváltás, illetve a besorolás vitathatósága. Az ősi személyes
névmásokból agglutinálódott birtokos személyjeleken kívül a testes leg- prefixum az, amelynek az eredetére vonatkozó két
legelfogadottabb magyarázat szerint az önálló szóból eredeztethető toldalékok között van a helye (vö. T. Somogyi 2003:
181).
2.3. A ragok között jelentős arányban találunk olyanokat, amelyek az idők folyamán valamely önálló lexikai egységből
agglutinálódtak.
2.3.1. Határozott ragozású (tárgyas) igei személyragjaink ugyanúgy, mint az egyéb szófajok mellett előforduló
személyragok, a birtokos személyjelekkel azonos eredetűek, tehát az uráli alapnyelvig visszavezethető személyes
névmásokból váltak személyt jelölő toldalékká.
2.3.2. Az ősmagyar kor második felében kezdődött, és nagyjából a késői ómagyar korra fejeződött be az a folyamat,
amelynek során mai testes névszóragjaink többsége kialakult. A nyelvtörténeti kutatások mára már megfelelően tisztázták
az erre vonatkozó alapvető kérdéseket mind az egyes ragokat, mind a tendencia lényegét illetően. A legtöbb esetben elég
pontosan meg lehet adni az egyes toldalékok vagy toldalékcsaládok etimonját is, amelyek közül néhány mai
szókészletünkben is megtalálható (pl. -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből ← bél [← fgr *pälз ’belső rész’], -tól/-től ← tő
’közelség’ [← fgr *tiηe v. tüηe ’ua.’], mások a finnugor, esetleg az uráli alapnyelvből rekonstruálhatók (pl. -nak/-nek ← ur.
*nä ’ez’, -hoz/-hez/-höz ← ugor *kućз ’oldal, szél’).
2.3.3. Ma már a legelfogadottabb nézetnek az tekinthető, hogy közvetve tárgyragunk is önálló szóból ered; determináló
elemmé vált személyes vagy mutató névmás agglutinálódásával jött létre, de az etimon pontos azonosítását történeti
nyelvtanaink sem vállalják (vö. Bereczki 2003: 79, Korompay 1991: 285, Sárosi 2003: 169).
2.4. Az alapvető elemzési nehézséget mindegyik toldalékkategóriában – de különösen a képzőknél – az jelenti, hogy
nincsenek elég jó kritériumaink annak megállapítására, hogy meddig számít utótagnak, és mikortól sorolható egyértelműen
a toldalékok közé egy-egy érintett szóelem. Az utótagszerű képzők – képzőszerű utótagok kérdésköre jól érzékelteti ezt a
gondot. Az okok nyilvánvalóan a folytonos nyelvi változásokban keresendők, mely változásokat nem elég feltárni. A
törvényszerűségek és tendenciák megismerése és megértése a szinkróniában is elengedhetetlen, ha nem pusztán a jelenséget
akarjuk regisztrálni. Ha átlátjuk az önálló szavak és a toldalékok szövevényes kapcsolatrendszerét, akkor könnyebb lesz
megfelelően széles hatókörű kritériumrendszert felállítani az elkülönítésükre, illetőleg könnyebb lesz elfogadni az újra meg
újra felbukkanó átmeneti eseteket.
3. Nemcsak az önálló szói eredet, de a funkcióváltások és a jelentésváltozások is bonyolítják nemcsak az egyes toldalékok
kialakulásának leírását, hanem mai rendszerbeli helyük kijelölését is.
3.1. Az alapnyelvi elemi képzők poliszémiája és a mai képzőrendszer összefüggései nyilvánvalóak. A nyelv története során
jelentés-, illetőleg funkcióhasadással egy képzőből akár több homonim képző is keletkezhetett, de nem egyszer – például a
tővéghangzónak a toldalékhoz tapadásával – alaki elkülönülés is bekövetkezett, teljessé téve a képzőhasadást.
Még teljesebb funkciószétválást tapasztalhatunk azokban az esetekben, amikor egy képző nem marad a saját kategóriáján
belül, hanem jelként vagy ragként is működik. Az is előfordul, hogy eredeti funkcióját elveszti, kategóriát vált.
3.1.1. Az általános ragozású igei személyragok közül az E/1. -k ragja (nézek, látok) legvalószínűbben az ősi mozzanatos
*-k-ra, az E/2. -sz ragja (látsz, kérsz) az ősi gyakorító *-sz-re, -l ragja (nézel, láttál, néznél) pedig a szintén ősi eredetű, de
ma is produktív -l gyakorító képzőre vezethető vissza (vö. E. Abaffy 131–133).
3.1.2. A legvalószínűbb magyarázat szerint ugyancsak képzőből vált raggá az -n, amikor a mozzanatos képző igeragként
is jelentkezett (uo. 128–129). Igeképzőként már csak a nyílt tővéghangzóval kiegészülve működött tovább, az igei
személyrag az általános (alanyi) ragozás paradigmájába az E/3.-ban beépült, a felszólító mód E/3.-ban ma is önállóan
szerepel (jöjjön, kérjen), a T/3.-ban a -k többesjellel kiegészülve jelen időben minden módban megtalálható. Csak
érdekesség, hogy visszaszorulása is megfigyelhető, a láttanak, jöttenek, megyen, vagyon szóalakok a mai köznyelvből már
hiányoznak. A teljességhez hozzátartozik, hogy eredetében a mozzanatos képzővel azonos az -n névszóképző is, amelynek
származékai többségükben mára már elhomályosultak, sőt ezekben az -n gyakran palatalizálódott (pl. haszon, gyertyán,
vékony), így a szétválás már korán bekövetkezett. Az etimológia számon tartja, de a mai szinkrón leírásban már nincs
szerepe, legfeljebb a tővéghangzóval, illetőleg az ősi -į igenévképzővel bővült változata elemezhető ki (vö. zuh-any, föveny, ir-ány, köt-ény).
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A történeti és a leíró funkciók bonyolult összefüggései nem könnyítik meg a toldalékelemzést és a címszóválasztást sem.
Az nyilvánvaló, hogy a funkció-, valamint az eredetbeli különbségek miatt három homonim -n toldalékot fel kell venni: -n1
képző, -n2 igerag, -n3 határozórag. Ez utóbbinak az előzménye az uráli vagy finnugor lokatívuszrag, így e morfémánk a
kezdetektől a szintén az alapnyelvig visszavezethető -n képző homonimájaként tekinthető. A továbbiakban kérdés, hogy az
alaki változások miatt – lexikográfiailag – indokolt-e felvenni egy külön -n~-ny névszóképzőt, és alakváltozatnak vagy
önálló képzőnek tekinthetjük az -any/-eny-t. Kérdés továbbá az is, hogyan kapcsolódik mindezekhez az -ány/-ény. Mivel
ebben feltételeznünk kell az -į igenévképzőt, külön kell tárgyalnunk, azonban az -any/-eny funkciójában, jelentésében
azonos a névszóképző -n~-ny-nyel, így elég lehet csak utalni rá.
3.2. A képző~jel funkcióhasadás sem ismeretlen nyelvünk történetében.
3.2.1. Legismertebb példája a már említett -t/-tt igenévképző és múltidő-jel. Azok közé az esetek közé tartozik,
amelyeknél az összefüggés a mai nyelvhasználó számára is egyértelmű. (Vö. kért, látott. Szövegkörnyezet nélkül nem
dönthető el, hogy melléknévi igenévről vagy múlt idejű igealakról van szó.)
3.2.2. Az ősi eredetű és már elavult *-sz gyakorító képzőről is volt már szó az -sz E/2. igei személyrag kapcsán (vö.
3.1.1.). Ebben az esetben azonban nem közvetlen funkcióváltás, illetőleg funkcióhasadás történt. A puszta -sz mint képző
már csak néhány ősi igéből elemezhető ki (pl. metsz, játszik, úszik). Eredetileg a cselekvés folytonosságát jelölhette, korai
elavulása után az igék egy csoportjában a jelenidő-jel szerepét töltötte be. E funkció azonban nemcsak nem vált általánossá,
hanem az érintett igék esetében is elhomályosult, ma az sz-szel bővülő v tövű igék jelen idejű, kijelentő módú alakjaiban
jelentkezik a tő részeként, pl. tesz, lesz, vesz, hisz, visz, eszik, iszik, alszik, fekszik. Az -odik/-edik/-ödik ~ -szik
képzőváltakozást mutató gyarapodik~gyarapszik, verekedik~verekszik típusú igepárok esetében is az sz csak kijelentő mód
jelen időben mutatkozik, ami szintén egykori jelenidő-jel funkciójára vezethető vissza.
3.2.3. Van olyan vélemény, amely szerint a felszólító mód jele az alapnyelvi eredetű *-j kicsinyítő képzőből
származtatható. Az a korábban általánosan elfogadott magyarázat viszont, hogy általános többesjelünk, a -k finnugor (uráli)
*-kk gyűjtőnévképzőből fejlődött, az újabb kutatási eredmények mellett már nem tekinthető elég meggyőzőnek.
3.2.4. Itt említhetjük meg az ősi *-mp névmásképzőből eredeztethető fokjelet is. Az alapnyelvi kiemelő szerepű képző
több finnugor nyelvben is a középfok kifejezőjévé vált. A magyarban a rokon nyelvektől függetlenül alakult ki mai
funkciója. Elnevezése ellenére a toldalékrendszerben ma sem jel értékű, nem elsősorban a toldalékok kapcsolódási sorrendje
miatt – ahogy Pete István (2006: 164–165) legutóbb is értelmezte –, hanem azért, mert megengedi a szófajváltást, továbbra
is képzőnek kell tartanunk. Tehát korábbi álláspontomnak megfelelően (T. Somogyi 2000: 71–74) nem kategóriaváltással,
csak funkcióváltozással van dolgunk.
3.2.5. A korábbi nyelvtörténeti kutatások értelmében történeti grammatikáink azt az álláspontot képviselik, hogy az
ómagyar kori igeidőrendszerben kimutatható -nd (az Etimológiai szótárban -and/-end) a jövőidő-jel szerepét töltötte be, és
eredetét tekintve az -amod/-emed mozzanatos képzőbokorból vált időjellé az ősmagyar kor vége felé (E. Abaffy 1991: 111,
1992: 167, Sárosi 2003: 163). É. Kiss Katalin univerzális grammatikai keretben értelmezve az ómagyar kori igeidőrendszert
arra a következtetésre jutott, hogy „az -nd az ómagyar korban nem időjelként, hanem modális képzőként (a -hat/-het
modális képző távoli rokonaként) funkcionált” (2005: 422). Megjegyzendő, hogy ugyanebben a keretben É. Kiss szerint a t/-tt sem időjel volt, hanem a befejezett aspektus jele, és csak az -á/-é múltidő-jel középmagyar kori kiveszése után vált
időjellé (uo. 435). Mindkét feltételezés elgondolkodtató, de további adatok ismeretében további kérdések merülnek fel.
Hogyan értelmezzük pl. Petőfi Tintásüveg c. versében a követendi igealakot? Nem mutatkozik-e meg tökéletesen a
folyamatos és az elbeszélő múlt párhuzamos használata még az újmagyar korban (Petőfi és Jókai nyelvhasználatában) is?
Mindebből az következik, hogy az egyes szóelemek funkcióváltozásainak nyomon követése és tettenérése számtalan olyan
problémát rejt, amely csak a teljes folyamat feltárásával oldható meg.
3.3. Nemcsak képzőből lehet jel, hanem jelből is képző. Bár nem jellemző, de találunk példát erre is. Az -é birtokjel zártabb
változata még az ősmagyar korban alaki és funkcionális elkülönüléssel ’valahová, valamihez tartozást’ kifejező képzővé
vált. A toldalékhasadás tökéletesen sikerült. Mind az -é birtokjel, mind az -i melléknévképző egymástól függetlenül ma is
eleven toldalék. Az is megnyugtató, hogy mai grammatikáink már általában nem vonják kétségbe az -é jel voltát.
3.4. A toldaléktörténet tanúsága szerint egyes jelek raggá is válhattak.
3.4.1. A -k többesjel az igeragozásba a többes számú paradigmák kialakulásakor került az ősmagyar korban. A puszta -k
alkalmas volt a T/3. jelölésére, ma már azonban nem választható külön a komplex ragokban. Ugyancsak a többes számot
jelölő -k van jelen a T/1. és T/2. személyragokban is.
A legvalószínűbb ugyan az, hogy az általános és a határozott ragozás elkülönülésekor az ősmagyar *-k mozzanatos képző
vált személyraggá, egyes vélemények szerint az általános ragozás paradigmájának E/1. helyén is a -k többesjel folytatása
található.
3.4.2. Jel raggá válásának esetével állunk szemben akkor, ha a -t tárgyrag kialakulására azt a véleményt fogadjuk el, hogy
a *tV ’te’ személyes névmásból fejlődött birtokos személyjel vált először csak a határozott tárgy jelölésére szolgáló ún.
determináló elemmé. Miután az általános és határozott igeragozás kialakult, és az igeragokkal is ki lehetett fejezni a tárgy
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határozott vagy határozatlan voltát, ez az elem mindenféle tárgyhoz ragként hozzákapcsolódott. Természetesen, ha a mutató
névmást tekintjük előzménynek, akkor eredetmagyarázatnak marad az egyszerű önálló szói származtatás.
3.5. Kevés számú jelünk között találunk olyat is, amely valamely ragból lett funkcióváltással jellé.
Az ősi *-j latívuszragnak ’felé’ > ’neki’ > ’övé’ jelentésfejlődéssel állítmányi helyzetben kialakult a tulajdonítást kifejező
szerepköre is valószínűleg még a korai ősmagyar korban. Míg határozóragként illeszkedő -á/-é formában vált a korai
ragrendszer tagjává, birtokjelként feltehetőleg a funkcióhasadás miatt nem alakult ki mély hangrendű párja. A puszta -á/-é
mai névszói ragrendszerünkben nincs jelen, de e rag él tovább többek között a -ba/-be, -ra/-re, -vá/-vé határozóragokban,
valamint az alá, fölé típusú névutókban és néhány határozószóban, pl. ide, soká, többé.
3.6. Egyes ragok képzővé is válhatnak. Erre akkor is találunk példát, ha nem foglalkozunk a határozószó-képzőkkel.
A -nyi mértéket kifejező melléknévképző a nyelvjárásokból ismert -ni ~ -nyi latívuszi irányragból vált a magyar nyelv
külön életében mértékképzővé. E szerepében már az ősmagyar kor folyamán is jelentkezhetett, de ez a funkciója csak későn
lett általánossá a magyar nyelv egészében, mivel még 15. századi nyelvemlékeink adatai között is akadnak olyanok,
amelyekben eredetibb mértékhatározói értékben szerepel.
3.7. Kategórián belüli funkcióváltások, kisebb jelentésváltozások, funkciómódosulások mind a képzők, mind a jelek, mind
pedig a ragok között gyakran előfordultak nyelvünk eddigi történetében, és a mai nyelvben is tapasztalhatunk ilyen irányú
mozgásokat. A kézenfekvő példák közül csak néhányat említek.
3.7.1. Az -ász/-ész foglalkozásnév-képző a nyelvújítás koráig csak főnevekhez járulhatott (hal-ász, kert-ész), de azóta igei
alapszóhoz is kapcsolódhat (vö. építész, szülész).
3.7.2. Az -at/-et főnévképző a 16. századig elsősorban az igei alapszó által megjelölt cselekvést, történést fejezte ki. A
későbbiekben e szerepében fokozatosan háttérbe szorult, ma általában a cselekvés, történés eredményére vonatkozik.
3.7.3. A -nak/-nek névszóragnak néhány szókapcsolatban ugyan kimutatható eredeti irányhatározó szerepe (pl. falnak
megy, hegynek fordul), de a raggá válás folyamata feltehetően a részeshatározói funkcióban következett be. Az ómagyar kor
elején már rendre adatolható birtokos jelzői szerepe is (pl. halalnec e∫ puculnec feзe HB.; mihudnec gumulche KTSz.).
3.7.4. A tárgyrag etimológiájára vonatkozóan sokáig tartotta magát az a Horger, Melich és Mészöly által is vallott nézet,
mely szerint az akkuzatívuszi -t a lokatívuszi -t-vel azonos eredetű (Bereczki 2003: 78). A magyarázat elfogadásában fontos
szerepet játszott, hogy ma már egyértelműen a névmási eredetet valljuk (vö. 2.3.3.).
4. Valamely morféma toldalékká minősítése, a toldalékok meghatározása, elemzése külön-külön és együtt olyan szerteágazó
problémakört ölel fel, amely nemcsak a történeti és mai leíró alaktan, hanem a többi grammatikai szint és a jelentéstan
számos kérdését érinti. Lexikográfiai megközelítésben ezeket a kérdéseket le kellett egyszerűsíteni, hogy az egyes
szócikkekben a megfelelő helyre kerülhessenek.
4.1. A Magyar etimológiai toldaléktár összeállításakor elsődlegesen a mai magyar nyelv toldalékait vettem számba,
mindazokat, amelyeket ma is használunk, illetőleg felismer(het)ünk. Az egyes szóelemek kialakulásának, történetének
magyarázatában régi, napjainkra már teljesen elhomályosult vagy elavult morfémákról is szó esik, amelyekkel célszerű
önálló szócikkben is foglalkozni. Így külön szerepelnek az olyan ősi képzők, mint az -m névszóképző (öröm, álom), az -r
gyakorító képző (tipor, kever). Természetesen az egyes szóelemek kielemezhetősége minden esetben körültekintést igényel
mind etimológiai (rokon nyelvi megfelelők, történeti adatok), mind strukturális (szóalakok szembeállíthatósága)
vonatkozásban.
4.2. Gondot jelenthet nemcsak a toldalékok kielemezhetősége, hanem szegmentálhatósága is. Itt nem csupán az
elhomályosult elemekről van szó, fontos szétválasztani az egyszerű és az összetett képzőket, illetőleg az elemi és a több
morfémából összeforrt ragokat is.
4.2.1. Az elhomályosult képzőtársulások természetesen ugyanúgy önálló szócikkben jelennek meg, mint az elemi
képzők. Az összetett képzőket vagy képzőbokrokat akkor is célszerű külön szócikkben szerepeltetni, ha az alakulás módja
transzparens. A cél az, hogy nyilvánvalóvá váljék, nem két képző egymásmellettiségéről van szó, hanem a két érintett képző
egymásra hatásából funkcionális különbség és/vagy szemantikai többlet jött létre (vö. igeképző -z + főnévképző -at/-et ≠
főnévképző -zat/-zet, pl. homlokzat, kőzet). Az egyszerű és összetett képzők elhatárolásának szükséges és lehetséges
kritériumait H. Varga Márta (2000: 519) ugyan elég pontosan összefoglalta, de arra is felhívta a figyelmet, hogy az egzakt
definícióhoz még további vizsgálatokra van szükség.
4.2.2. A jelek és ragok esetleges összetett voltának felismerése már egyértelműen történeti szempontú megközelítést
igényel. Az ősi elemi ragok közül néhány már nem mutatható ki mai ragrendszerünkben, de bemutatásuk szükséges, ha a
jelenlegi állapot előzményeit meg akarjuk érteni. Ezért jó, ha önálló szócikket kap a *-k latívuszrag is, amelynek folytatása a
magyarban többek között az -ig és a -nak/-nek határozóragokban van meg.
4.3. A poliszémia és a homonímia kérdése a toldalékokkal kapcsolatban is felmerül.
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4.3.1. Már a címszavak listájának összeállításakor szembesülni kellett azzal a sajátossággal, hogy sok a homonima még a
tartalmas szócikkek esetében is. A toldalékmorfémák rövidségéből adódóan az önálló lexémákat tárgyaló szótárakhoz
képest jóval több esetben kell, hogy szerepeljenek indexszel megkülönböztetett, homonim címszavak, jobban mondva – D.
Mátai Mária (2007: 231) műszavával – címtoldalékok. Mivel szófaji rendszerünk talpköve az igék és a névszók
megkülönböztetése, a toldalékrendszerezésben is külön tárgyaljuk az igéhez és a névszóhoz járuló toldalékokat. A
szófajváltók, vagyis a képzők esetében a szétválasztás alapja nem a kiinduló, hanem a képzés eredményeként létrejött
szófaj. Így külön szócikkbe kerülnek az azonos etimonú ige- és névszóképzők (vö. -at/-et igeképző, -at/-et névszóképző), a
különböző kategóriákba tartozó azonos alakú toldalékok, ha azonos eredetűek, ha nem (pl. -á/-é latívuszrag és -á/-é
elbeszélőmúlt-jel). A homonimák egymástól való elhatárolásának kritériuma tehát a grammatikai funkció és a szótő
szófajának különbözősége.
4.3.2. Az egyszerűség kedvéért beszélhetünk jelentésstruktúráról a toldalékok esetében is, hiszen a képzők nagy részénél
valóban beszélhetünk jelentésről, a ragokkal, jelekkel kapcsolatban pedig a többnyire szintaktikai funkció tölt be hasonló
szerepet. Ily módon poliszémiáról van szó a -d főnévképző esetében, amelynek van kicsinyítő és tulajdonnév jelölő
funkciója is, egy szócikken belül, alpontokban tárgyalható a -ság/-ség névszóképző, amely igéhez, főnévhez, melléknévhez,
számnévhez és határozószóhoz egyaránt járulhat (imádság, katonaság, szépség, egység, távolság stb.). Az ÉKSz-ban is 9
jelentése van. Ehhez hasonlóan fogható fel többek között a -nak/-nek névszórag, amely lehet a részes határozó és a birtokos
jelző ragja is.
4.4. A címszóválasztást nehezíti még az alakváltozatok léte, illetőleg egymáshoz való viszonya.
Ha a mai köznyelv a szótári anyag gyűjtésének a kiindulópontja, akkor joggal mondhatjuk, hogy a köznyelvi alakváltozat
szótározandó. Az önálló szavak esetében is előfordul, hogy egy-egy szó több változatban is szerepeltethető. A toldalékok
esetében ez legjellemzőbb a gyakorító jellegű és a kicsinyítő képzők egy csoportjára, pl. -sol/-söl ~ -zsol/-zsöl ~-csol/-csöl ~
-csál/-csél (kuksol, dörzsöl, roncsol, rágcsál stb.). A legfőbb gondot az egyes változatok közötti összefüggések bemutatása,
a fővariáns kiemelése jelentette. Valójában nincs olyan szempontrendszer, amely minden esetben alkalmazható. Hol a
gyakoriság, hol a produktivitás mértéke a döntő, de kritérium lehet a mai köznyelvi ismertség, ami alapulhat akár egy
közkeletű irodalmi példán.
4.5. A problémakör lezárásaként foglalkozni kell a toldalékok meghatározásának kérdésével is. Az egyértelmű, hogy a
toldaléktárba csak azok a morfémák kerülnek, amelyeket toldaléknak tartunk. A képzők, jelek, ragok számbavételekor
ugyan mai funkciójukból indulok ki, azonban – mint már a bevezetőben említettem –, nem kívánok kitérni a
toldalékosztályozási vitákra még a szóban forgó morfémák kapcsán sem. Ennek oka egyrészt, hogy a toldalékok mai
besorolásával kapcsolatos álláspontomat már többször, több helyen is kifejtettem, másrészt, hogy ez a probléma a
toldaléktárban sem kerül előtérbe. Mivel azonban az egyes szócikkekben a homonimák és a beazonosítási nehézségek miatt
értelmezni kell a címszóban szereplő toldalékot, kétséges vagy vitatott besorolás esetén vagy állást kell foglalni, vagy
jelezni kell a dilemmát. Az nincs benne a szócikkben, hogy ki minek minősíti az adott szóelemet, az viszont remélhetőleg
kiderül, hogy története során milyen jelentésben, illetőleg szerepkörben funkcionált. Az etimológiai részben értelemszerűen
az eredetviták is helyet kapnak.
5. A toldalékká válás folyamatának, a toldalékok jelentés- és funkcióváltozásainak, kategóriaváltásainak kutatásában elért
eredmények ma már lehetővé teszik, hogy szótárszerűen feldolgozhassuk a magyar toldalékállományt. A feldolgozás során
mindazokkal a problémákkal szembesülünk, amelyeket egyelőre nem sikerült megoldani vagy azért, mert még további
vizsgálatokra van szükség, vagy azért, mert hiányoznak a megfelelő adatok, esetleg azért, mert az elméleti háttér nincs
kellően tisztázva.
A toldalékok kielemzése, szegmentálása, értelmezése, rendszerbeli helyük meghatározása a magyar és az általános
morfológia keretei között még számos kérdésben tisztázásra vár, de összességében jól áttekinthető, és alkalmasnak
bizonyult arra, hogy – a meglévő korlátok figyelembevételével – lexikográfiai szempontokat is érvényesíthessünk a
szinkrón és diakrón toldalékelemzésben.
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IMRÉNYI ANDRÁS
LOGIKUS-E A MAGYAR NYELV?

1. Bevezetés
A magyarra vonatkozó generatív nyelvészeti kutatások egy meghatározó vonulata szerint a magyar (nagymértékben)
„logikus” nyelv, abban a technikai értelemben, hogy mondatszerkezetének, szórendjének (valamint ezek szemantikai
vetületének) számos sajátosságára a (formális) logika szolgál megfelelő magyarázattal. Bár a topikot és a fókuszt
diskurzusfunkcióknak szokás tekinteni, É. Kiss (2008) hangsúlyozza, hogy a topik-, illetve a fókuszpozícióhoz a magyarban
valójában nem diskurzusfunkciók, hanem logikai funkciók kötődnek, a kvantor mondattani kategóriája pedig már puszta
nevével is a logikai metanyelv nélkülözhetetlenségére hívja fel figyelmünket.
Jelen tanulmány célja, hogy megkérdőjelezze ezt a nézetet. Egyrészt kimutatom, hogy a logikai megközelítés (legalábbis
annak É. Kiss-féle változata) nem ad koherens és teljes értelmezést azokról a jelenségekről, amelyeket megmagyarázni
törekszik, másrészt egy olyan alternatív elemzésre is javaslatot teszek, amely alkalmasabb az empirikusan igazolt
összefüggések feltárására. A topikot csak röviden érintem (2. rész); a bírálat és az alternatíva elsősorban a fókusz és a
kvantor értelmezésére fog vonatkozni (3., illetve 4. rész).

2. A topik logikája és pragmatikája
É. Kiss (2008) megközelítésében a topik a mondat „logikai alanya”: azt az individuumot (dolgot, személyt stb.) nevezi meg,
amelyről a mondat állítást tesz. Például (1a) és (1b) hasonló eseményt mutat be, de míg előbbi Mariról, addig utóbbi
Jánosról szól.
(1a) Mari tegnap felhívta Jánost.
(1b) Jánost tegnap felhívta Mari.

Hogy ezt a logikai szempontú elemzést mennyire tekintjük teljesnek, az végső soron háttérelméleti döntéseinken múlik.
Ha azt valljuk, hogy a szemantika és a pragmatika értelmes módon és határozottan elválasztható egymástól (azaz
valamiképpen megadható a nyelv elemi és szerkesztett jeleinek „laborjelentése” a beszédszituációtól, szövegkörnyezettől
elvonatkoztatva), akkor É. Kiss megoldása egy szigorúan jelentéstani megközelítés megfelelő kiindulópontja lehet.
Amennyiben viszont tagadjuk a dekontextualizált laborjelentések létezését (illetve az ezekről szóló beszéd értelmességét), s
úgy véljük, hogy a nyelvi jelenségeket mindig a szöveg és a szituáció támogató közegében kell szemlélnünk, akkor
kénytelenek vagyunk elutasítani azt, hiszen a természetes nyelvi mondatok funkciója, létmódja alapvetően különbözik a
logikai ítéletekétől. Tomasellót idézve: a nyelvi szimbólumok „nem közvetlenül képezik le a világot, hanem arra szolgálnak
inkább, hogy az emberek másokat arra ösztönözzenek, hogy egy perceptuális vagy konceptuális helyzetet egy bizonyos
módon és ne másképpen értelmezzenek vagy figyeljenek meg” (Tomasello 1999/2002: 137). Egy ilyen nézőpontból a topik
funkcióját a logikai alanyéval azonosítani legalábbis részleges, ha ugyan nem eleve elhibázott megoldásnak látszik.
Jelen tanulmányban e két szemlélet között nem próbálok meg igazságot tenni. Inkább arra utalok csak, hogy Brassai
Sámuel magyar mondattanában – amelyre É. Kiss igen nagy tisztelettel hivatkozik, olyannyira, hogy saját modelljeit
mintegy a Brassaié korszerűbb, kidolgozottabb megfogalmazásának tekinti (vö. É. Kiss 1987: 36) – még igen erős
pragmatikai szempontok kapcsolódtak a topikfogalom előzményéhez, az inchoativumhoz. Különféle nyelvek adatainak
összehasonlítása után – melyek jelentős részében az inchoativum a preverbális helyzetű alanyt is megelőzi – Brassai a
következő általánosítást teszi: „a nominativus elébe helyzett igehatárzók [bővítmények] a mondat értelmének a halló
felfogásában mintegy alapot vetnek, tehát figyeltetők, előre készítők, a halló szellemi működését a szólóéval
összekapcsolják” (Brassai 1860: 341; kiemelések az eredetiben). Ma is aligha lehetne szebben és pontosabban kifejezni,
hogy a topikfunkció megértéséhez – a logikai szemlélet helyett vagy azon túlmenően – a nyelvhasználat interperszonális és
együttműködéses jellege, a figyelemirányítás szempontja, a nyelv „társas kognitív tevékenység” mivolta is (Tátrai 2005:
209) a legszorosabban hozzátartozik.

3. A fókusz logikai értelmezése. Bírálat és alternatív javaslat
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A meghatározó generatív fókuszértelmezés a magyar mondat fókuszának – ige előtti főhangsúlyos, inverziót kiváltó
összetevőjének – szintén logikai magyarázatát nyújtja. A fókusz (abban az értelemben, ahogyan a magyar mondattanban
tárgyalják) e felfogás szerint nem az ’új információ’ diskurzusfunkcióját hordozza, hanem a mondat igazságfeltételeivel és
logikai szerkezetével áll összefüggésben. A leginkább elterjedt nézet szerint a fókuszhoz a ’kimerítő azonosítás’ logikai
funkciója kötődik: a fókuszált kifejezés kimerítően azonosítja egy kontextuálisan definiált halmaz azon részhalmazát,
amelyre a mondatban kifejezett állítás ténylegesen igaz, kizárva a kiegészítő részhalmazt, amelyre potenciálisan szintén igaz
lehetne (vö. É. Kiss 1998a). Például a (2)-es mondat előfeltételez egy olyan halmazt, amelynek Mari mellett további
személyek is tagjai (ők a meghívás potenciális címzettjei), s azt állítja, hogy ezen személyek közül Mari az és nem más, akit
János ténylegesen meghív.
(2)

MARIT hívja meg János.

Mint arra más tanulmányaimban rámutattam (Imrényi 2007, 2008a), e fókuszértelmezéssel az a legfőbb probléma, hogy
egy minden bizonnyal összefüggő jelenséghalmaznak csak egy részére nyújt magyarázatot – hallgatva arról, hogy mi a
közös a (3a–c)-ben szereplő fókuszált elemtípusokban, illetve hogy mi lehet az oka a fókusz és a tagadás közötti
szembetűnő párhuzamnak.
(3a) KIT hív meg János?
(3b) MARIT hívja meg János.
(3c) RITKÁN hívja meg János Marit.
(4) Nem hívja meg János Marit.
Könnyen hozzáférhető tapasztalati tény, hogy a (3–4)-ben kiemelt kit, Marit, ritkán és nem kifejezések hasonlóan
viselkednek: mindannyian közvetlenül megelőzik az igét, az igekötőt is az ige mögé „szorítva” (szórendi párhuzam),
emellett mind a négyen erős hangsúlyt kapnak, s prominenciájukat csak fokozza, hogy az utánuk következő elemek szóeleji
nyomatéka csökken (prozódiai párhuzam). Az is egyértelműnek látszik, hogy ezek a párhuzamok nem a véletlen egybeesés
következményei: például (3b) nem más, mint a (3a)-ra mint explicit vagy implicit kérdésre adható válaszok egyike, (3c)-t és
(4)-et pedig összeköti a ritkán és a nem kifejezésekben rejlő negatív értékelő mozzanat – mint már Arany (1873)
megfigyelte.
Természetes, ösztönös várakozásunk a nyelvi jelenségekkel kapcsolatban, hogy ami a jelölő oldalán hasonló, annak a
jelölt oldalán is megfelel valami hasonlóság. A kimerítő azonosítás mozzanata azonban a (3–4)-ben szereplő példák
egységes megragadására nyilvánvalóan alkalmatlan. E probléma kezelésére É. Kiss (pl. 2008: 292) leggyakrabban azzal a
didaktikai megoldással él, hogy előbb leszögezi: a fókusz funkciója a kimerítő azonosítás, majd függelékképpen megemlíti,
hogy a kérdőszók és a ritkán, kevesen típusú kifejezések is kötelezően fókuszálódnak. Magyarázat helyett ekkor többnyire a
stipuláció eszközéhez nyúl: azt feltételezi, hogy ezek az elemek már a lexikonban egy inherens [fókusz] jeggyel
rendelkeznek.
Tegyük fel tehát újra a kérdést: mi a közös a háromféle fókuszált elemtípus és a tagadószó funkciójában? Milyen
funkcionális párhuzam feleltethető meg a viselkedésükben megfigyelhető szórendi és prozódiai párhuzamnak?
A megoldáshoz Imrényi (2007)-et veszem alapul, mely a magyar mondat egy viszonylag átfogó – de egyes részleteiben
további kidolgozásra váró – új elemzését nyújtja. A modell középpontjában az (igei) állítmány szerves értelmezése áll:
megközelítésem szerint az állítmány nem egyszerűen egy elemi építőkocka (pl. <e,t> típusú funktor), amely további
építőkockákkal kombinálódva mondatot eredményez, hanem olyan magmondat vagy „mondatcsíra”, amelyből a teljes
mondat „kinő”. A további főbb mondatalkotó kifejezések (pl. az alany vagy a tárgy) tulajdonképpen nem hozzáadnak az
állítmányban kódolt információhoz, hanem explicitté teszik, kidolgozzák a benne rejlő implicit információt. Az állítmány e
nézőpontból önmagában mondatértékű elem, sematikus mondategész, s ha mindennek nemcsak szemantikai, hanem
pragmatikai értelmezést is adunk, akkor az állítmányt – a kijelentő funkció elsődlegességéből, univerzális jelöletlenségéből
kiindulva – egy protoállításnak érdemes tekintenünk. (Az elemzés árnyalásához vö. Imrényi 2007, 2008a.)
A mondatban szereplő kifejezések különféle viszonyokban állhatnak a protoállítással, különféle műveleteket hajthatnak
rajta végre. Az imént már utaltam a legegyszerűbb műveletre: a mondatrészek alapvető funkciója, hogy kidolgozzák
(„elaborálják”, vö. Langacker 1987: 304) a protoállítás valamely sematikus alstruktúráját. Például a Meghívja protoállítás
elsődleges, illetve másodlagos figurájának kidolgozásával – amennyiben János-t választjuk referenciapontnak (vö.
Langacker 2000) – megkapjuk a János meghívja Marit mondatot. A kidolgozás inverz művelete a redukció: a János
meghívja Marit mondat helyett adott kontextusban elegendő annyit mondanunk, hogy Meghívja, amennyiben a
beszédpartnerek közös aktivált tudásának része, hogy kikről van szó. Sőt, ha már a teljes eseményreprezentáció aktiválódott
a beszédelőzményben (pl. eldöntendő kérdés formájában), akkor a Meghívja tovább redukálódhat az Igen mondatszóra,
amely egyúttal a legsematikusabb protoállítás.1
1

Az igen protoállítás voltát – illetve az egyenes szórendű igealakoknak az igen-éhez hasonló funkcióját – bizonyítja a kontrasztív
topikos, ellentétező mondat is: Klárit nem hívja meg János, Marit viszont {igen / meghívja}.
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A kidolgozás és a redukció fordított előjelű műveleteit (5) szemlélteti.
(5a)
(5b)
(5c)
(5d)

(Igen.)
Meghívja.
Meghívja Marit.
János meghívja Marit.

kidolgozás

redukció

Egy további fontos – a kidolgozással rokon – művelettípus a kiterjesztés: a protoállítás érvényességének a bővítése
valamilyen elvárt vagy megismert mértékhez képest. Például a Hárman is eljöttek mondatban az igét megelőző pozitív
kvantor az Eljöttek protoállítás kontextuálisan elvárt vagy megismert érvényességi fokára „licitál rá”.
Ezek után már viszonylag könnyű válaszolni arra, hogy mi a közös a háromféle fókuszált elemtípus és a tagadószó
funkciójában. Első lépésben egy negatív definíciót adhatunk: az köti össze őket, hogy olyan műveletet hajtanak végre a
protoállításon, amely sem kidolgozásként, sem kiterjesztésként nem értelmezhető. Funkciójuk tulajdonképpen a
kiterjesztéssel ellentétes: korlátozzák a protoállítás érvényességét, illetve jelentőségét. Ezt legkönnyebben a következő
(kvázi-)minimál párok (illetve sorok) segítségével láthatjuk be:
(6a) Mennyien eljöttek!
(6b) MENNYIEN jöttek el?

(felkiáltás: tkp. emfatikus kijelentés,
a protoállítás érvényességének kiterjesztése)
(rákérdezés a protoállítás egy részletére)

(7a) Néha eljönnek.
(7b) RITKÁN jönnek el.

(fenntartás: p megtörténik, még ha csak n-szer is)
(megszorítás: csak n-szer történik meg p)

(8a) Meghívja Marit.
(8b) Marit is meghívja.
(8c) MARIT hívja meg.

(Marit kidolgozza a protoállítás egyik alstruktúráját)
(Marit is kiterjeszti a protoállítás érvényességét Marira)
(MARIT korlátozza a protoállítás érvényességi, illetve
alkalmazhatósági körét)

Míg a (6a) alatti felkiáltó mondatban a mennyien kiterjesztő műveletet hajt végre (a beszélő meglepetésének ad hangot,
hogy a vártnál többen is eljöttek), addig a (6b)-ben egy kiegészítendő kérdés kérdőszava, így a teljes mondat semmiképp
sem tekinthető az Eljöttek protoállítás kidolgozásának vagy kiterjesztésének – épp ellenkezőleg: a kérdőszó a protoállítás
teljes kidolgozásának hiányára (a hallgató segítsége nélkül akár lehetetlenségére) utal. (7a) és (7b) azt mutatja meg, hogy az
objektíve hasonló gyakorisági fokot átszínezheti a beszélő szubjektív értékelése: a Néha eljönnek mondat inkább arra
helyezi a hangsúlyt, hogy a protoállítás érvényes (p teljesül, még ha csak n-szer is), míg a RITKÁN jönnek el mondat
hangsúlyozottan keretek közé szorítja a protoállítás érvényességét (csak n-szer teljesül p). E művelet végpontja
természetesen a tagadás. Végül a kidolgozástól és a kiterjesztéstől eltér az azonosítást végző kifejezések funkciója is: a
MARIT hívja meg mondatban az ige előtti hangsúlyos kifejezés nem egyszerűen a Meghívja protoállítás valamely
alstruktúráját fejti ki (vö. a (8a)-val), s nem is a protoállítást kiterjesztő műveletet képviseli (vö. a (8b)-vel), hanem a
meghívási eseményről szóló állítás érvényességét – a szóbajöhető címzettek közül választva – Marira korlátozza. Az
azonosítás, választás mozzanata – akárcsak a valamely szereplőre/körülményre való rákérdezés, illetve a korlátozás/tagadás
– meggátolja a teljes mondat redukcióját a protoállításra (bármely kontextusban, bármi legyen is a beszédpartnerek közös
aktivált tudása): a MARIT hívja meg János mondattal semmilyen kontextusban nem lehet egyenértékű a Meghívja.
Összefoglalva az elmondottakat: megállapítottuk, hogy a fókusznak a ’kimerítő azonosítás’ fogalmán alapuló logikai
megközelítése az érintett jelenségeknek csak egy részét képes kezelni – ezzel szemben az igei állítmány szerves
értelmezésére (a protoállítás fogalmára), s a kidolgozás, kiterjesztés, illetve korlátozás műveleteire épülő alternatív modell
számot ad arról az intuícióról, hogy a szórendi és prozódiai párhuzamok nem a véletlen egybeesés következményei, hanem
hasonló funkciót fejeznek ki. Az állítmány elemeinek inverziója és az ige hangsúlyvesztése a modell szerint a protoállítás
funkcionális korlátozásának (érvényessége, illetve jelentősége csökkenésének) ikonikus jelölői.

4. A kvantorok logikai értelmezése. Bírálat és alternatív javaslat
A topik és a fókusz mellett a generatív magyar mondattanok harmadik kulcsfogalma a kvantor. Míg a topik és a fókusz
terminusok széles körben használatosak a pragmatikai szakirodalomban, s így logikai, formális szemantikai értelmezésük
legalábbis vita tárgya lehet, addig a kvantor műszót eleve a logika metanyelvéből kölcsönözte a szintaktikai elemzés, így
szinte már a kategória nevének elfogadása a logikai szemlélettel való azonosulást fejezi ki. Az alábbiakban megkísérlem
igazolni, hogy ez nem szükségszerű. Terjedelmi okokból jelen tanulmányban csak a lényegre szorítkozom (a teljesebb
elemzéshez vö. Imrényi 2008b).
A kvantorral kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat É. Kiss (2006a: 121) a következőképpen foglalja össze: „A maximális
számosságot kifejező összetevők, például az alaptagjukban vagy determinánsukban mind vagy összes elemet tartalmazó
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kifejezések (mindenki, minden fiú, mindkét fiú, mindegyik könyv, az összes étel), az is-től módosított összetevők (pl. János is
– hiszen ennek jelentése is ’minden releváns személy és János’), valamint választhatóan a pozitív számosságot kifejező
összetevők (pl. sok fiú, számos fiú) kitüntetett helyet foglalnak el a predikátumban [kommentben]: a predikátum élén,
közvetlenül a fókusz előtt állnak. E kifejezéstípust – a logika szóhasználatát követve – kvantornak nevezzük, szokásos fókusz
előtti mondatbeli helyét pedig kvantorpozíciónak. […] A kvantort akár egyszerű igei kifejezés, akár fókuszos igei kifejezés
követheti. A kvantort közvetlenül követő igei kifejezés a szokásos ’igemódosító – ige …’ sorrendben áll – l. [9a]-t. Kvantort
követő fókuszos igei kifejezés esetén természetesen a fókuszos igei kifejezésre jellemző ’fókusz – ige – igemódosító …’
sorrendet tapasztaljuk – l. [9b]-t”:
(9a) [TOP János] [PRED minden lányt meghívott]
(9b) [TOP János] [PRED minden lányt HOLNAPRA hívott meg]
É. Kiss megállapításainak rövid summázata, hogy a magyar mondatban létezik egy kitüntetett pozíció, amelyet
kvantorpozíciónak nevezünk, mert kvantorok (és csakis kvantorok) foglalhatják el. E tézist két szempontból is meg lehet
kérdőjelezni:
(10) 1. Az előfeltevések szintjén: nem szükségszerű, hogy a mondatszerkezetet rögzített, kitölthető pozíciók rendszereként
képzeljük el. A kifejezések disztribúcióját úgy is
megadhatjuk, ha egymáshoz viszonyítjuk helyzetüket (vö. Imrényi
2007).
2. Az állítás szintjén: bebizonyíthatjuk, hogy a kvantoroknak nincs sajátos, csak őrájuk jellemző disztribúciójuk, hanem
egy tágabb, esetleg nem logikai alapon szerveződő osztályhoz tartoznak.

A 2. tétel igazolásához a következő példamondatokból érdemes kiindulnunk:
(11a) Sokan megoldották.
(11b) Sokszor megoldották.
(11c) Ügyesen megoldották.

É. Kiss (2006a) értelmében a sokan és a sokszor pozitív számosságot kifejező összetevők, kvantorok (bár É. Kiss 1998b:
56) a gyakorisági határozókat még nem sorolja a kvantorok közé – e véleményét később megváltoztatta), amelyek
választhatóan kvantorpozíciót foglalnak el a mondatban. (Többek között azért csak választhatóan, mert fókuszálódhatnak is,
vö. SOKAN oldották meg, SOKSZOR oldották meg.) (11a) és (11b) szerkezetének tehát része a kitüntetett kvantorpozíció,
amelyet É. Kiss (1998b: 53) egyszerűsített megoldása alapján egy QP csomópont alá rendelhetünk. (11a) ágrajza például a
következő:
(12)

QP
sokan

VP
megoldották

A (11c)-ben szereplő ügyesen azonban egyértelműen nem lehet kvantor, hiszen nem mondhatnánk rá, hogy pozitív
számosságot fejez ki. Ezért e mondat szerkezetében mellőznünk kell a kvantorpozíciót (vagy üresen kell hagynunk azt), és
másfajta megoldást kell találnunk a módhatározó „elhelyezésére”. É. Kiss (1998b: 56) javaslata szerint a módhatározót a VPhez kell csatolnunk oly módon, hogy a művelet kimenete egy újabb VP:
(13)

VP
ügyesen

VP
megoldották

Ha most intuíciónkhoz és hagyományos nyelvészeti ismereteinkhez fordulunk, joggal merül fel bennünk kétely azzal
kapcsolatban, hogy a Sokan megoldották és az Ügyesen megoldották mondatoknak valóban eltérő szintaktikai szerkezetet
célszerű tulajdonítani, vagy másképp: hogy a sokan és az ügyesen kifejezések gyökeresen különböző, egymástól független
kategóriákhoz tartoznak. Épp ellenkezőleg: úgy tűnik, hogy ezeket az elemeket szemantikai, morfológiai és szintaktikai
szempontból is egyazon kategóriához érdemes sorolni.
Ami a jelentéstant illeti, a sokan egy mennyiségi dimenzió mentén hajt végre pozitív értékelést, míg az ügyesen egy
minőségi dimenzió mentén. Aligha vitatható, hogy a mennyiség és a minőség egymással rokon szemantikai kategóriák:
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például amikor valamilyen összehasonlítást teszünk, akkor vagy mennyiségi, vagy minőségi kritériumokat alkalmazunk
(harmadik lehetőség szinte elképzelhetetlen). A két konceptuális tartomány között erősek a metaforikus megfelelési,
leképezési viszonyok is: A SOK JÓ, A KEVÉS ROSSZ konceptuális metaforák valójában A MENNYISÉG MINŐSÉG
aleseteit képviselik. Nem véletlen, hogy az angol melléknévfokozásban a more egy olyan grammatikalizációs folyamaton
ment keresztül, hogy eredeti ’több’ jelentése sematizálódott, s immáron egy magasabb minőségi fok kifejezésére is alkalmas
(vö. more beautiful ’szebb, gyönyörűbb’). Az ellenkező irányú leképezésre is van példa: a néhány és a jó néhány
kifejezések jelentésének összevetéséből kiderül, hogy a jó ezúttal mennyiségi többletet kódol.
Morfológiai szempontból érdemes észrevenni, hogy a sokan és az ügyesen szavak egyaránt az -An képzőt (ragszerű
képzőt? képzőszerű ragot?) tartalmazzák. Felmerülhet, hogy vajon mindkét esetben ugyanazzal az -An-nal van-e dolgunk,
de szinte bizonyosan igen. Erre utal, hogy a magyar kérdő kifejezések közül éppen a hogyan, a hányan és a mennyien
(valamint a később, valószínűleg analógiás hatásra keletkezett milyen) szavakban találjuk meg ezt a szuffixumot, a többi
kérdőszóban nem (*ki-en, *hol-an stb.), azaz e morféma előfordulása a mennyiségi vagy minőségi jellemzést kérő elemekre
korlátozódik, ezen az osztályon belül viszont meglehetősen elterjedt.
Végül megjegyzendő, hogy erősek a mondattani párhuzamok is: a sokan és az ügyesen egyaránt az ige határozói
bővítménye a (11) alatti példákban, szórendi szempontból pedig fontos jellemzőjük, hogy (inverzió kiváltása nélkül)
megelőzik az igei állítmányt. Természetesen ennél jóval szabadabb a disztribúciójuk, azonban a további előfordulási helyeik
is nagymértékben hasonlóak: mindketten fókuszálódhatnak (l. (14)-et), és mindketten megjelenhetnek a mondat ige mögötti
szakaszán is (l. (15)-öt), bár kétségtelenül az ige előtti használatuk a természetesebb.
(14a) SOKAN oldották meg.
(14b) ÜGYESEN oldották meg.
(15a) Megoldották sokan.
(15b) Megoldották ügyesen.

Mindezen jelenségek könnyen kezelhetők az előző részben bemutatott modellben, míg logikai nézőpontból a párhuzam
explicit magyarázata jóval kevésbé kézenfekvő: pl. a disztributivitás fogalma a kvantorpozíciót elfoglaló kifejezések
szemantikájában központi szerepet játszik (vö. É. Kiss 1998b: 52, 2006a: 122), a módhatározók esetében viszont teljesen
értelmezhetetlen.
Saját javaslatunkra térve: a sokan és az ügyesen alapesetben a protoállítás mennyiségi, illetve minőségi kidolgozásáért
(elaborálásáért) vagy érvényességének kiterjesztéséért, fokozásáért felelősek, s ilyenkor nem váltanak ki inverziót (l. a (11),
illetve (15) alatti példákat). A (14)-es példákban viszont ugyanezen kifejezések korlátozó műveletet hajtanak végre, mivel
ezúttal – a MARIT hívta meg János mondathoz hasonlóan – a beszélő különféle szóba jöhető lehetőségek közül választ, azt
sugallva, hogy a protoállítás csak egy bizonyos módon, mértékben stb. érvényes e lehetőségek közül. A sokan jelentése egy
mennyiségi skála, míg az ügyesen-é egy minőségi skála többi fokával szemben profilálódik (részletesebben l. Imrényi
2008b). A maximális számosságot kifejező elemek, illetve az is-re végződő kifejezések jelentésüknél fogva nem fejezhetnek
ki korlátozást.
Természetesen akadnak a kvantorok és a módhatározók között kisebb-nagyobb eltérések is. Például az azonosító fókuszt
a kommenten belül csak kvantorok előzhetik meg, módhatározók nem. (A példák ereszkedő dallammal ejtendők.)
(17a) Sokan A HARMADIK FELADATOT oldották meg.
(17b) *Ügyesen A HARMADIK FELADATOT oldották meg.

E különbség magyarázatához már szükség van É. Kiss előfeltevéseinek felülvizsgálatára is. Mint (10)-ben
megemlítettem, a mondatstruktúrát nemcsak kitölthető pozíciók rendszereként képzelhetjük el, hanem az elemek
elhelyezkedését egymáshoz képest is meghatározhatjuk. Például a kvantorok és a módhatározók helyzete (ige utáni
disztribúciójuktól most eltekintve) a következőképpen definiálható:
(18) A kvantorok és a módhatározók közvetlenül megelőzik a mondatnak azt az állítmányát, amelyet módosítanak.

A definíció számot ad a sokan, ügyesen típusú kifejezések igei állítmány előtti használatáról, de egyúttal azt is megjósolja,
hogy a fókuszpredikátum2 előtt, a komment élén csak kvantorok szerepelhetnek (vö. a (17) példákkal). Kézenfekvő ugyanis
azt feltételezni, hogy míg az A HARMADIK FELADATOT oldották meg állítás érvényessége bővíthető egy mennyiségi
dimenzió mentén (17a), addig egy állítás érvényének minőségi szempontú kiterjesztése csak önálló idő- és térkoordinátákkal,
valamint szereplőkkel (különösen ágenssel) rendelkező, folyamatszerű eseményt kódoló igei állítmány esetén lehetséges: az
azonosítást kifejező fókuszpredikátumot nem módosíthatja ilyen elem (17b).
2

Az azonosító fókusz állítmányként való értelmezéséhez vö. É. Kiss 2006b.
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Ha mind a sokan, mind az ügyesen ugyanazt az igei állítmányt módosítják, akkor kettőjük közül a módhatározó lesz
közelebb az állítmányhoz:
(19a) Sokan ügyesen megoldották.
(19b) *Ügyesen sokan megoldották.

A viszony alapú mondattani modellben ennek magyarázatát abban találhatjuk meg, hogy a módhatározó és az állítmány
közötti szemantikai kapcsolat erősebb, mint a kvantor és az állítmány közötti, azaz a szórendnek a közelségi ikonicitással
összefüggő funkciója van (vö. Ungerer–Schmid 1996: 251). Alkalmazhatjuk például Bybee (1985) relevancia-fogalmát is:
az ügyesen módhatározó jelentése relevánsabb a megoldották szemantikai jellemzése szempontjából, mivel magára az
igével jelölt folyamatra utal, míg a sokan csupán az esemény szereplőinek számára, amely „külsődlegesebb” tényező az ige
jelentésszerkezetében.
A logikai elemzés mellett szóló egyik legerősebb érv, hogy amennyiben a magyar mondat ige előtti szakaszán több
kvantor is szerepel, akkor relatív sorrendjük a hatókörüket tükrözi (vö. É. Kiss 1998b: 57–64, 2006a: 123–126). Például
(20a)-nak és (20b)-nek mások az igazságfeltételei, s ez arra emlékeztet, amit a logikában az univerzális, illetve
egzisztenciális kvantorok hatókör-értelmezésében tapasztalunk (pl. nem mindegy, hogy ’minden x-re van olyan y, hogy
P(x,y)’ vagy ’van olyan y, hogy minden x-re P(x,y)’ egy állítás logikai szerkezete).
(20a) Mindenki többször is eljött.
(20b) Többször is mindenki eljött.

Azonban e jelenségre is adhatunk alternatív magyarázatot. Mint Wedgwood (2003: 28) írja, „a természetes nyelvek
felszíni struktúrái úgy tekinthetők […], mint amelyek egy beszélő inkrementálisan feldolgozott utasításait tartalmazzák egy
értelmezőhöz, meghatározott szerkezetű propozíciós formák felépítésére”3. E nézőpontból (20a) és (20b) jelentésbeli
különbségének oka az lehet, hogy a beszélő másféle propozíciós formákat „építtet fel” a diskurzus folyamán a hallgatóval.
(20a) instrukciói: 1) képzeld el egy kontextuálisan adott személyhalmaz összes elemét, 2) rendeld hozzájuk ugyanazt az
állítást (Többször is eljött); (20b) utasításai ezzel szemben: 1) készülj fel arra az információra, hogy valami többször is
megtörtént, 2) ebbe a tudáskeretbe építsd be a Mindenki eljött propozíciót. Akárcsak a 2. fejezetben a topik értelmezésében,
ismét lehetséges a beszédszituációtól és beszédidőtől elvonatkoztatott logikai megközelítést egy interperszonális, dinamikus
elemzéssel felváltani.

5. Összefoglalás
Tanulmányom célja annak a generatív nyelvészetben népszerű tételnek a cáfolata volt, amely a magyart – formális
értelemben – „logikus nyelvnek” minősíti. Míg a topik logikai és pragmatikai megközelítése közötti választás jórészt
háttérelméleti döntéseken múlott, addig a fókusz és a kvantor logikai magyarázatának elutasítását empirikus érvekkel is alá
lehetett támasztani. A logikai elemzés mindkét esetben részlegesnek bizonyult. A nyelvi rendszer összefüggéseit (pl. a
fókuszált elemtípusok és a tagadószó, illetve a kvantorok és a módhatározók viselkedésbeli hasonlóságát) teljesebben és
koherensebben lehetett magyarázni abban az alternatív mondatmodellben, amelyet nem köt a logikai metanyelvhez való
ragaszkodás, noha a maga módján szintén restriktív (azaz nem elvtelenül mindent megengedő) elemzést nyújt.
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KUGLER NÓRA
A MÓDOSÍTÓSZÓK FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE
(Miért hangsúlytalanok a módosítószók, vagy miért nem?)

1. Bevezetés1
Előadásomban röviden bemutatom, hogyan kezeli a módosítószókat az ún. hagyományos nyelvtan (2.), és miként közelítik meg
őket a strukturális szemléletű munkák (3.). Csak egy-két reprezentatív munkára hivatkozom, nem törekszem teljességre az
áttekintésben.
Bár az eltérő szemléletű megközelítésekben közös, hogy a módosítószók sajátosságait attitűdjelölő szerepükkel hozzák
összefüggésbe, a módosítószóval kódolt művelet (a szubjektív episztemikus modalitás jelölésének) kezelése problémát okoz
a leírásban, és ez a megközelítések mögött álló nyelvelméleti háttérrel is kapcsolatban van.
Az előadás nagyobb részében (4–6.) egy olyan funkcionális szemléletű mondatmodellben kísérlek meg magyarázatot
adni a módosítószó hangsúlytalanságára és kivételes hangsúlyára, amely a mondatot viszonyhálózatként kezeli, az elemek
közötti funkcionális és lineáris viszonyok összekapcsolódásaként értelmezi.2

2. Az ún. hagyományos leírás módosítószó fogalmának alakulása
A módosítószó (’módosító szó’) terminus – a maitól eltérő tartalommal – 1951-ben jelent meg a szófaj megjelölésére
(Benkő–Kálmán 1951: 58). H. Molnár szerint az 1968 előtti szófaji felosztások módosítószó fogalma tudományos
vizsgálattal megalapozatlan, elsősorban szemantikai jellegű, bár az akadémiai nyelvtan már használ „grammatikai
fogódzókat” (H. Molnár 1968: 25–6).
A mai módosítószó kategória formálódására nagy hatással volt H. Molnár Ilona modalitáskutatása (1968), az ő fontosabb
tézisei a következők:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A módosítószó nem lehet mondatrész, nem lehet szintaktikailag szerves összetevője a mondatnak (67–8.);
a szintaktikai szervetlenséggel függ össze, hogy a módosítószóra nem lehet rákérdezni; vagy másként: a módosítószóval nem
felelhetünk kiegészítendő kérdésre (67.);
szubjektív beszélői viszonyt, tehát modális kiegészítő3 értéket hordoz (22.);
a határozószókkal szemben a módosítószóra nem eshet mondathangsúly (58.; vö. korábban Fónagy–Magdics 1966
megfigyeléseivel), tehát nem lehet a mondat főhangsúlyos eleme;
ha a módosítószó át-(vissza-)alakítható főmondattá, akkor a mellékmondat mindig hogy kötőszós (55–61.).

H. Molnár eredményei beépültek a hagyományos leírásba, részben ezekre támaszkodva készültek el a módosítószók
újabb leírási kísérletei (vö. Keszler szerk. 2000, Kugler 2002, 2003). A hagyományos leírás alakulására meghatározóan
hatott még az újabb szemantikai szakirodalom, főleg Kiefer Ferenc modalitáskutatása.
A szórendi viselkedés szempontjából lényeges megfigyelés, hogy a módosítószó állhat a megnyilatkozás élén, lehet
közbe- vagy hátravetés (Keszler 1995: 304).

3. A „módosítószó” a strukturális szemléletű megközelítésekben
É. Kiss Katalin (1998) szerint a sajnos, állítólag, feltehetőleg stb. (vagyis a módosítószók több csoportjának egy-egy
reprezentánsa) a mondathatározók közé tartozik (1998: 27), vagyis egy kategóriába a például helyet, időt jelölő
mondathatározókkal, azoktól „csak” szemantikailag különbözve (ezt a megkülönböztetést tükrözi például az „értékelő
határozók” megjelölés – É. Kiss 1998: 95).
A mondathatározó vagy módosító határozó elnevezés arra utal, hogy a kifejezés az egész mondatot módosítja (Kálmán–
Nádasdy 1994: 415). A „módosítószó” ebben a megközelítésben (szabad) predikatív bővítmény (predikatív modális
kifejezés), mivel a tényállás egészére vonatkozó állítást fejez ki (Komlósy 1992: 447, 451).
Az értékelő (és egyéb) mondathatározókra a következők érvényesek (É. Kiss 1998: 27 szerint):
1

A tanulmány a Bolyai János kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
A modellt Imrényi András alkotta meg (lásd Imrényi 2007, 2008a–b), a jelen előadás is a vele folytatott beszélgetésekben formálódott.
Ezúton mondok köszönetet azért, hogy értékes gondolatait megosztotta velem.
3
H. Molnár modális alapértéknek a mondatfajtát tekintette.
2
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(6)
(7)
(8)

A mondat predikátum előtti szakaszában találhatók;4
sorrendjük a topikhoz képest tetszőleges;
a mellékneves kifejezésben az értékelő [vagy tekintet-] határozó újabb határozóval tovább módosítható (1998: 95).

További kiegészítés (Bánréti 1992 alapján):
(9)

„A beszélő attitűdjét jelölő határozók, valamint a modális kifejezések [és az időhatározók egy részosztálya] nem
fókuszálhatók […], nem koordinálhatók saját típusukon belül egymással. Ennek az a magyarázata, hogy „nem lehet több
különböző attitűddel,5 vagy több különböző modalitással közölni egy adott mondatot” (1992: 729), ez a magyarázat
azonban nem zárná ki a szinonim elemek mellérendelhetőségét (ami viszont szintén lehetetlen). 6

A módosítószókat el nem különítő leírásnak több problémával is szembesülnie kell. Nem tudja megoldani a funkcionális
(szemantikai) és ezzel összefüggő szintaktikai különbségek kezelését (a különbségek áttekintésére lásd Kugler 2002: 107–
126, 133). A mondathatározókon belül ugyanis különbségek vannak például a lehetséges idő- és személyviszonyokban (10–
13), a tagadhatóságban (14–15), továbbá szemben a mondathatározókkal (lásd a (12a–12b) mondatpárt) a módosítószók
általában nem emelhetők ki főmondattá (13b).
(10a)
(10b)
(11a)
(11b)
(12a)
(12b)
(13a)
(13b)
(14)
(15)

A munkahelyemen azt gondolom, hogy…
A munkahelyemen azt gondoltam, hogy…
??Valószínűleg azt gondolom, hogy…
Valószínűleg azt gondoltam, hogy…
Tegnap megoldotta.
Tegnap volt/történt [az], hogy megoldotta.
Valószínűleg megoldotta.
*Valószínűleg volt/történt [az], hogy megoldotta.
Nem tegnap oldotta meg.
*Nem valószínűleg megoldotta/oldotta meg.

Problémát jelent annak magyarázata, hogy a hasonló határozók általában miért, a módosítószók miért nem fókuszálhatók
(természetesen a metanyelvi használat kizárásával)7. (A főhangsúlyt nagybetűs szedés jelöli.)
(16) TEGNAP oldotta meg.
(17) *VALÓSZÍNŰLEG oldotta meg.
A strukturális szemléletű szakirodalom is hivatkozik a módosítószók jelentésére (lásd a modális, értékelő jelzőket), de az
attitűdjelölést, a módosítószó által jelölt műveletet nem integrálja a leírásba.
Összefoglalva az eddigieket: egyetértés mutatkozik abban, hogy a módosítószók sajátos viselkedése összefüggésben
van attitűdjelölő funkciójukkal. Ezt a hagyományos nyelvtan rögzíti, és a szófaj egyre árnyaltabb jellemzését adja a
tulajdonságok listázásával. A strukturális szemléletű szakirodalom is hivatkozik magyarázatként a modális funkcióra,
de a módosítószókat továbbra is a mondathatározókkal együtt kezeli.
Az előadás következő részében egy olyan új mondatmodellben mutatom be a módosítószók viselkedését, amely képes a
funkció és a forma közötti összefüggések értelmezésére és kezelésére.

4. A protoállításon elvégezhető műveletek az Imrényi-féle viszonyalapú mondatmodellben
A modell (Imrényi 2007, 2008a, lásd még Imrényi András tanulmányát a jelen kötetben) az egyszerű mondatot (mint egy
esemény nyelvi reprezentációját) úgy kezeli, mint egy protoállítás különböző mértékű kidolgozását, elaborációját. A
protoállítást az ige képviseli, az ige lényegében mondatmagként funkcionál.
4

Antal megfigyelése még az volt, hogy „végigvándorolhatnak” a mondaton (vö. Antal 1975: 40–41).
Itt Bánréti különböző attitűdökön nyilván azonos típusba tartozó, de össze nem egyeztethető attitűdöket ért, az ugyanis nyilvánvaló,
hogy több attitűddel is lehet viszonyulni ugyanahhoz a szituációhoz, és ez jelölhető a nyelvi reprezentációban akár több módosítószóval
is. Például Szerencsére holnap már biztosan meglesz az eredmény. – a szerencsére érzelmi/értékelő/affektív attitűdöt jelöl, a biztosan
episztemikusat.
6
Ez a megközelítés azt sem magyarázza, hogy azonos típusba sorolható attitűdjelölő elemek miért állhatnak együtt kötőszó nélkül (az
általam vizsgált beszélt nyelvi korpuszból adatolható a talán és az esetleg módosítószók kombinálódásának mindkét lehetséges szórendi
variációja) (Kugler 2007).
7
Például Csak VALÓSZÍNŰLEG oldotta meg, nem pedig biztosan!
5
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A protoállítás kidolgozása (elaboráció):
(18a) Megoldotta.
(18b) Megoldotta a feladatot.
(18c) Péter megoldotta a feladatot.

elaboráció

redukció

A (18b–c) a (18a)-hoz képest kidolgozottabb, de mind a három mondat (így a (18a) is) ugyanazt az eseményt reprezentálja,
ugyanazt az állítást képviseli, a kidolgozás nem változtat a (18a)-nak, illetve a protoállításnak megfelelő kontextuson, hanem
csak részletezi (kidolgozza) azokat az információkat, amelyek „csíraként” a (18a)-ban is megvannak.
Vagy másképp (más „irányú” művelettel): a (18b–c)-t redukálva a (18a)-hoz jutunk. Az alany és a tárgy a (18a)
mondatnál ko(n)textuálisan hozzáférhető (lényeges szempont, hogy az igei személyrag alkalmassá teszi az igét arra, hogy
mindkettőre utaljon).
Az állítmány – Imrényi András hasonlatával – „nem elemi építőkocka, amely további építőkockákkal kombinálva
mondatot eredményez, hanem – a szervetlenről szerves szemléletre váltva – olyan magmondat vagy »mondatcsíra«,
amelyből a teljes mondat »kinő«” (Imrényi 2007: 438).
A (18a–c) példákban azt láttuk, hogy a kidolgozás érvényben hagyta a protoállítást, és ez igekötő+ige (egyenes)
szórenddel járt együtt.
A protoállítás kiterjesztése (előzetes tudáshoz vagy elváráshoz képest):
(18d) Péter jól megoldotta a feladatot.
(18e) Sokan megoldották a feladatot.

A kiterjesztés művelete érvényben hagyja a protoállítást, de az előzetes tudáshoz vagy elváráshoz képest plusz
információt kapcsol hozzá. A (18d) mondatban szereplő módhatározó a megoldották protoállítás érvényességének
kontextuálisan elvárt mértékét bővíti egy minőségi dimenzió mentén, míg a sokan kvantor (18e)-ben egy mennyiségi
dimenzió mentén teszi ugyanezt.
Más nézőpontból a semleges mondat hasonló megközelítését adta aspektusról szóló előadásában Péter Mihály is (Péter
2008). A (18d–e) Péter Mihály felfogásában is a protoállítás (Péter Mihálynál: a totális szituáció) érvényben hagyását, az
igével jelölt szituáció totalitását képviseli, mivel a ’megold’ alapértelmezésben tartalmazza azt, hogy az esemény
eredményes, így jelentéséhez hozzátartoznak a pozitív pólust képviselő módjelölők, vagyis szemantikai egyezés van az
állítmány és az értékelő határozó között (Péter 2008: 5). Péter Mihály nem különböztetné meg a kiterjesztés és az elaboráció
fenti példáit, mivel ezek a műveletek mind olyan tartalmakat érintenek, amelyek „többségükben” „benne foglaltatnak a
perfektív ige totális jelentésében” (Péter 2008: 5). A „többségükben” megszorítás azonban éppen azokat az eseteket érinti,
amelyek miatt szükségessé vált a kiterjesztés megkülönböztetése (lásd Imrényi 2007: 445, 2008b; a korábbi szakirodalomra
való hivatkozásokkal is).
A protoállítás korlátozása/tagadása:
(18f) Péter ROSSZUL oldotta meg a feladatot.
(18g) KEVESEN oldották meg a feladatot.
(18h) NEM oldották meg a feladatot.

A modell szerint az igemódosító és az ige inverziója a protoállítás érvényességének korlátozásával függ össze, ezt jelzi
ikonikusan a hangsúlyvesztés. A negatív pólust képviselő módhatározó, a negatív kvantor és a fókusz egyaránt módosítják a
protoállításnak megfelelő kontextust. A protoállítás érvényének korlátozása/tagadása, vagyis a művelet jellege alapján a
modell a fókusz és a tagadás egységes kezelését teszi lehetővé.
Ugyanezt az elemzést támogatja a fókusz és a negatív típusjelölés kapcsán Péter Mihály koncepciója is: „a tagadott, azaz
nem létező cselekvés értelemszerűen nem lehet jelölt totalitása vonatkozásában” (Péter 2008: 6).

5. A módhatározók és a módosítószók viselkedésének magyarázata egységes elvek szerint
Induljunk ki a biztosan/bizonytalanul módhatározók mondatbeli viselkedéséből!
(19) Péter BIZONYTALANUL/BIZTOSAN oldotta meg a feladatot.
A (19) nem a (18a) kidolgozása, a negatív vagy pozitív módhatározó itt bizonyos értelemben korlátozza a protoállítás
érvényét, a mondat nem redukálható (18a)-ra (’megoldotta’). Könnyű belátni, hogy a negatív módhatározó korlátozza az
állítás érvényét, ezt láttuk a (18f) példában is. Alkalmazhatjuk azt a megfigyelést, hogy a protoállítás érvényben hagyása
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nem jár inverzióval (lásd a (18b–c)-t), míg a protoállítás érvényének a korlátozását inverzió kódolja. Az inverziót a negatív
módhatározó mindig ki is váltja (lásd a (20a–b) mondatpárt).
(20a) *Bizonytalanul megoldotta a feladatot.
(20b) BIZONYTALANUL oldotta meg a feladatot.

A pozitív módhatározó (pl. jól, biztosan) esetében a protoállítás érvényének a korlátozása talán kevésbé nyilvánvaló.
Ennek belátásához meg kell vizsgálnunk a pozitív módhatározó kétféle viselkedését a protoállításhoz fűződő funkcionális és
az igével való szórendi viszonyában.
(21a) Biztosan megoldotta a feladatot. (’biztos volt az [a mód], ahogy megoldotta a feladatot’)
(21b) BIZTOSAN oldotta meg a feladatot.

Míg a (21a) tekinthető a (18a) kidolgozottabb vagy kiterjesztett megfelelőjének, ugyanis az ige előtti elem nem módosítja
a protoállítás értelmezési kontextusát, csak a módra vonatkozó információt fejt ki (kidolgozás), illetve ad hozzá (kiterjesztés
– a kétféle művelet között nem érdemes éles határt húzni), a (21b) nem redukálható a (18a)-ra (’megoldotta’). A biztosan
hangsúlya itt poláris kontrasztot jelöl (lásd Imrényi 2007: 445): ’biztosan, és nem bizonytalanul’.
A pozitív módhatározó tehát kétféleképpen viselkedhet a protoállítás érvényére vonatkozóan: vagy csak hozzáad
információt és érvényben hagyja (lásd (21a), kiterjesztés), vagy poláris kontrasztot jelölve korlátozza az érvényét (21b),
ugyanis a lehetséges értékek közüli választás a többi érték kizárásával (poláris kontraszt) akkor is korlátozó művelet,
ha magas értéket választottunk ki (21b). Péter Mihály koncepciója szerint, ha a kiemelt elem szemantikailag egyezik is az
állítmánnyal, „nyomatékos kiemelése nem egyeztethető össze a totalitás jelölésével” (Péter 2008: 6).
A módhatározó helyzete – ami a mondat bal perifériáján történő használatát illeti – az Imrényi-féle viszonyalapú
mondatmodellben a következőképpen adható meg (Imrényi 2008b):
(22)

A módhatározó megelőzi a predikátumot, amelyet módosít, és szomszédos vele.

A biztosan módosítószó viselkedése (vagyis az, hogy nem lehet főhangsúlyos, nem vált ki inverziót – szemben a
módhatározóval, amely képes erre) a protoállításon elvégzett művelet (szubjektivizáció; szubjektív inferenciálisepisztemikus modalitás jelölése) alapján érthető meg.
(23a) Biztosan megoldotta a feladatot. (’biztos [az], hogy megoldotta a feladatot’) 8
(23b) *BIZTOSAN oldotta meg a feladatot. (’biztos [az], hogy megoldotta a feladatot’)

A módosítószónál (ha a módosítószó semleges mondatba kerül) egyenes szórendet tapasztalunk, vagyis a módosítószó
nem vált ki inverziót.9 Ez megfelel annak a várakozásnak, amely a módosítószó által jelölt szubjektivizációtípusból
következik.
A szubjektív inferenciális-episztemikus modalitást jelölő módosítószók (amilyen például a feltehetőleg, talán,
valószínűleg, biztosan) a megnyilatkozásban ábrázolt, kifejezett világ és a referenciavilág különbségét érzékeltetik. A
távolság e két világ (mint két pont) között egyfajta mentális skálaként képzelhető el, amelyen a módosítószó (a beszélő
vélekedésének megfelelően) különböző fokban jelöli meg az állítás lehetségességét (Frawley 1992: 388). A lehetségesség, az
elkötelezettség valamekkora fokának jelölése a protoállítás érvényét nem korlátozza, hanem inkább az érvény (finomhangolt)
fenntartását jelzi még az alacsony fokot jelölő módosítószóknál is.10 Ezt jól mutatja a módosítószó viselkedése a mondatból
szerkesztett eldöntendő kérdésben (vö. Imrényi 2007: 440).
(24) Megoldotta a feladatot?
(25a) Biztosan.

A (25a)-hoz egy implicit ’igen’ felelet rendelhető (amelyet a módosítószó episztemikusan elbizonytalanít) (lásd kifejtve a
(25b)-t), összeegyeztethetetlen azonban a ’nem’ felelettel (lásd a (25c)-t).
(25b) Igen, biztosan.
(25c) *Nem, biztosan.
8

Parafrázis: ’a beszélő biztosra veszi, hogy [a szóban forgó szereplő] megoldotta a feladatot’.
Természetesen a módosítószó bekerülhet nem semleges mondatba is, amelyben már van olyan elem, amely a protoállítás korlátozását,
tagadását jelöli. Nem semleges mondaton azonban nem lehetne tesztelni, hogy az inverzió összefüggésben van-e a módosítószó
funkciójával.
10
Kivétel az aligha (lásd a 6. pontot).
9
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Tehát a módosítószó nem az ’igen’ és a ’nem’ között helyezi el a profilált eseményt (ahogy azt több szerzőnél is
olvashatjuk), hanem a lehetségességének a fokát jelöli (vö. Kiefer 2005: 76–77), a modalizált mondat egy kijelentésnek
episztemikus beszédháttér alapján történő, a lehetségesség valamekkora fokát jelölő változataként értelmezhető.
A biztosan inferenciális-episztemikus funkciójában – szemben a módhatározóval – szemantikailag nem az igével, hanem
a (valamilyen mértékben kidolgozott) állítással van viszonyban, ezzel magyarázható a módhatározóénál (lásd (22)) nagyobb
szórendi szabadsága is, vagyis az, hogy nem mindig szomszédos az igével.
(26)

Biztosan jól oldotta meg a feladatot.

6. Az alkalmazott leírás érvényét erősítő kivétel, az aligha
Az aligha módosítószó kivételesen viselkedik: lehet főhangsúlyos, és összeegyeztethetetlen az ’igen’ felelettel.
(27a)
(27b)
(28)
(29a)
(29b)

Aligha oldotta meg a feladatot.
*Aligha megoldotta a feladatot.
Megoldotta a feladatot?
Nem, aligha.
*Igen, aligha.

Az aligha modális szerepű negatív típusjelölő, az egyetlen negatív pólust jelölő módosítószó11. Parafrázisa: ’a beszélő
valószínűnek/biztosnak tartja, hogy nem…’ vagy (negatív emeléssel) ’a beszélő nem tartja valószínűnek/biztosnak,
hogy…’, vagyis a protoállítás tagadását (is) jelöli.
A módosítószó viselkedése az alig határozószó korlátozó funkcióján keresztül érthető meg,12 amely egyfajta
rekvizítumként módosítószói szerepben (aligha), a lexikalizációs-grammatikalizációs folyamat egy új szakaszában is
megmaradt.
(30a) Alig oldotta meg.
(30b) *Alig megoldotta.

Az aligha az alig (1372 u. elyg) határozószó és a ha (1416 u.) kötőszó (első adat: 13. sz. eleje) összetételéből keletkezett
a középmagyar korban (Benkő főszerk. 1993–1995., D. Mátai 2000: 101, 2003: 658, 2007: 116, Ittzés 2006). A
forrásszerkezetben az alig modális főmondatban szerepelt, és ha a szerkezetben nem jelent meg a modális kifejezés [alig
lehet(séges) x], az alig-ot tagmondathatárra kerülvén közvetlenül követte a ha kötőszós mellékmondat.
A folyamatban a következő szórendi helyzetek figyelhetők meg a mellékmondatban tagadószó nélkül (31a), és
tagadószóval igekötős13 (31b), illetve nem igekötős ige14 (31c) esetén (650 nagyszótári adat és MEK adatok alapján)15:
(31a) alig [lehet x], ha V
(31b) alig [lehet x], ha igekötő nem V
(31c) alig [lehet x], ha nem V

A mellékmondat szórendje a feltételes tagmondatok szórendi mintázatát mutatja. A (31b)-nek megfelelő megszakításos
szórendet az összetétel – nem helyesírási, hanem funkcionális – megszilárdulása után (amikor modális szerepben az alig ha
~ aligha nemcsak tagmondathatáron, hanem tagmondat élén vagy belsejében is megjelent) az alig korlátozó kifejezésre
jellemző szórendi mintázat váltotta fel. A megszakításos szórend16 kivételessé válásában szerepet játszhatott az alighanem
alakulása is (pl. alig ha meg nem oldja → alighanem megoldja).
A (31c) helyzetben keletkezhetett az alighanem (vö. Benkő főszerk. 1993–1995, D. Mátai 2000: 101, 2003: 658, 2007:
116). A negatív típusjelölő összetétele a tagadószóval „pólusváltást jelent”, az összetétel pozitív értéket hordoz, így a többi
módosítószóval azonos módon fenntartja a protoállítás érvényét, és ezzel összefüggésben az episztemikus módosítószók
többi tulajdonságát is hordozza.

11

Hasonlóak még a bajosan, nehezen kifejezések, amelyeket eddig nem soroltak a módosítószók közé.
Az alig határozószó a MEK minden 17–19. századi adatában inverziót váltott ki.
13
Példa: Alig ha meg nem sejtették, hogy kinn járok. (Kazinczy F. 1828)
12

14
15

Példa: …nem sokára aligha nem fogja vele feledtetni csekély személyemet. (Fáy A. 1824)

Ezek a mintázatok természetesen megegyeznek a feltételes mellékmondat szórendi mintázataival.
16
Példa: …ebben a humanizmusban aligha el nem merül egy nép joga a maga irodalmához. (Németh L. 1939)
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7. Összefoglalás, kitekintés
Az Imrényi-féle viszonyalapú mondatmodellben a módosítószó szórendi viselkedésének funkcionális értelmezését adtuk. A
modell lehetővé tette a pozitív és a negatív módhatározók főhangsúlyának kezelését és ezzel összevetésben a módosítószó
hangsúlytalanságának a magyarázatát egységes elvek (a protoállítás érvényének korlátozása vagy megtartása) alapján.
Magyarázhatóvá vált az aligha – módosítószókon belüli – kivételes viselkedése, negatív típusjelölő szerepe az alig
korlátozó funkciójának a lexikalizá-ciós-grammatikalizációs folyamatban is fennmaradó érvénye által.
Jelen előadás keretei között nincs mód foglalkozni egyéb kérdésekkel, amelyek ebben a modellben a leírás szintjén is jól
és – a korábbi kísérleteknél – egyszerűbben megválaszolhatók. Ilyen például az objektív és a szubjektív episztemikus
modalitás ambiguitásaként számon tartott esetek kérdése (pl. Péter megérkezhetett), illetve a különbség a két típus
jelölésében (pl. Péter megoldhatta a B jelű feladatot. – Péter a B jelű feladatot oldhatta meg) (vö. Kiefer 2005: 87).
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WÉBER KATALIN
BESZÉD HANGRÓL HANGRA: MENTÁLIS FONOTÉKA
In memoriam matris (1937–2004)

1. Bevezetés
Egy év három hónapos kislányom, Juliska, még járni sem tudott, és csak olyasmiket tudott mondani, mint Esti Kornél a
bolgár kalauznak (Hallo!, Papa. és Nem.), amikor megkérdeztem tőle, hogy hol van a furulya. Juliska négykézláb átment a
másik szobába, ugyanígy visszajött, és átnyújtotta a furulyát. Nem szabad alábecsülni a korai beszédmegértésnek a
beszédprodukcióhoz viszonyított fejlettségét csak azért, mert a naturalisztikus kutatás számára kevésbé hozzáférhető.
Juliska beszéd nélküli, teljes fizikai válasza (TPR) nyomán még a holofrázisok tagolatlanságát kiállító verbális artikuláció
melletti pragmatikailag már birtokolt, komplex fogalmi és szerkezeti auditív tudással (reprezentációval) kell számolnunk.
Minthogy a magyar alaktani kutatásoknak az angolszász szakirodalomhoz képest kevésbé integráns része a magyar
nyelvelsajátítás vizsgálata, morfológiai jelenségek anyanyelvi kiépülésekor – hiszen dolgozatom célja az „alanyi”,
szóhasználatomban A-igeragozás nyomon követése – a fentiekhez hasonlóan újra és újra hangsúlyozni kell a
pszicholingvisztikai kutatásoknak az anyanyelv elsajátításakor figyelembe veendő eredményeit. Ezért szorosabban vett
témám mellett érintenem kell a nyelvelsajátítás elméleti keretéhez tartozó jelenségeket és az A-igealakok kiépüléséhez
vezető kisgyermeki beszédtényeket is. (Így nem tekintünk el a félrevezetően a felnőtti nyelvvel azonosított „magyar nyelv”nek azoktól a diakrón vonatkozásaitól, amelyektől az ekképpen tekintett nyelv epigenetikusan az, ami.) Az A-igeragozás
kiépülése a második életév vége előtt megindul. Nem indokolt ebben az időszakban kész szavakat, kötött morfémákat
tartalmazó mentális szótárt feltételeznünk: az éppen kialakulófélben van. Ugyanakkor Juliska fenti néma válaszából a
reprezentációs szinten értelmezett fogalmi és morfológiai megértés nagy komplexitása következtethető ki. A szótár
ellenében a korai gyermeknyelvben érvényesebbnek tűnik egy „mentális fonotéka” hangsúlyozása, melyet a
beszédfolyamnak nem elemszerű jelenségei alkotnak: hang, hangkapcsolat, szótag, szünet, szó, szóhatár, a magyarsajátos
első szótagi hangsúly, mély és magas magánhangzók rendje és illesztésük (ami hangilag a gyerek számára egy kiugró
szótestbe, Gestaltba fogja a ragasztékok szekvenciáját, vagy kiemeli összetételét), a kerekségi harmónia, dallam, tempó és
hasonlók (l. még: Weber 2005: 19–24). Az A-igeragozást elsősorban Jancsi nevű adatközlőm (másodszülött fiam) saját
gyűjtésű longitudinális korpuszában (erről bővebben Wéber 2007) vizsgálom, jelen dolgozatban az első négy életév kb.
2700 megnyilatkozását. A kisgyermek későbbi beszédében aztán az anyai (motherese, baby-talk) beszédalakzataiból az
általa kivont jelentésösszetevők nyomán fokozatosan egy morfológiai összetevőkre utaló szótárt is feltételezhetünk (tő,
ragasztékok, agglutinációs mintázat). Morfológiai (vagy fonológiai) terminusokat e helyütt a rövidebb magyarázat
kedvéért fogok használni, jóllehet ez a terminológia háttérbe tolhatja a beszédképzés hangi összetevőinek
elsődlegességét, adott esetben éppen a koartikuláció (és „egybehallás”) visszahatását a jelentésképzésre. A
jelentésmintázatok és a fonológia Lotz János nyelvfelfogásához hasonló összekapcsolásában (Lotz 1976) a gyermeknek
azokat a lépéseit vizsgálom, amelyek során a tárgyak tekintetében rendkívül vegyes (nullafokú, azaz tárgyatlan, beleértett
vagy kitett 1., 2., 3. személyű, valamint „határozottságuk”-ban ellentmondásos) tárgyi argumentumokra utaló, a
nyelvészetben mégis egy paradigmába sorolt A-igealakok kiépülnek. Bár az A-igealakok és a B-igeragozás
cipzárfogszerűen egymásba ékelődve épülnek ki, a B-igeragozással most csak érintőlegesen foglalkozom (A B-ről l. Wéber
2008).
A kevés, időileg is datált magyar gyermeknyelvi adat áttekintéséből is látszik, hogy a magyar gyermekek a morfológiát
kiállító nagyobb szerkezetek szempontjából vizsgált beszédfejlődése egyénenként meglehetősen eltérő lehet (S. Meggyes
1971, Wéber 2007). Ezen csodálkozni annyi, mint a különböző családokban elhangzó mondatok különbözőségén
csodálkozni. A környezeti inputból építkező gyermeki intake nyomán produkált beszéd természetszerűleg más. Csak ezért
egyetlen gyermek beszédfejlődéséből levont következtetéseimet nem tartom se általános érvényűnek, se egyedinek. De az
anyai beszédmódba épült hasonló nyelvi eszközökkel megvalósított figyelemirányítási stratégiából már könnyebben
következtethetünk a magyar gyermekek nyelvelsajátítási útjainak közös pontjaira (a közös figyelmi helyzetekről l.
Tomasello 2003: 65). Ezért erre külön figyelmet fordítok. Valamint az átlaghoz képest tiszta hangképzésű adatközlőm
elnagyolt ejtésű, szavakat összevonó, nem konvencionális megszólalásaira is, a „nem jól formált megnyilatkozásokra”, a
nyelvfelépítés kreatív mozzanataira, melyeket nem hibáknak, hanem törvényszerű és revelatív botlásoknak tartok. Stadiálisan
szemlélendő beszédfejlődésének e nem konvencionalizált formái, az egyéni mintázatok és ejtési különcségek árulnak el a
legtöbbet a jelentés kidolgozottságának fokáról, melynek értelmezésére mint akkori kommunikációs partner magamat
jogosultnak tartom. (Korai beszédének fonológiájához néhány fontos adat: az autó szót antónak, amtónak mondva
kétszótagúként, diftongussal észlelte, és nem voltak nála szinkópák: adodó [1;10] = add oda.)
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2. Kezdetek
A magyar nyelv hangként lépett be Jancsi testébe és hangként lépett ki. Az anyai beszéd észlelete a gyermeki
beszédprodukció alapvető kiindulópontja. Megfigyeléseim szerint a beszélni szándékozó gyermek többnyire a hangi
emlékezetére támaszkodik. A beszédegységek hangzása alapján keresgél a mentális fonotékában, így a kidolgozatlan
artikulációjú beszédegységek helyett gyakran aktivizálódik a memóriában egy hasonló hangzású másik egység, különösen
olyankor, ha a hangi hasonlóság, nem úgy, mint példámban, a beszédegység elején van (gödör helyett vödör). Jancsi első
reprodukciós mintázatainak bizonysága szerint az egyébként a kezdetekben lassú, narratív mondatokkal jellemezhető anyai
beszéd linearitásában észlelt hangi Gestaltok (szünetek, hangok, hangkapcsolatok, szótagok, szavak) elemi módon segítették
beszédprodukcióját. Első hangtestjei a szavak elejére, a gyökre, azaz a szótő első, hangsúlyos szótagjának (Es. [1;6] = eső,
esik, Ga. [1;7] = gomb) – tőre figyelő – vagy az utolsó szótagjának (Nya. [1;4] = anya, Szi. [1;8] = köszi)
reprodukálására tett – szóvégre figyelő – kísérletek voltak. A szótag (Lotz megfogalmazásában „a beszédlánc átszűrt,
egy szinten tartott maximuma”) lüktetése könnyebben érzékelhető, mint a fonéma (Lotz 1976: 65–66.). A kezdetektől fogva
tudott szótagolni, és a szótag a beszédkonstrukcióban hasznos beszédegységnek bizonyult: a gyerek többször szótagolva
nyomatékosított. (Nem-me-gyek! A felső indexbe helyezéssel a [m] „félértékére” utalok.) Megnyilatkozásai néha magolásra
utaltak, néha új konstrukcióra. Íme egy korai adat az új képzésre és annak kompozicionalitására: Amikor záport láttunk, az
„E-sik az e-ső” dalt énekeltem neki. Jancsi reakciója: „Es!” [1;6]. A képzett szótag kompozionalitása eltért az anyai ének
zenei hangsúlyai által kiemelt szótagoktól (e-sik, e-ső). Az új szótag hangkapcsolata azonban tartalmazta az anyai kezdő
szótagjait és a további két szótagban felismert közös hangot: e+s. A gyermeki beszédproduktum minőségileg új.
„Szófajiságát” tekintve e diffúz alakulat kettős kategóriájú, ige-névszó (Tomasello 2003: 78). Hasonlóképpen progresszív,
kreatív módon épültek ki a nagyobb egységek: például a két szótagú megnyilatkozásokat dominánsan nem a három szótagú
megnyilatkozások követték, hanem kétszavas (kétszótagú) megnyilatkozások (Maci. Folog. Lépa. [1;10] → Alszi mama. =
Alszik mama. Így mamat. [1;10]). Vagy az Ez a kislányé a cipője [2;5] megnyilatkozás hasonló kompozicionalitással két
birtoklást, de azt eltérő módon kifejező mintázatot tesz egy kompozitumba a kislány közös elem (birtokos) mentén. Az
egyre komplexebb megnyilatkozások előre mutató jellegét ez az elegyítő kompozicionalitás teszi lehetővé.
Reprodukciójukat és észlelésüket pedig a fent sorolt állandó hangi törvények segítik elő, köztük a legfontosabb a szótagolás.
Ennek a működési elve más, mint a morfológiai tagolásé. A szótagolás Lotz szerinti lüktetése a morféma- sőt szóhatárokon
átívelve köti össze a morfokat, amit gyerekmondókákkal illusztrálok: Fúj-ja-a-szél-a-fá-kat. Le-tör-ri-az-á-gat. Reccs!
Vagy: Szó-la-du-da-du-da-du-da. A rövidebb-hosszabb agglutinatív mintázatok tárolásában, előhívásában és
reprodukciójában a jelentésösszetevők, jelentésszerkezetek kiemelkedését megelőző időszakban különösen, de később is, a
szótagi áthajlásnak kiemelkedő funkciója lehet. (Jancsi a 4. életév után, „analizálós” korszakaiban alkalmanként a
szótagolást háttérbe tolva valamit magyarázandó morfémahatárokat kiemelő módon beszélt. Később, a beszélői
tudatosságnak egy magasabb fokán [5;8] metanyelvi eszközökkel rámutatott még egyéb, például szemantikai szegmentálási
lehetőségekre: elmondta nekem, hogy óvodai jelében – a gomba szóban – benne van – egy másik szó – a gomb. )
A legkorábbi időszak beszédelemei azonban még tagolatlan indulati, érzelemkifejező és állapotjelző megnyilatkozások
(Na! [1;6] Fúj! [1;6] Hm! [1;6], Hoppá! [1;6], Jaj! [1;8]. Ezt követően olyan E/3. személyű predikátumok sora, melyekben
a főnevek (Kut. = kulcs, Gia. = csiga), finalitás felé mutató igék (Aszi. [1;8] = alszik, Cüccs [1;7]) = ’?csücsül(j)’,
melléknevek (Fo. = forró [1;7]) és névmások (Otta. [1;5] = ott a, Ez. [1;8]) ejtésükben legtöbbször elnagyoltan, szófajilag
differenciálatlanul egy elemi módon észlelt, kiugró „valahol levés, létezés statikus vagy mozgásos állapotának” a
kifejezésében olvadnak össze. (Statikus vagy mozgó figurák egy háttérben.) Az észleleteknek ezek a hangsorai gyökszerű,
illetve véges alakból (Es. [1;6] Villo. [1;9]), vagy függő alakból elvont nominatívuszi (Kenye. [1;9]) formájú beszédelemek,
amelyekhez fokozatosan megtanulta illeszteni a hangilag elvont adott jelentéselemet: Mama. → Mamat. Fontos észrevenni,
hogy az ejtés minősége, a magánhangzó nyúlása nélküli alak (mamat) vagy a „kenyeø” mint gyök szótagolással elvont, így
rövidülő magánhangzós, -r nélküli formája a normatív, szófajilag differenciált jelentésmagtól távol eső példány (az elemnek
az anyai többféle példányából elvont, de az egyéni beszédtevékenység révén elegyes összetétellel interiorizált változata), új
gyermeki forma, amely már egy később kidolgozott „morfofonológiai” felismerés felé mutat. Nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy a már morfémákat is tartalmazó mintázatok – így az A-igeragozás – észlelésében és produkciójában is e
hangi jelenségeknek elmaradhatatlan szerepük van.

3. Az A-igeragozás
Az ötödfél éves korig – Jancsi kb. 2700, az első négy életévben tett igei predikátumának a tizede többes számú. Az arány
azért érdekes, mert a nyelvek közti vizsgálatok szerint a gyermeki alapnyelv hároméves korra kialakul. Gósy Mária 30,
hároméves óvodást vizsgáló könyvében (Gósy 1984) a kijelentő módú, jelen idejű igék körében hasonlóan kiugrónak, 77%osnak találta az egyes szám dominanciáját. Az adatok tanúsága szerint a magyar gyermekek alapnyelvébe a többes szám
szinte nem tartozik bele, ellenben az egyes szám kiépülése egy rendkívül elhúzódó, közel három éves folyamat (1;6–4;0).
Mi lehet az oka?
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Előrebocsátom, hogy az A-igeragozásról szóló gondolatok nem elválaszthatók a B-igeragozásról szóló gondolatoktól. Az
A-igealakok használata a kiterjedtebb, kb. az összes A-, B-ige 3/5-e, míg a B-igék kisebb számban fordultak elő. Az A-igék
gyakoriságát csak három időszakban múlta felül a B-igéké: a második életév fordulóján, a 2;6 és a 3;2–3;3 időszakban. A 3.
és 4. életév között pedig Jancsinál a B-igéknek az A-igelakokhoz képesti (korábbi 2/5-nyi) gyakorisága megnőtt a fele-fele
arányt megközelítő módon.
A 2. életév körüli B-igealaki dominanciáról megemlítendő, hogy Jancsinál ekkor zajlott a B-konjugáció kiépülése
(Wéber 2008). A gyermek egészlegesen elsajátított vagy képzett megszólalásokban eljutott az E/1., E/2., E/3. Aigelakokhoz és az első három személykategória ismeretéig. A 3. személykategóriánál azonban ikes-szerű predikátumokkal
áttért a B-konjugáció két első egyes számú alakjának kiépítésére. Sematizálva: A-ige E/1. (Kooc.[1;9] = kopogok), A-ige
E/2. (Kész? [1;9] = kérsz?, A-ige E/3. (Villo. [1;9] = villog) → B-igealak Eszi bajó. [1;10] = eszik galamb, Eszik bajót. =
eszi galambot [1;10] → Látom. [1;11] Jancsi kitett tárgyak és a nála ekkor még meg sem jelent határozott névelő fogódzója
nélkül kezdte használni az ún. „határozott tárgyas” ragozást. Kimutattam, a gyermeknél nem határozott tárgyak „váltották
ki” ezt a ragozást, hanem fordított logikával, az ilyen ragozású igealakkal referált az anyával közösen értelmezhető
tárgyakra a beszédszituációban. Vagyis a B-igealakok rámutató (deiktikus) módon utaltak a szituációban a beszédpartnerrel
közösen beazonosítható tárgyakra. Ezzel egy időben zajlott a névszóknál az első toldalék megjelenése, a -t esetragé: Puszi
mamat. [1;10]. Majd az akkuzatívuszi értelemben is használható E/1. és E2/. birtokos személyjel következett: (Kezem.
[1;10], Szemed. [1;11]). Egy megszólalás erejéig megjelent (két autóra mutatott a gyerek) a többes -k is: Autók. [1;11])
Az A-igealakok kiépülése a következőképpen haladt. Tárgyas és tárgyatlan, jelen és múlt időben egyaránt megjelentek
mindhárom egyes számú személyben a tárgy nélküli alakok: Motorozok. [2;1] Akarok. [2;1] Fologa villany. [2;1] = Forog a
villany. Etőt a kereke. [2;1] = Eltört a kereke. Fülöttél? [2;2] = Fürödtél? Nagyon gyakori volt (az étkezések miatt) az
anyag- vagy ételnév mint tárgy: Még kérek kollát. = Még kérek kólát. Még kérek cokit. [2;2] = Még kérek csokit. Minthogy
ezzel párhuzamosan e tárgyakat a B-igealakokkal is használta a gyermek, voltak botlások: Iszunk a teát? [2;2]
Hasonlóképpen a múltjeles T/1. B-igealakoknál megtanult igekötőket is átvitte az A-igealakokra, az igeszemantikától
függően hol típusosabb, hol fura megnyilatkozást alkotva: Femászok. [2;3] = Felmászok. Felveszek. [2;3] = Felveszekø. Én
leveszek egyedül. [2;6] Fordítva is zajlott a folyamat: Az A-igék gyakori tárgyai B-igék gyakori tárgyaivá válnak: Viszema
cokit. [2;3] A második életév 3. hónapjától névelőtlen tárgyak sorjáznak A-igék mellett: Adsz pirosz ollót? Adsz nagy ollót?
[2;3] (Vagy ennek eredményeképpen, vagy a még el nem burjánzott határozott névelő használata miatt vannak ilyen Bigealakú megszólalások ugyanebből a hónapból: Rajzolta Bambusz pillangót. – Bambusz = Jancsi testvére, Juliska) Az Aigealak tárgyi argumentum helyett (Répát isz eszek. [2;3]) gyakran jelenik meg egyéb, elsősorban lokatívuszi vonzattal:
Cücülök a autóban. = Csücsülök az autóban. [2;3] Féleka bogátó. = Félek a bogártól. [2;3] Amikor a gyermek számára még
nem letisztultak a cselekvéstípusok, az ok–okozati viszonyok nyelvi leképezései, e korban és később is az akkuzatívusz
mint első függő eset a többi vonzatot – ha kell, duplikálva – „helyettesítheti”: Köszönöma ## mamatot. [2;1] = Köszönöm a
mamának. Folik az ollom, mettöllöm a szenkendőt. [2;3] = ’Folyik az orrom, megtörlöm a zsebkendővel? zsebkendőbe?’ A
begyakorolt, főként E/1. és E/2. ágensek után a mindig először a tárgyatlan kijelentésekben megjelenő E/3. új tematikus
szereplők vagy minősítéseik (Sok bogár. [2;3] Ottama valami. [2;3], Valaki szír. [2;1] = Valaki sír. Jöna mászik darasz.
[2;3] = Jön a másik darázs. Négy. Öt. Egy. Kettő. [1;10]) előbb-utóbb átkerülnek tárgyi szerepbe is: Hozok mászikat, tollat,
jó? [2;3]; És mért fölírod valakit? [2;10] Kettőt nem adtál. Mert kihúztam sokat. Sokat köhögök. [2;10]. Az egyes számú
igealakok és tárgyaik kiépülésénél szembetűnő módon egyáltalán nem kerül elő az „egy” határozatlan névelő: Majd eszek
barackot. Adsz tollat? Föveszek pulóvert. Anya, csinálok kishajót. [2;4] A 3. személyű A-igealakok is vagy tárgyatlanok,
vagy ikesek, így „egy” névelőjű tárgy nincs a korai korpuszban: Csipeg a madár. Szagolász a kutya. Táncol az autó. [2;4]
Ekkor E/3. igealak csak B-ragozású. Ellenben az A-igealak megjelenik névmásokkal, főnévi igenévvel, melléknévi
tárggyal: Kérek belőle. Micsinász? [2;4] = Mit csinálsz? Mit csináltál engem? [2;5] Jaj, egurutta tőled. [2;4] = Jaj, elgurult
a tőled. Most nem tudok játszani. [2;6] Téged szóllak. [2;6] = Hozzád?/neked?/szólok. Téged szólítalak. Leöntöttem magam.
Még egyszer találok pirosat, pöttyöt. [2;6]. Bár az A-igealakok körében a többesség tárgyra vonatkoztatva még nem fordul
elő, tárgyatlan mondatokban már igen: Hány papucs vannak? Ennyi papucs van. [2;6] Volt egy kosz a szájba? [2;7] A 3.
életév felé közeledve pedig tárgyi vonzatként fok- és mértékhatározó, implicit és explicit E/1. tárgy, valamint explicit és
inkorporált E/2. tárgy is megjelenik: Nagyot röhögtem. Még egy kicsit folyik. [2;6] Tudok nagyot ugrani. Kaplál el! [2;7] =
Kapjál el! Mér bekentél? [2;9] Szóljál engem ide! Elüt téged az autó. Ennyire szeretlek! [2;7]. Többes számú tárgyak is
megjelennek (Dalokat fogok énekelni. [2;7], és tárgyi mellékmondatra is akad kísérlet (Jaj, megijedtem, mit láttam! [2;7]).
Az ötödfél éves kortól a négyéves korig – Jancsi két és fél éves kora körül – intenzíven elkezd számszerűségekkel
foglalkozni, aminek formái is leképeződnek beszédében. Bár ötödfél éves korában még szinte kerüli az „egy” névelős
formát, a „valami” és a „másik” szavak mind gyakoribb használatával elindul a határozatlan dolog/lény, vagy a több
dolog/lény halmazának számára bonyolult konceptualizációja felé: Valami itt van. Itt van a gyerekek. Másikok a gyerekek.
[2;4]. Kérek belőle. [2;5] Anya, három autók vannak. [2;5] Egy forintot! [2;7] Ketten vannak. [2;8] Egy kis karfiolt! [2;9 ]
Kiugró botlása az „Ott a papa.” helyett mondott: Ott egy papa. [2;5]. A nyomtatóból kijövő lapokra mutatva mondja:
Leesett egy. Jön egy másik, onnan ki, a papír. [2;5] (Két és fél évesen nem csak a fenti módon, hanem a második életév 6.
hónapjában már a tárgyas predikátumokban arányaiban kiugróan sok a többes számú igealak. A B-tárgyak is
differenciálódnak: tiedet, kupakodat, azt is, papáét, kisszebbet [2;6], papucsom, óiászit, zöldöt, Találtam egyet. Nem látom
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az összeset. [2;7]; Én szeretem, hogy ha elesek. Elsödiket is! De nem tudom betolni engem. Csak azért ide feltartom, mert a
szőrös malac akar elvenni valamit. [2;9] Majd kihúzom magadat. [2;10]).
Jancsi egyre közelebb jutott az „egy …” és az „egy …-t” kifejezése felé. A [2;8] hónapban mondja először: Akarok
rajzolni egy pontot! További megnyilatkozások mutatják kiépülését: Számoljál egyet! Elmegyek egy orvoshoz. Akkor adjál
egy papírt és egy tollat! Rajzoljál verseket! Nincsen valami, csak egy pár. [2;9]. T/1. A-igealakkal is megjelenik: Kapjunk
egyet! [2;10] Ha többes számú igealak van ekkor, az rendszerint T/1. vagy T/3. A T/2. ige ritka előfordulása széles körben
megfigyelt jelenség (Gósy 1984: 44). Valószínűleg az ekkor már gyakori múlt idejű (hol A-, hol B-) igealakok egybeesése
(pl. egyes palatális, kerekítetlen magánhangzókat tartalmazó igéknél: Ti énekeltek. vs. Ők énekeltek.) a jelen és múlt idejű
igealakok fonémaszintű különbözősége nehezítheti használatukat (tanul-ták/-tak, tanul-tátok/-tatok, énekel-tetek/-tétek,
mond-tak/-ták, üldöz-tök/-tek). A többes számú mintázatok formailag egyre sokfélébbek lesznek a 3. életév felé: Ez a mi
házunk, ez nem a Gergőék háza, ahol vannak autók, meg buszok, meg bölcsödék. Ezt a papírt elraknéd? Mert kihúztam
sokat. Semmelyiket kérem. [2;10] Minden dobozban egy cukor van. A mi házunkba nem jönnek a Peták gyerekek. A cicák
nem akarnak mosakodni. [2;12] Alszok egyet. Mindig kettőt csinál, meg ötötet. De ez a kettő kereke nem forog. [3;2] A
Gergővel láttunk egy cicát. [3;3] … észreveszi a szőrös malac, hogy nekem milyen csodálatos autóim vannak. Megittam
Bambusz felét kakaónak. (= Megittam Bambusz kakaójának a felét.) Egyszer egy leszakadt láncot láttam a földön. [3;5]. A
4. életév felé pedig még több többes számú igealakot mondott.

4. Összefoglalás, következtetések
Csaknem minden igénk potenciális lehetősége a tárgyi argumentum. Az intranzitív igék körében a tipikusan élő ágens végezte
cselekvést kifejező igéknél így: Belakja. Nagyot alszik. A mozgásállapotot kifejező élettelen igék azonban típusosan inkább
tárgyatlanok. Gurul. Begurul. Gurult egy kicsit. Az A-paradigma tárgyainak sorrendezett kiépülése tehát a következő: 1. nincs
tárgy: Akarok. 2. névelőtlen tárgy, anyagnevek: Kérek cokit. 3. Több entitás hátterében megjelenő határozatlan tárgy: Hozok
mászikat, tollat. Kettőt nem adtál. 4. Névmási tárgyak: mit, engem, téged 5. Fok- mérték határozók: pl. nagyot, egy kicsit. 6.
Inkorporált E/1. és E/2 névmások: Kaplál el! Szeretlek. 7. tárgyi mellékmondat. 8. egy …-t.

A 8. kései kiépülésének két fő oka lehet. Az „egy autót” kéttagú tárgy, ahol a tárgyjelölő hang (-t) nem jelenik meg az
anyai kollokációs mintázat mindkét tagján (ahogy a gyermek számára könnyebb lenne: Adsz nagyot, piroszat? Ollót. [2;3]).
Képzése szintaktikai művelet. Valamint az A-tárgyas kollokációs mintázat fogalma, 1, azaz számszerűen egy entitás
határozatlan többséghez való viszonyban, nagyon nehezen konceptualizálható a gyermek számára. Az agglutináló
magyarnál nem csak az a kérdés, hogy milyen ragasztékot von el a gyerek, hanem az is hogy a részben már dekomponált hangtestben hova helyezi el. Az időrendi kiépülés szerint pedig előbb vannak a B-ragozással referált B-tárgyak (az
autó), aztán a nem rámutatható A-tárgyak meghatározatlan többessége (Vö. Autók. [1;11], ahol a többesség a szóvégen
jelölt. Ezekhez képest kell a gyermeknek a tárgyi entitás fogalmát képeznie: a szó elé emelve a számszerű vagy más
(határozatlan névmási) minősítést, de a szóvéget (ahol a -k többes megjelenik) az indoeurópai pluralissal ellentétben
jelöletlenül hagyva, ekképp magyarsajátosan a morfémaszerkezetben felismeri az egyes és a többes szám helyét, közösségét. (A
leképezés részben hasonló az E/1., E/2. személyjeles B-tárgyak szóvégi jelöletlenségéhez, a többességhez kapcsolt fogalma
azonban a határozott névelő tárgy elé emelésével parallel.) Az elsajátítás sorrendiségében a minősített többesség – így az ’egy’
fogalma is – egy minősítetlen többességhez, egy aggregátumhoz (Lotz 1976: 137) való viszonyában (például Autók. [1;11])
gondolható csak el. A B-tárgyi fogalom is az aggregátum többeshez viszonyítandó. Fontos észrevenni a tárgyi agglutinatív
mintázat (hangi Gestalt) topológiai viszonyait, azaz a morfoszintaxisra érzékeny hangi szekvenciát. Következtetésem: a két
igeragozás nem a tárgy határozott/határozatlan voltát grammatikalizálta, értelmük partitívuszi (vö. finn Acc. vs. Part.). A B-ige
az aggregátumban rámutatással referál, az A-ige tárgyaira nézve számszerű/mennyiségi implikációt hordoz. Ezért az 1. és 2.
személyű tárgyakat, a beszélő(ke)t (engem, minket) és hallgató(ka)t (téged, titeket) szükségtelen deiktikusan azonosítani, s így a
A-paradigmába sorolódnak. A 3. személykategória azonban heterogén: autó, János, (másik) autó, ő, (másik) ő stb. A nem
beszédrésztvevő kategória tárgyait rámutatással (B-ige) azonosítani kell: ő/az, és nem valaki/valami más, az aggregátum egy
eleme.
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Végül szeretnék visszakanyarodni a hangi és jelentésösszetevőket összekapcsoló korai mentális fonotéka metaforájához.
A névszói és igei paradigma kiépülésének főbb kezdeti mozzanatait sematizáló ábrán feltüntettem Jancsinak egy olyan
megnyilatkozását (Labi. [1;10]) = Lába.), amellyel a fél (!) lábára mutatott (magának mint E/3. entitásnak testrészéről
beszélve (Szúrt labi. [1;11. = Szúrt lába.). Rendkívül kiugró volt: a labi a tőlem hallhatott ’lábikó’-t nem á-val, hanem a-val
vonta el, s mint ilyen, nem utánzott, hanem képzett hangtest létére nem tartotta meg a hangrendi illeszkedést, holott a
gyermek a harmónia megtartásával választotta meg ekkor a birtokos és igei allomorfokat. Ez irányította figyelmem a
magyar anyai beszédmódban igen nagyszámú, de morfoszintaktikailag semleges képzőkre (Kiefer–Ladányi 2000:
168–172). Mind közül (-kA, -(V)cska, a S.M.Ny. felsorolásához még: -ci, -csi, -ca, -ó, -kó) legfontosabb a megtévesztően
kicsinyítő vagy becenévképző szerepbe kényszerült -i. Az áteresztő -i-vel képzett célszavak kompozicionalitása hasonló az i-s becenevekéhez, amelyeket a forrásszó első szótagjának, a második szótag kezdő mássalhangzójának és az -i elegye
alkot: Já-[n-os]. Ja-ni. A magyarul tanuló gyermek (pl. Jan-csi) számára a gyakori, polifunkcionális -i az anya által a
hangok segítségével előmozdított rejtett tanulás eszköze („wittgensteni létra”, vö. Wittgenstein 1989: 90). 1. A gyermek
figyelmét az E/3. személykategóriára irányítja (Wéber 2008.), ahol a tárgyak tekintetében az A- és B-ragozás szétválik és
ahol az igei és nem igei kategóriák közössége a szóvégen megragadható: csuk-ja, csuk-ja!, csuk-na! és pad-ja, csukn-i-a. (A
magyar esetek számát is jól eltaláló Verseghy is az E/3. igét az A-igeragozásban az első helyre tette, l. Verseghy 1793/1999:
42) 2. az -i-vel képzett szó vegyes hangrendű lesz, kihangosítja a mély allomorfú toldalékolást. 3. a tőcsonkolás után a
gyermeknek egyszerűsített toldalékolású, magánhangzó végű tövet kínál: a tej-et és kislány-t hallható másságát a tejcsit
kiküszöböli. Az -i fenti társai az egyszótagú megnyilatkozások után segítve átvezetik a gyermeket a kétszótagúak
percepciója felé: a háromszótagúvá tétel legalább annyira funkciójuk, mint a kicsinyítés. Három szótagosan ők is
kiküszöbölik a had-a-m/pad-o-m problémáját is: vadacskámat/padocskámat. (A -ka percepcióbeli nyoma lehet Jancsi
artikulációjában a kezdetben asszimiláció nélküli (!) instrumentális: tolladval [2;11]. Hasonlóképpen kiemelkedően fontos
az anyaiban használt ikerszavak hangtestjének (ici-pici, ejnye-bejnye) percepciót könnyítő, de az artikuláció felé is ható
funkciója. A rejtve tanító anyai beszédben egyes „dajkanyelvi képzők” tőhöz illesztése óriási jelentőségű: -(i/á)l,
(i)gál, -(i)kál, -(i)zik: -csikál: hajcsizik, hamizik, kakil, pipil, megdádáz. Meglehet, hogy a korai időszakban ezért illesztik a
magyar gyerekek az -i-t és a -kA-t igékhez is: (Ajudi. = Aludni. hosszomka [1;8] = hozom, S. Meggyes 1971: 19).
Anyaként a hamizik és csicsikál igéket nem használtam, fiamnak nehezebb diókat kellett feltörni: eszik, iszik. Jancsi ’eszik’
és ’eszi’ értelemben egyaránt használta az esz-i’-t (Vö. Wéber 2008). Az -i-nek a megjelenése az igén az E/3. személy
funkcionális jelölése. (Hipotézisként vizsgálható, hogy az igék elbeszélő múltjának és a hosszú V-k előzményének tekintett
kettős hangzókban a második elemnek, az [i]-nek milyen szemantikája lehetett, s hogy nem esetleg egyedül ez az [i] volt-e
veláris, nem pedig egyes tőbeli [i].) A főnevekhez és igékhez is alkalmazott -i-illesztés azt is felveti, hogy a gyermek a Bigei és birtokos jelek hangi hasonlósága alapján pl. a „Kentem.” ([2;5] = Bekent x-em.) kijelentést névszói predikátumként
értelmezheti. Ez megmagyarázza a „múlt idő”, voltaképpen a befejezett igeneves szerkesztés igen korai ([1;8]) megjelenését
(Vö. Szedte-vette teremtette kölyke!). A magyarban a személyjelölés idealizált kognitív modellje (Wéber 2008), vagyis az
azonos hangi jelöltség révén (V: lesem/N: lesem) a szavak kettős kategóriája a gyermeknyelvi adatokban (Vö. A piros az
kék. [2;1]) gyakoribb lehet, mint azt a felnőtt megfigyelők észlelik. Az [i] réshangot kiugró abszolút magassága (mely az
anyaiban mint női beszédhangban még magasabb) alkalmassá teszi a fenti diffúz szemantikai implikációk közvetítésére.
Semlegessége (az é-hez hasonlóan) átláthatóbb, ha a magánhangzó-harmóniát nem a palatális/veláris szembenállás mentén
értelmezzük (amire Lotz megjegyzése hívta fel a figyelmem, l. Lotz 1976: 356), hanem úgy, hogy a magyarban az o/ó és
ö/ő és hasonló párok nem keveredhetnek egymással második formánsuk egymáshoz való közelsége miatt. Az [i] magas F2
és F3 formánsával ez a veszély nem áll fenn, és a magánhangzókéra emlékeztető viselkedésű [j]-nél sem (Kassai 2003:
535). Az s-, -sz, -z végű homonim főneveket és igéket hallhatóan különíti el az asszimiláció nélküli toldalékolás: (sit venia
verbo) (az ő) fosa vs. (ő) fossa. (Magánhangzó végű igénknél pedig a [v] hiátustöltő jelenik meg: lövi, de: rója.)
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Az -a, -e birtokos személyjeles alakokat a kevésbé testes és transzparens (j-tlen) jelölés miatt a gyerekek további
személyjellel toldják meg: pl. ingejje = inge (S. Meggyes 51-54. Jancsi: Szeméje. = Szeme. [2;3]). Ám Jancsi egyszer sem
mondott (igeként tévesen) pl. csuka vagy monda alakot. A ’labi’-ban artikulált, kihallott -i transzparenciáját megszüntetik a
hangi törvények. Már [j]-ként az E/3. birtokos személyjelnél vagy az E/3. B-igealaknál jelenik meg. Az utóbbit a gyermek a
korai időszakban nem használta (kizárólag E/1. és E/2. alanyokkal épül ki a B-igeragozás: Látom. Látod.). Az E/3. birtokos
személyjel használata, talán Jancsinál épp az ige (és nem a névszók) extenziója miatt ritka ekkor a korpuszban (sapkája,
teteje, telefonja). Megjelenik később a főnévi igenéven (kell fürdeni [3;4]).
Búvópatakként aztán előtört. Fiam utolsó kísérlete az -i hang ’egyes szám’-funkciójának, azaz a mentális fonotéka és
szótár megfelelő pontjainak összekapcsolására óvodáskorában, a 3. és 4. életév között zajlott, amikor a magyar nyelv
kiépülésének menete a többes szám konceptualizációjához ér. Nyelvünkben nincsen az indoeurópai nyelvekéhez hasonló
pluralis, hiszen a főnév számnévi vagy névmási minősítés mellett egyes számú marad: négy autóø. Az aggregátum -k
jelölte többesség sem pluralis. A T/3. A-igealak kognitíve nehéz konceptualizációját megelőzi a T/3. B-igealakok képzése.
Három és négy éves kora között Jancsi – és ez egyébiránt széleskörben megfigyelt jelenség a magyar gyermeknyelvi
kutatásban – az E/3. és T/3. személyű igealakok hangi szekvenciáinak és jelentésösszetevőinek kialakításakor
szisztematikusan téveszt (Gósy 1984: 45, Simonyi 1906: 322). Jancsi az egymásra képzett egyes és többes szám egymásba
tűnését a maga módján úgy próbálta egyértelműsíteni, hogy a B-igealakok 3. személyű alakjainál hol hallatta az [i]-t a
szekvenciában (I.=E/3.-jelzés), hol [j]-sített (II.=az E/3. birtokos személyjelet kihangosítva), máskor asszimilálódott [j]-t,
azaz [ia]-t vissza-[i]-sít (III.): I. T/3. (ők, azok) csinálik [3;5], bepakolik [3;5], kihúzik [3;6]. II. E/3. (ő, az) megbillentye
[2;12], összetörje [3;11], megsüttye [3;5], szerettye [3;5], temettye [3;8], ráöntye [3;5] [3;8], elüttye és elüccse [3;1],
öltöztettye [3;5], vezettye [3;5]. T/3. (ők, azok, kijelentő mód):, leszeggyék [2;12], lepisiljék [3;1], cseréjjék [3;1, hirdettyék
[3;8], összegyűjtyék [3;11]. III. E/3. (ő, az) hozi [3;1], utáli [3;5], rángati [3;12], adogati [3;5], megbánti [3;5]. Az így kreált
[j]-sített alakok, de az [i]-sítettek is hangzásukkal visszahozzák a nyelvelsajátítás kezdeti predikátumaiban lévő igék és
főnevek összeolvadását valahogy így: „(az ő) összetörje” (az ő összetörése), „(a katonák) csinálik” (csináljaik, csinálásuk)
stb. Nem hogy a gyermekektől nem áll távol ez a nomentől a verbum felé (és vissza) terjedő vonzás, hanem a mai beszélt
nyelvtől sem: Holnap ügyintézek. A 4. életév az ikesítés és iktelenítés időszaka is: (ő/az) pisilik, lógik, pihenik, sírik,
táncolik, olvasik, haragudø, kinyílódø, becsukódø (jól eltalált iktelen és ikes igealak mellett: dolgozik, elesik, látszódik,
hallatszik.) Analógiáknak nem nevezném ezeket, inkább relatív kísérletek az éppen aktuális
hang-morféma
megfeleltetésekre a névszói és igei paradigmák teljes kiépülésükkel jellemezhető szétválása előtt. A kihangosítások után a
morfológiai tudás visszaépül a fonotaktikai tudásba.
Jancsi négyévesen azután sokszor már azokat az igéket is konvencionális formájukkal felülírt módon mondta, amelyeknek
alaki transzparenciáját korábban megkísérelte megvalósítani: vezeti [3;12], szeretik [3;12] (noha még 4;11 korából is van
ellenpélda: megsüttye). A korábbi nyelvi reprezentációknak ez a felülíratlan állapota Jancsi mai beszédével szembesíthető.
Különben miként lehetséges, hogy mi anyanyelvi felnőtt beszélők el tudjuk dönteni a felülírt reprezentációk ellenére, hogy
mikor kell [j]-vel vagy anélkül mondani a 3. személyre utaló birtokos toldalékát, sőt jelentés-megkülönböztetésre használva
azt (kar-a, kar-ja), miközben (már) nem tudunk szabályokba foglaltan számot adni e tudásunkról? A válaszom az, hogy ez a
tudás a Polányi Mihály által kifejtett tacit knowledge (Polányi 1994: 162). Procedurális természetű tudás, mely az artikulációs
és auditív működésünkben nyilvánul meg: akkor tudjuk e tudást, amikor mondunk, hallunk: hangról hangra. Nyelvileg
reflektált, formalizált szabályokba nem foglalható, mert a homo sapiens hangképző és halló szerveinek (tegyük hozzá: kicsiny
üregekre és járatokra korlátozódó) geometriájához kapcsolt (Vidovszky–Weber 1997: 41) hallgatólagos, mondott, de nem

113

elmondott tudás. Abban a gyermeki énünk kódolta valamikori, mára átírt hangtárban, melybe édesanyánk mondta és énekelte
a hangokat.
Anyanyelvünk gazdagsága, ha ez az auditív és artikulációs reprezentációk asszimetriájában rejtőzködő tünemény a
„pszichológiai realitás” státuszából kilépve egy kétéves magyar kisfiú beszédében hallik.
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HAADER LEA
BESZÉLT NYELVI JELENSÉGEK MEGISMERÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI RÉGEBBI
NYELVTÖRTÉNETI KOROKBAN

1. A beszélt nyelvet ma már egyre tökéletesedő technikai eszközökkel rögzített korpuszok alapján lehet vizsgálni, legyen a
kutatási cél bármilyen indíttatású: fonetikai, dialektológiai, szociolingvisztikai, grammatikai stb. A nyelvtörténettel
foglalkozók helyzete ebből a szempontból merőben más – annak ellenére, hogy a régebbi korszakok beszélt nyelvének
megismerése semmivel sem kisebb fontosságú feladat. Erre utal, hogy az utóbbi évtizedekben – a nemzetközi
szakirodalomban és itthon egyaránt – a beszélt nyelv, valamint a beszélt és írott nyelv viszonya iránti érdeklődés történeti
aspektusból is megélénkült. Régebbi korokra nézve az a paradoxon áll fenn, hogy a beszélt nyelv jelenségeit kizárólag
írásban hagyományozódott, sokszor esendő íráskészséggel rögzített szövegekből lehet és kell kifejteni. E jelenségek
kinyerésének fontosságát pedig – most a szűkebben vett történeti grammatika szempontjából (és számos kutatási területet,
mint pl. történeti szociológia, dialektológia stb. figyelmen kívül hagyva) – az az alapvető körülmény indokolja, amelyet
Herman József (2002: 402) így fogalmaz meg: „intuitíve evidens, de a világosság kedvéért érdemes kimondani, hogy […] a
változásnak egyetlen, de szinte korlátlanul sok lehetőséget rejtő locusa marad: ez a folyó, tényleges nyelvi kommunikáció.
A nyelvi elemek bármilyen jellegű módosulása csak a közlési aktusban részt vevők nyelvi aktivitásában jöhet létre”1. Ha
tehát a vizsgálat tárgya a mindenkori nyelvi változás, akkor a régebbi korok beszélt nyelvi állapotának megismerése
kulcskérdés. Az út az említettek értelmében közvetett, a rekonstruált kép pedig csak töredékes lehet.
2. Néhány általánosabb megjegyzés a beszélt nyelv kifejthetőségének esélyeivel kapcsolatosan
2.1. A rekonstrukció lehetősége általában függ az egyes nyelvi korszakok régiségétől; a különféle korszakok
kutathatóságának esélyei nem egyenlőek: fordított arányban látszanak egymással állni, azaz minél későbbi egy kor, írott
nyelvemlékanyaga minél bőségesebb és műfajilag változatosabb, annál több eredményre lehet számítani.
A magyar beszélt nyelvre vonatkozó vizsgálatok főként a középmagyar korral kezdődően vannak. Ezek közül Gergely
Piroska (2002) és Pusztai Ferenc (1999 és 2004) idevágó tanulmányait kell kiemelni. Pusztai Ferenc a középmagyarra
vonatkozóan világossá teszi, hogy a magyar beszélt és írott nyelvváltozat viszonyának kettősségét a magyar–latin nyelvi
társultság is befolyásolja, és emiatt tartósan (bár időről időre módosuló mértékben) négy változat viszonya játszik szerepet:
latin írott, latin beszélt, magyar beszélt, magyar írott. Az ómagyar kor pedig a kétváltozatúságra tagolódás szempontjából
(bár van már írott nyelvváltozata) még csak előzménynek tekinthető (www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/pusztai).
2.2. A beszélt nyelvi vizsgálatok és a nyelvi szintek vonatkozásában a szó- és kifejezéskészlet vizsgálata ígéri a legtöbb
jellegzetesen elkülönülő elemet, és a kutatások többsége is elsősorban a lexémaszintre irányult. Emellett azonban –
kutatóktól függően – más nyelvi szintek: a fonológiai-fonetikai, a morfológiai, illetőleg a szintaktikai-textológiai is
jelentőséget kaphatnak. Mindenképpen hangsúlyozni kell azonban, hogy a két regiszter különbségei ellenére számos
jelenség mindkettőn keresztülhúzódik, illetve alternatív vagy komplementer módon alkalmazódik. Viszonylag nehezebb a
jellegzetes beszélt nyelvi kifejezésformák megállapítása a szintaxis, a mondatszerkesztés területén (vö. Betten 1990: 325–
326).
2.3. Tipikus(abb)an beszélt nyelvi formáknak szokták tekinteni a kutatók a következőket: glosszák, esküformák,
üdvözlőformulák, előzetes fogalmazványok okiratok készítéséhez, rövid iskolai mondatok, dialógusrészek, egyenes
idézetek, indulatszók, módosítószók, parancsok, kérdések, megszólítások stb. Különösen értékesnek ítélik a „népi
közegből” származó személyek közvetlen megnyilvánulásait (vö. Sonderegger 1990: 311–313; Betten 1990: 326; Pusztai
1999: 382), amelyeket – mai terminológiával – írott beszélt nyelvinek minősíthetünk:

1

(1)

„reaja rohanvan Masasni … mondvan: No ti Kuttyak mit kerestek itten” (1730: Boszorkányperek 1: 231)

(2)

„mondotta a fatensnek Masasni, ha engemet meg fognak, tehat Szomszéd Aszszony, csak legyetek am bizonysagok mind
Urastól, és ki mondgyatok am, mit tudtok” (uo.)

(3)

„fel emeltte az úját és mondotta meg banod te azt koma” (1730: i. m. 233).

A generatív nyelvelmélet a változás locusát máshol, a gyermeki nyelvelsajátításban látja.
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Az utóbbi példán az is látszik, hogy a lejegyzők nemcsak az elhangzottaknak, hanem a szituációknak, a gesztusoknak az
érzékeltetésére is törekedtek (vö. Pusztai 1999: 383). Ha viszont a hitelesség kedvéért az élőbeszéd trágár kifejezéseit
kényszerültek visszaadni, akkor jelezték ettől való távolságtartásukat – és ezzel mintegy elkülönítették a két regisztert
(Pusztai 1999: 384–5, www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/pusztai):
(4)

„kirre feleli az Biró Margitt … S. V. [= sit venia] Eb szar gongya van a gyermekednek meny haza meg gyogyúl” (1730:
Boszorkányperek 1: 233)

(5)

„és illen szokkal illette a Fatenst: No megh jöttel vén diszno, hol voltál ebéden, mitt beszéllettel a Nádosdi Papnak, nem
volt mit enned az én S. V. Seggemet köllöt rágnod … erre felele a Fatens, megh jöttem ördögh atta szaiha” (1751:
Boszorkányperek 2: 729–730)

2.4. Bizonyos szövegtípusokból az egykori élőbeszéd elemei, szerkezetei nagyobb eséllyel és könnyebben olvashatók ki,
mint másokból. Ilyenek többek között a peres iratok (pl. a fent többször idézett boszorkányperek), mivel bennük érdek
fűződik ahhoz, hogy a tanúk által felidézett párbeszédek a lehető legpontosabbak legyenek. De közel áll(hat)nak az
élőnyelvhez a misszilisek is. A középmagyarban már széles réteg levelez, a női levélírók száma is megnő, témáik és a
fogalmazás mindennapi, a mondatszerkezetek fésületlenebbek, a szempont kizárólag a funkcionalitás. Számolni kell viszont
azzal is, hogy a levelek hangneme, nyelvisége függhet attól is, kinek szánják, ki a címzett. Ugyanazon szerző, jelen esetben
például Ráday Pál Rákóczihoz hivatali nyelven, latin szavakat bőségesen alkalmazva ír, míg feleségének szánt levele
egészen más megformálású:
(6)

„Kire nézve már magunk közt alkalmassint reá mentünk vala, hogy salva principalium praerogativa bé adgyuk a
punctumokat olly cautela alatt, melly szerint a mediatiotul asecuraltatva legyünk, hogy a plenipotentianak intermittalt
productioja az activitasnak semmit se praejudicallyon” (1706: Ráday-iratok 1: 601)

(7)

„Édes Sziveczkém, ha mire szükséged lenne, tudosicz a’ felől is. Az hugomnak van parancsolattya, a’ mennyi pinz
kívántatik, adgyon.” (1705: Ráday-iratok 1: 452)

Egy szövegtípus tehát lehet általában véve alkalmas beszélt nyelvi elemek feltalálására, de erre önmagában mégsem
garancia. (Az ellenkezőjére is van példa: kötött, szakrális szöveg mutat fel a beszélt nyelvben kiformálódott jellemzőket; l.
később.)
Nem tartozik a most megcélzott vizsgálati körbe, de biztosan a beszélt nyelvet képviselik a korabeli helynevek
(Hoffmann 1996: 45). A Lázár-térkép forráshasználatának felderítésében például a névalakokból lehetett következtetni a
helyszíni gyűjtés tényére (vö. Haader 2003).
3. A továbbiakban három olyan fogódzót próbálok bemutatni, amelyekről azt gondolom, hogy alkalmasak lehetnek –
szintaktikai (esetenként szövegtani) szempontból – beszélt nyelvi kifejezésformák kifejthetőségére.
3.1. A retrospektív módszer a nyelvi változások felől közelít. Arra alapoz, hogy a későbbi korok a végbement
változásokkal mutatnak rá a korábbi korszakokban (direkte elérhetetlenül) folyó kommunikációra, az élőbeszéd
összetevőire (vö. a fenti Herman-idézetet). Ebből a szempontból beszédesek és fontosak a mennyiségi tényezők is: az új
jelenség belépése egyéni beszédaktusban történik, variánsként jelenik meg, majd elterjed (ha egyáltalán elterjed) a
nyelvközösségben. Fontos megjegyzés: a változásfolyamatok alapján rajzolható beszélt nyelvi térképet csak az egyes nyelvi
korszakok igen részletes feltérképezésével, a nyelvi elemek konkurenciaharcának alapos ismeretével lehet(ne) megalkotni
(vö. Károly 1980). Pozitív és negatív oldalról is illusztrálnám ezt a megközelítésmódot.2
Pozitív példát a mondattan területén számosat találni. Az összes grammatikalizációs folyamat feltételezi a beszélt
nyelvben való gyakoriságot, ilyenre pedig sok példa van (hiszen, talán, jóllehet stb.). Mennyiségi jellemzők alapján
igazolható, hogy a korai ómagyar kor után a ha-t beszédben már időhatározói kötőszóként nemigen, csak feltételesként
használhatták; vagy hogy az egyenlőtlen hasonlításra a hogysemmint az ómagyarban variánsként megjelent ugyan már a
beszélt nyelvben (az adat misszilisből származik!), de a közösségi kommunikációban használatos kötőszóvá csak a
középmagyarban vált. A hasonlító kötőszók közül a beszélt nyelvben a mint uralhatta a terepet, ezt terjeszkedő számarányán
kívül a különféle gyakorlatiasabb célra fordított szövegekben (szerzetesi szabályzatok, szertartáskönyvek, pl. BirkK.,
LányiK.), valamint az eredeti magyar emlékekben való jelenléte is mutatja. Az is biztos, hogy az élőbeszédben a
mellékmondatos szerkesztésmód volt előnyben az igenevessel szemben, aminthogy a középmagyarban már a
bibliafordítások is jobbára erre a szerkesztésmódra térnek át. Említhetjük még a beszélt nyelvben kétség kívül gyakori,
2

Némileg sematizálva a helyzetet, a példákban az esetleges területi nyelvi sajátságokat most nem veszem figyelembe, és a mondattanban
nagymértékben meglevő variációs használattól is eltekintek.
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formulává váló mellékmondatokat (hasonlítókat, tekintethatározóiakat stb.: pl. mint látom, mint hallottuk, mint tudjuk, ami
ezt vagy azt illeti stb.). Ezek az ómagyar korban is bőven képviselve vannak, a középmagyar szövegek, főként a misszilisek
pedig ontják őket.
Még tanulságosabbak azonban a negatív példák, azok, amelyeknél a jelenséget a következő korszak nem igazolja vissza,
tehát a szóban forgó jelenség a korszak élő nyelvének nem lehetett (jelentősebb) eleme.
Itt is akad több példa (pl. a csupán a JókK.-ben használatos hogyhana kötőszó, a monnal, az időhatározói menyé stb.), de
a legbeszédesebb talán a Huszita biblia esete. A MünchK. Újszövetség-fordítását pontosság és filológiai fegyelem jellemzi.
A hasonlító kötőszók vonatkozásában ez például azt jelenti, hogy a fordítók törekedtek a latin és magyar hasonlító kötőszók
megfeleltetésére, és az így kialakított megfelelések betartására. A kötőszókat az alábbi párokba rendezték (a megfeleltetések
a középkori logika szerint történtek): ut = mint; secundum quod = miszerint; sicut (velut, prout) = miként; quomodo,
quemadmodum = miképpen; quasi, tamquam = monnal (Berrár 1957: 397).
Mivel a latinban a sicut volt a legelterjedtebb kötőszó, a Huszita bibliában az ennek megfelelő miként lett a leggyakoribb,
annak ellenére, hogy az egyéb ómagyar nyelvemlékekben (a beszélt nyelvhez közelebb állókban) egyértelmű a mint és a
miképpen fölénye. A mikéntnek ilyen mértékű használata tehát mind az irodalmi hagyománnyal, mind az élőnyelvvel
ellentétben állt. A MünchK.-féle magyarítást felhasználó, továbbvivő fordítások (pl. a DöbrK.) alkalmazták még a mikéntet
(l. még Berrár 1960: 108–111); különösen sokáig megmaradt a Miatyánk-szövegekben, a középmagyar kor azonban már ezt
a kötöttebb használatot sem igazolja vissza: sem Károlyi, sem a kódexhagyományt erősebben követő Káldi nem fordít már
ezzel a kötőszóval. Károlyinál a Pater nosterben (1590: II/2: 6) mint és miképpen; Káldinál (1626: 905) miképpen áll.
Ugyanígy folytatás nélkül maradt, mert az élőnyelvben nem volt bázisa az itaque magyarításaként mesterségesen kiagyalt és
úgy, és így kötőelemnek (vö. Rácz 1963: 26–27). Bár nem mondattani érdekeltségű, érdemes megemlíteni az anima = lélek,
spiritus = szellet mesterséges megfeleltetés „kisiklásait”, a filológiai fegyelem megtöretését elsősorban olyan esetekben,
amelyekben a Spiritus sanctust kellett lefordítani. Erre a kifejezésre létezett ugyanis egy erős, beszélt nyelvi hagyomány (a
doxológia miatt is), és ennek a hatása az, hogy a Huszita biblia kódexeiben szent szellet helyett sokszor szent lélek áll (vö.
Hadrovics 1994: 101–103). Ez egyértelműen mutatja a beszélt nyelv győzelmét az élőnyelv talajára nem támaszkodó írott
nyelv fölött.
3.2. A nem anyanyelvű lejegyző fogódzója. Külföldiek hallás alapján való lejegyzései elsősorban éppen a
mondatszerkesztésre nézve beszédesek. Míg a fonetikai–fonológiai szint szemszögéből többnyire csak arról árulkodnak,
milyen anyanyelvű lehetett, aki a magyar szöveget lejegyezte, a mondatszerkesztési jelenségeket – éppen az anyanyelvi
kompetencia hiánya miatt – pontosan mutatják.
A legutóbb felfedezett nyelvemlék, a Müncheni emlék azzal lep meg bennünket, hogy szerzője, Johannes von Grafing
bajorországi bencés szerzetes a legalapvetőbb imákból (Miatyánk, Üdvözlégy) egyszerre két magyar nyelvű változatot is
lejegyzett, amelyekből az egyik egyértelműen a beszélt, a másik az írott nyelvi regiszterbe tartozik (vö. Haader 2005: 163–
164). A két változat egészen más hangjelölésű, és míg a hallás után leírt variánsban a szavak fölött hangsúlyjelölés van,
addig az írott nyelvi változat szóalakjai fölött latin értelmezés.
A beszélt nyelvi változatból most két – a szintaktikai és a szövegszintet érintő – jelenségre utalnék, olyanokra, amelyeket a
későbbi nyelvállapotok visszaigazolnak, és amelyek az írott nyelvi változattól különböznek. Egyik ilyen az igekötő-használat
mértéke, illetőleg egyáltalán megléte. (A példapárokban a felső a beszélt, az alsó az írott változat.)
(8)

ës megbozässät mi vëtkenkët
es bachaassad mÿ nekwnk my weetkynketh

(9)

mikëpen ës mi magboczätunk vëtëtëknek
mykeeppen mÿes bochatwnk nekwnk wetetteknek

(10) de säbädiczmk mikët a gonostwl Amen
dech zabatah mynketh gonoztwl. Amen

A szövegformálást érintő eltérést az alábbi vers érzékelteti:
(11) Mindënapi generenket abiät nekenk ma
My kenyerumketh mennennapnath adyad nekywnk ma

A németes füllel lejegyzett első szövegvariánsról – a későbbiek ismeretében – jó okunk van feltenni, hogy ez lehetett a
XVI. század elején a napi gyakorlatban alkalmazott forma. Az írott változatoktól való különbség érzékeltetésére idézek még
néhány korabeli kódexváltozatot is:
(12) Mi tè⌠ti ke~è2Dnc felet valo kėnè2èt aggad mdnèkDnc ma (MünchK. 12rb)
mÿ menÿeÿ kÿńerwnket aggÿad nekvnk ma (JordK. 370)
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Mv mnden napy Ky nervnkDt aģģad nekvnk Ez napon (SzékK. 127)
Mÿ kenyerūketh mÿnden napÿath agyad neekwnk ma (ÉrsK. 164)
My keńerDnket : naponkedied : aģģad : nekDnk : ma (DebrK. 472)

A Johannes Grafing által írásba foglalt dichotómia azonban ritka kincs. Idegen anyanyelvű személyek leginkább
nyelvtanulási szándékkal szoktak magyar szövegeket lejegyezni. Ezekből az ún. nyelvmesterekből három ómagyar korit is
ismerünk, az egyiket éppen a MünchEml.-ből, a másikat Rothenburgi János 1418 és 1422 között vetette papírra,3 a
harmadik a vatikáni levéltár egyik kéziratából származó Ábel-féle szójegyzék a XV. század végéről.4 Az első kettő német, a
harmadik olasz anyanyelvi bázis alapján van lejegyezve. (Ugyanazon magyar szó olaszos és németes jelölésmódjára: nem
ce ~ ninz tschen; nem siomict ~ Nem schemit.) A hallás alapján leírt szavak, kifejezések többször a nyelvjárásról is
árulkodnak; a kérdő partikula pl. elég egységesen i alakban jelenik meg: tucz sci, halodi, eartudi; ytali, bastalj, yatali.
A nyelvmesterekben – főleg mondattani szempontból – sok az egyezés. Mondatállományuk (pragmatikai indíttatásból)
többnyire kérdő és felszólító mondatokat tartalmaz. A kérdőkkel az elemi kérdéseket lehet feltenni: mit mondasz?, mi ez?,
ennek mi neve?, kié ez?, honnét jössz?, hova mész?, mit kérsz?, mit akarsz? melyik az igaz út Budára? és hasonlók. A
felszólító mondatok az evéssel, ivással, egyéb testi szükségletekkel kapcsolatosak: Kulcsár, adj te kenyér!, Adj te kenyeret!,
Adj te bort!, Szakács, adj te húst!, Asszony, mossad ingemet!, Gyere, aludjunk el!, Gyere, együnk!, Gyere, igyunk!, Tedd be az
ablakot!, Eredj ki! Eredj hamar! Rothenburgi János feljegyzései és az Ábel-szójegyzék között vannak egészen megegyező
mondatok is. Ez a két nyelvmester abban is összeillik, hogy igen szókimondó a nemi élettel kapcsolatos terminológiát illetően
(annyira, hogy ide vonatkozó beszélt nyelvét még sit venia mentegetőzéssel sem idézem). A bencés szerzetes nyelvmestere
grammatikailag igényesebb, és egy összetett mondatot is tartalmaz: Elässer michoron iesek maiarorsagwo hallam ninz tschen
wor (latin értelmezéssel ellátva: primum quando veni in hungaricum regnum audivi nec adest vinum). Beszélt nyelvet idéz az
egymás nemzetének sértegetése: Zoki niemat megsärtat tegëdet Zoki maiar wolbudes egi wack (ezek nem latinul, hanem
németül vannak értelmezve, tele törlésekkel).
Sonderegger is idéz hasonló német példákat a beszélt nyelviség egyik megjelenési formájaként (1990: 312). Ő a kolostori
oktatás iskolai nyelvi mondatainak nevezi ezeket:
(13) Uuio mág áber dáz sin? ’Wie kann das nur sein?
Lírne nóh páz pechénnen ’Lerne noch besser erkennen’ stb.

3.3. A harmadik támpont a folyamatos peremstátuson alapszik. Ha egy szintaktikai szerkezetforma máig nem tudott igazán
beépülni az írott nyelvbe, de már az ómagyarban is létezett, az ott is beszélt nyelvi lehetett. Vannak olyan szerkesztésmódok,
amelyek korszaktól függetlenül állandóan jelen vannak a szövegekben, de mindig csak peremjelenségként. Többnyire
kommunikációs indíttatásúak. Egyik közülük a mondatátszövődés.
Topik vagy fókusz átszövődése már a kódexekből adatolható:
(14) „addig kÿ nem Iewe mygh Cri⌠tu⌠th meg halla hogÿ fel Tamada” (AporK. 217)
(15) „Kit aka2toc hog èl è2è iec tdnèctec” (MünchK. 34 rb)

A középmagyar műfajilag és mennyiségileg megnövekedett anyagában az előfordulások szaporodnak, elsősorban a
beszélt nyelvhez közelebb álló szövegfajtákban:
(16) „Az keth ffÿamates oda zomzedsagba kyltem Wereswarra, mert Bechbe azt monghak hogh halnak, es nem mereem oda
kyldenÿ ewketh” (1561: Zrínyi-levelezés 49)
(17) „Igh monda az en jobbagÿom, hogÿ wolt a dolog” (1559: Zrínyi-levelezés 47)
(18) „Az ü Fölsége haragos leuelet nem hiszem, hogy meg erdemlettem uolna eni sok farotsagu szolgalatommal” (1652 e.:
Zrínyi-levelezés 262)

Pázmány is többször használ átszövődéses mondatokat, és Bornemisza Ördögi kísérteteiben is megjelennek:
(19) „Nem ezeket kivánom (ugy-mond Christus) hogy tanúllyátok: hanem quia mitis sum, et humilis corde” (1636: Pázmány
1: 65)

3
4

Kiadásai: Jakubovich–Pais: ÓmOlv. 282–284 és Molnár–Simon: Magyar nyelvemlékek 64–66.
Kiadása: Simonyi: NyK. 31 [1901.] 225–227.
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(20) „Elx´⌠zxr: Urunk, abból mongya, Joan. 13. v. 35. hogy az x Tanítványi meg-i⌠mértetnek, ha Szeretet lé⌠zen kxzxttxk”
(1637: Pázmány 693)

(21) „es it akara hogy az Nyomtatast el kezdgyem” (1578: Bornemisza 178)
A példákat még lehetne szaporítani, mert az információközlés sorrendje mindig újra és újra létrehoz ilyen összetett
mondatokat. Bár ma egyre több van belőlük (írásban is), ez a szerkesztésmód valószínűleg továbbra is elsősorban beszélt
nyelvinek marad meg – az írott és beszélt nyelv határán.5
4. A nyelv történetét kutatók két dologgal biztosan tisztában vannak:
– hogy a nyelvi változások lefolyásának hiteles rajzához a lehető legpontosabban kellene megközelíteni a kutatott
korszakok beszélt nyelvi közegét,
– és hogy a teljes képet utólag már sohasem lehet elérni.
Törekedni viszont kell rá.
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A közelmúltban a rádió egyik nyelvi műsorában egyik ismert nyelvészünk hibásnak és javítandónak minősítette az átszövődéses
mondatokat, írásban mindenképpen.
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HORVÁTH LÁSZLÓ
EGY XIX. SZÁZADI DRÁMAKORPUSZ VALLOMÁSA
A FELSZÓLÍTÓ IGEALAKOK KETTŐSSÉGÉRŐL

1. A várj : várjál, lakj : lakjál, illetőleg várd : várjad típusú alakpárok tagjai közötti választással és ennek a történetével tíz
évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni. Akkor az Abaffy Erzsébet születésnapjára összeállított kötetben szereplő írásomban
(Horváth 1998) egyrészt szembesítettem a nyelvművelő kiadványok (pl. Kovalovszky 1980) állításait egy kortársnak
mondható (az 1980-as évekből való) drámakorpusz adatainak statisztikai elemzésével; másrészt összevetettem a
szövegmintát azzal a képpel, amelyet a történeti nyelvtani szintézis igeragozási fejezetében néhány évvel korábban éppen az
ünnepelt rajzolt meg a kései ómagyar kori nyelvállapotról és nyelvhasználatról (E. Abaffy 1992: 205–210, 217, 221–222).
A korpuszvizsgálat olyan eredményre vezetett, amely lényegében összhangban van a nyelvművelő szakirodalom
megállapításaival, sőt hamarosan kiderült, hogy az egyetemi leíró grammatika megfelelő fejezetével is (Kugler 2000: 114,
117). Elemzésem kiegészítésképpen azt is feltárta, hogy a határozott igeragozásban statisztikailag jelentősen
(szignifikánsan) kisebb a hosszú alakok előfordulási aránya, mint az általánosban (Horváth 1998: 83). Az ómagyar kori
metszettel való diakrón összevetés pedig igen nagy változásokról tanúskodott: az általános ragozásban az iktelen és ikes
paradigmáknak a rövid felszólító alakok dominanciájához vezető kiegyenlítődéséről, a határozottban pedig a hosszabb
formák szembetűnő visszaszorulásáról. Annak a felderítésére törekedve, hogy ezek a folyamatok pontosabban mikor és
egymáshoz képest milyen időrendben zajlottak le, a II. és a IV. szegedi nyelvtörténeti konferencián további két
drámakorpuszt vontam be a diakrón összehasonlító vizsgálatba: előbb a közép- és újmagyar korszakok fordulóján, a XVIII.
század 60-as és 70-es éveiben született minorita iskoladrámákét (Horváth 2001), majd a XX. század első két évtizedében
keletkezett darabokét (Horváth 2006). Hogy miért éppen ezekhez a korszakokhoz nyúltam vissza, és miért ebben a
sorrendben haladtam, annak a részletezésétől itt eltekintek; indokaim a hivatkozásokban szereplő helyeken megtalálhatók.
Mostani témaválasztásom magyarázatául és a vizsgálat eredményeinek ismertetése előtt szükség van viszont arra, hogy E.
Abaffy Erzsébet fejezetét, Szathmári Istvánnak (1968) a középmagyar periódusra vonatkozó megfigyeléseit és az említett
három drámakorpusz tanúságát felhasználva vázlatosan ismertessem azt, amit a felszólító igealakok kettősségének
történetéről eddig megtudhattam.
Az általános ragozású iktelen igék egyes szám 2. személyében az eredeti (ragtalan) rövid alak vetélytársaként az ikes igék
analógiájára a kései ómagyarban kezdett megjelenni az -l (-ál/-él) ragos hosszú forma (E. Abaffy 1992: 221). A középmagyar
kori nyelvtanírók műveiben vegyesen tűnnek fel a menj és menjél típusú formák, Szathmári (1968: 422) szerint a rövidebbek
terjedésével és élesebb funkciókülönbség nélkül. A XVIII. századi minorita iskoladrámákban kivételnek számít a hosszabb
alak, 1%-os részesedéssel. A XX. század eleji korpuszban még mindig ritka, bár képviselete már 5%-os. A század végére,
vagyis az 1980-as évek szövegmintája alapján pedig további jelentős gyarapodást regisztrálhatunk: a hosszabb forma
részesedése megközelíti a 20%-ot.
Az ikes igék között a hosszabb (ragos) alak az eredeti, körükben tehát a felszólító alakpár rövidebb tagja az iktelen igék
mintáját tükröző ragvesztésnek az eredménye. Az iktelen igékkel kapcsolatban említett, ellentétes irányú folyamattal
szemben ez a tendencia az ómagyarban még nem érvényesült (vö. E. Abaffy 1992: 222). A középmagyarban már igen, de
felderítésre vár, hogy mikortól és milyen mértékben, ez ugyanis Szathmári könyvéből sem derül ki (vö. mégis 1968: 424). A
korszak végén mindenesetre a minorita drámák korpusza már a rövid formák tekintélyes behatolására enged következtetni,
hiszen részesedésük 20% feletti. Az újmagyarban, a XX. század elejére pedig nem egyszerű arányeltolódás, hanem
gyökeres fordulat ment végbe: a rövid alakok kerültek fölénybe, 60% feletti részesedéssel. A század folyamán további
térhódításuk oda vezetett, hogy az 1980-as évekre dominanciájuk majdnem ugyanakkora lett, amekkora kétszáz évvel
korábban még a hosszú alakoké volt.
A határozott ragozásban az ómagyarban vegyesen fordultak elő hosszabb és rövidebb alakok. A történeti nyelvtanból
megtudhatjuk, hogy a hosszabb felszólító alak „kivétel nélkül minden igetőtípusban, a módjel bármiféle hasonulásos vagy
összeolvadásos formájában megtalálható”, míg a rövidebbnek a morfematikai struktúrája „nem egyöntetű; az igetípusoknak
megfelelő, szigorúan kötött szabályok szerint alakul” (E. Abaffy 1992: 207). A grammatika törzsanyagának
kódexrészleteiben a hosszabb formák részesedése 75%-os, a világi szövegekben viszont (igaz, igen kevés adatból) éppen
fordított az arány (E. Abaffy 1992: 209–210). A korszakban némi funkciómegoszlás is megfigyelhető: a kérésféléket talán
inkább a hosszabb, a parancsféléket talán inkább a rövidebb formák fejezik ki (uo.). A középmagyar kor nyelvtaníróinak
szövegeiben Szathmári a hosszabb és a rövidebb alakok használatát vegyesnek és funkcionális különbség nélkülinek találta,
a hosszabbakat (statisztikai felmérés nélkül) kissé gyakoribbnak sejtve (1968: 422). A közép- és az újmagyar kor
fordulójára az ómagyar kódexek nyelvhasználatához képest hatalmas változás történt: a minorita drámákban a rövid alakok
vannak fölényben, méghozzá 80% feletti részesedés birtokában. (Lehetséges azonban, hogy itt a diakrónia szerepével

120

vetekszik a műfajok különbségéé.) A rövid formák uralma a XX. század elejére jelentősen, további 10%-kal erősödött. Ez a
fölény, alig növekedve, az 1980-as évekre is megmaradt.
Korpuszvizsgálataimban az igealakokat funkciójuk szerint három csoportra osztottam: kérésfélékre, parancsfélékre és
kötőmódi használatra. Az első két csoport számos árnyalatot egyesít, és a felszólítás enyhébb vagy erőteljesebb voltát
címkézi. (Egyes funkcióárnyalatokat tekintve talán kissé megtévesztően is: például a heves könyörgés nem a kérésfélékhez,
hanem a parancsfélékhez tartozik.) Az adatok besorolását a magam ítéletére bízva, a szubjektivitás veszélyét vállalva
végeztem el. – A harmadik, kötőmódi csoportba olyan felszólító módú mellékmondati alakok kerültek, amelyek
körülhatárolásához azt a tömör és találó jellemzést vettem kölcsön, amelyet Kugler Nóra ad róluk az egyetemi nyelvtanban:
„A felszólító mód efféle mellékmondatbeli használatát sokszor főmondatbeli szemantikai jegy, keretkifejezés (kulcsszó)
határozza meg (pl. megengedés, lehetőség, szükségesség, cél, hajlandóság; […]); gyakran használunk felszólító módot
akkor is, ha valaminek a meglétét vagy hiányát fejezi ki a mellékmondat […], vagy az alárendelés egészének illokúciós
ereje terjed ki a mellékmondatra” (Kugler 2000: 107).
A funkciók jellege szerint sem a XVIII. századi, sem a XX. század végi szövegmintában nemigen találtam számottevő
különbséget a rövidebb és a hosszabb formák használata között. Pontosabban annyit mégis, hogy a minorita darabokat
tekintve a határozott ragozásban a kötőmódi használat sokkal inkább kedvezett a hosszabb formáknak, mint a kérés vagy a
parancs. – A XX. század eleji drámakorpusz a régebbinél és az újabbnál sokkal jelentősebb funkciómegoszlásról
tanúskodott. Az általános ragozást tekintve mind a kérésfélék között, mind a kötőmódban szignifikánsan nagyobb benne a
hosszú formák részesedése, mint a parancsfélék körében. A határozott ragozásban pedig a kötőmódiak csoportja különbözik
feltűnően a másik kettőtől, mivel a hosszú formák vannak többségben benne.
A diakrón vizsgálatsor eredményeit összegezve a IV. szegedi konferencián tartott előadásban eljutottam annak a
megállapításáig, hogy az ikes igéket érintő fordulat minden bizonnyal a XIX. században ment végbe. De kérdésként
megmaradt: annak vajon melyik szakaszában? Úgy gondoltam, hogy nem a végsőben, hiszen a XX. század elején már
kétségtelen a rövid alakok fölénye (Horváth 2006: 84). Az iktelen igék hosszú formájának terjedése a középmagyar kor után
folyamatosnak látszik, így nem vetett fel újabb kérdést. – A határozott ragozással kapcsolatban világossá vált, hogy a
hosszú alak használata a XX. század előtti időkben ritkult meg. Inkább a középmagyar kor eseményei maradtak homályban:
nem tudjuk, mekkora fordulat és mikor zajlott le a rövid alakok javára, s hogy az alakpárok sorsát a szövegtípus nem
erősebben befolyásolta-e az idő múlásánál. – A funkciók megoszlását illetően pedig azon gondolkozhattam el, hogy a
felvilágosodás kezdete és a XX. század első évtizedei között mikor erősödhetett fel, a XX. század folyamán pedig mikor
fejlődhetett vissza ez a tendencia.
Az egyes tisztázatlan részletek más-más korok felé vonják a kutató figyelmét. Mivel a legérdekesebbnek az ikes igék
körében történt fordulatot tartom, úgy döntöttem, hogy ennek a korát próbálom meg pontosabban behatárolni. Úgy
gondoltam, hogy ehhez olyan időszakot érdemes megvizsgálnom, amely a minorita drámák korától és a XX. század elejétől
nagyjából azonos távolságra van. Így esett a választásom a XIX. század közepére, pontosabban az 1840-es évekre.
2. A kutatás eddigi lépcsőihez igazodva szövegmintául ezúttal is egy nyolc drámából álló korpuszt állítottam össze.
Korábban is, most is azért választottam ezt a szövegtípust, mert a szinkrón metszetek jellemzéséhez és diakrón
összevetéséhez sok adatra volt szükségem, és a dráma dialógusokra épülő műnemként kedvez a 2. személyű felszólító
igealakok használatának. A korpusz megszerkesztésében, akárcsak az előző alkalmakkor, arra törekedtem, hogy egymáshoz
közeli időben keletkezett művek alkossák, s az anyag összetétele a műnemen belül műfaji-tematikai szempontból és a
lehetőségekhez mérten legyen változatos. A szövegminta az 1840-es évek termése; találhatók benne egyrészt történelmi,
valamint kortárs témájú tragédiák, másrészt vígjátékok, s az utóbbiak között népszínműbe hajló is akad. Prózában írt
színdarabokról van szó; teljes terjedelmükben dolgoztam fel őket, beleértve a verses betéteket is. – A drámakorpusz
darabjainak listáját a tanulmány végén, a szakirodalomé előtt közlöm. Elemzésemben a műveket a szerző nevével jelölöm, a
példákat is azzal és lapszámmal idézem.
A XIX. századi drámakorpusz vallomásának ismertetése előtt szólnom kell arról, miféle adatokat zártam ki a felszólító
alakpárok vizsgálatából, összhangban korábbi elemzéseimmel. – Nem vettem számításba a jer, gyere, jövel igéket, mivel
nem illeszthetők be a felszólító formák szokásos oppozíciósorába. Szintén kirekesztettem a mondatszóvá vált megállj
fenyegetést (pl. Nagy 807), továbbá a frazeológiai egységgé merevedett üdvöz légy (pl. Obernyik 934) és isten ments (pl.
Nagy 789) igei elemét. – A ládd alak funkciója vitatható: úgy döntöttem, hogy ’látod’-nak, nem pedig ’lásd’-nak értelmezve
kizárom a vizsgálatból, szemben a statisztikába bekerülő lásd-dal. Ugyanakkor nem tagadom, és egy példapár
felvillantásával meg is mutatom, hogy a két forma funkciója néha nagyon is közel áll egymáséhoz:
(1a)
(1b)

Ládd felettünk szerencsétlen csillagzat uralkodik (Szigligeti 96).
Lásd, vérem most is hullámzásba jő (Obernyik 861).

A szűrés utáni számlálással megállapítottam, hogy a XIX. századi drámakorpusz 1189 olyan adatot tartalmaz, amely
vizsgálatomhoz felhasználható. (A minorita iskoladrámákban 1016, a XX. század elejének darabjaiban 1053, a XX.
század végéről valókban pedig 819 ilyen adatot találtam.) Az 1840-es évek terméséből nyert adatállomány 401 igei
lexémát képvisel; ha az igekötők okozta különbségektől eltekintünk, akkor 311-et.
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A rövidebb és hosszabb felszólító formák használatát, előfordulási arányait előbb morfológiai szempontból mutatom be,
majd a funkciók függvényében. Természetesen mindkétféle szinkrón statisztikát felhasználom az eddigi vizsgálatsor
eredményeivel való diakrón összevetéshez. – Mind a szinkrón, mind a diakrón összehasonlításokban valószínűség-számítási
próbát végeztem, s a különbségeket p < 0,05 esetén, azaz a véletlennek 5%-nál kevesebb esélyt hagyva tekintettem
szignifikánsnak. (Az így számottevőnek bizonyuló eltérések többsége egyébként a szigorúbb, 1%-os követelménynek is
megfelelne.)
2.1. A morfológiai elemzésben figyelembe lehetne venni mind a tővégződéseket (tőtípusokat), mind a ragozásfajtákat.
Mivel a XIX. századi anyagban a tövek szerepét nem találtam meghatározónak, és ebből a szempontból részletes elemzést a
korábbi alkalmakkor sem végeztem, az adatállománynak a tővégződések, tőtípusok szerinti felbontását itt nem ismertetem.
Helyette hadd (!) említsek csupán két alaki érdekességet.
Az első morfofonológiai természetű: a hagy igének (és igekötős formáinak) a határozott ragozású felszólító alakjában a
hadd (11:6 arányban) fölényben van a hagyd-hoz képest. (Nem egyetlen szerző miatt!) Egy-egy példa:
(2a)
(2b)

hadd olvadozni szíved jégkérgét (Hugó 59).
Hagyd el a játékot (Teleki 686).

A másik érdekesség pedig az, hogy az add igealakhoz négy esetben -sza nyomatékosító elem járul. (A -sza/-sze
szakirodalmához és funkciójához vö. Horváth 2001: 61–62.) Petőfi adataiban (közülük egyet idézek) az addsza kedveskedő
árnyalatú, azaz kérésféle; a Szigligeti-példában viszont sürgetést fejez ki, azaz parancsféle:
(3a)
(3b)

Addsza kezedet, atyám (Petőfi 170).
Tán pénz rejlik benne [ti. a levélben] – addsza! (Szigligeti 72).

A korpusz adatainak a ragozásfajták szerinti statisztikáját – szerzőnként és összegezve – az 1. táblázat mutatja be.
1. sz. táblázat: A XIX. századi szinkrón metszet a szerzők és a ragozásfajták szerint
Szerzők
(és adatszám)

Általános ragozás
iktelen

ikes

Határozott ragozás
együtt

rövid

hosszú

rövid

hosszú

rövid

hosszú

rövid

hosszú

Czakó (78)
%

30
100,0

–
–

1
14,3

6
85,7

31
83,8

6
16,2

41
100,0

–
–

Eötvös (73)
%

33
97,1

1
2,9

–
–

5
100,0

33
84,6

6
15,4

34
100,0

–
–

Hugó (161)
%

82
100,0

–
–

–
–

12
100,0

82
87,2

12
12,8

67
100,0

–
–

Nagy (60)
%

31
100,0

–
–

–
–

6
100,0

31
83,8

6
16,2

23
100,0

–
–

Obernyik (133)
%

63
100,0

–
–

1
14,3

6
85,7

64
91,4

6
8,6

63
100,0

–
–

Petőfi (214)
%

114
100,0

–
–

2
8,0

23
92,0

116
83,5

23
16,5

75
100,0

–
–

Szigligeti (120)
%

70
100,0

–
–

–
–

6
100,0

70
92,1

6
7,9

42
95,5

2
4,5

Teleki (350)
%

189
100,0

–
–

1
4,0

24
96,0

190
88,8

24
11,2

136
100,0

–
–

Összesen (1189)
%

612
99,8

1
0,2

5
5,4

88
94,6

617
87,4

89
12,6

481
99,6

2
0,4

A teljes korpuszt tekintve az általános ragozásnak 706 (59,4%), a határozottnak pedig 483 (40,6%) képviselője van. – Az
összkép rendkívül szabályos. Az általános ragozásban az iktelen igéknek majdnem minden adata rövid, az ikesek körében
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viszont elsöprő a hosszú alakok fölénye. Mivel ebben a ragozásban az iktelen igéket 613 (86,8%), az ikeseket viszont
csupán 93 (13,2%) adat képviseli, teljesen érthető, hogy az általános ragozásúak együttes statisztikája a rövid formák erős
dominanciájáról tanúskodik. A határozott ragozású igéknek szinte mindegyike rövid alakú.
A számadatok mögött megbúvó többségi példák közül hármat-hármat idézek; előbb iktelen rövid (4), majd ikes hosszú
(5), végül határozott ragozású rövid (6) alakokat:
(4a)
(4b)
(4c)
(5a)
(5b)
(5c)
(6a)
(6b)
(6c)

gondolj gyermekedre ( Czakó 968).
No, eredj már! (Nagy 788).
Ne bosszants, kölyök (Petőfi 166).
Szűnjél meg, rettenetes hang (Czakó 991).
Ne bosszankodjál annyira, kedvesem (Eötvös 615).
Távozzál, szörnyeteg (Petőfi 196).
Halld végzetem! (Czakó 1000).
ne háborítsd életem kín okozta bágyadt szunnyadozását (Hugó 45).
Fékezd magad, fickó (Petőfi 174).

Ritkaságuk miatt érdekesebbek az ellenpéldák. – Az egyetlen hosszú iktelen forma a bíz vmit vkire szerkezetben található; a
rag minden bizonnyal a bízik analógiájára jelent meg:
(7)

bízzál sorsunkra is valamit (Eötvös 642).

Ha az ikes igének rövid a felszólító formája, az mutathat az ige ikességének ingadozó voltára (8); olyan ige is van, amely
ugyanannál a szerzőnél mind rövid, mind hosszú felszólító formában megtalálható (9); és akad olyan eset is, amelyben az
igét a szomszédságában lévő és hasonló jelentésű ikes társa sem akadályozza meg abban, hogy az iktelenek módjára rövid
alakban szerepeljen (10):
(8)
(9a)
(9b)
(10)

bújj el a tolvaj elől (Teleki 691).
Csendesedj keblem (Czakó 977).
Csendesedjél, szívem (Czakó 967).
alugyál és álmodj szemeket magadnak (Petőfi 168).

– A határozott ragozás hosszú formái Szigligeti darabjának dalbetéteiben tűnnek fel. Csekély számuk igazán meggyőző
következtetésre nem alkalmas, de elképzelhető, hogy a népi beszédmód reprezentánsai:
(11a) Lássad hát már adj választ / Szegény fejemnek (Szigligeti 80).
(11b) Húzzad cigány reggelig / A nagy utcán mindvégig (Szigligeti 90).

Ha – visszatérve a szinkrón összképre – összevetjük a rövid és a hosszú formáknak az általános ragozás egészében,
illetőleg a határozottban meglévő képviseletét, akkor szignifikáns különbséget észlelhetünk: az általános ragozásban a hosszú
alakok részesedése a sokszorosa a határozottban mértnek. Természetesen szintén szignifikáns az általános ragozáson belül az
iktelen és ikes igék csoportja közötti szembetűnő, éles különbség.
Az egyes szerzők nyelvhasználatában a felszólító formák arányait illetően egyáltalán nem fedezhetünk fel lényeges
különbséget; az összkép tehát nem attól olyan, amilyen, hogy az egyes művek igencsak eltérő számú adattal gazdagítják a
korpusz állományát. A szerzőket illetően a XX. századi szövegmintákban sokkal tarkább a kép (Horváth 1998: 83–84, ill.
2006: 79–80).
Ezzel a megjegyzéssel el is jutottunk a diakrón összevetéshez. Annak az összegzésében, hogy a XIX. századi
drámakorpusz vallomása hogyan módosítja a felszólító igealakok kettősségéről korábban kialakított történeti képet, már
nem szükséges a minorita drámákét megelőző időkbe visszamennünk. Annak érdekében, hogy az összehasonlítást
könnyebb legyen elvégezni és követni, mostani statisztikámat a 2. táblázatban beillesztettem a régebbiek sorába:
2. sz. táblázat: Diakrón morfológiai egybevetés
Század

Általános ragozás
iktelen
rövid

hosszú

ikes
rövid

Határozott ragozás
együtt

hosszú
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rövid

hosszú

rövid

hosszú

XVIII.
%

409
99,3

3
0,7

16
22,2

56
77,8

425
87,8

59
12,2

446
83,8

86
16,2

XIX.
%

612
99,8

1
0,2

5
5,4

88
94,6

617
87,4

89
12,6

481
99,6

2
0,4

XX. eleje
%

549
95,1

28
4,9

48
61,5

30
38,5

597
91,1

58
8,9

372
93,5

26
6,5

XX. vége
%

308
80,8

73
19,2

99
75,0

33
25,0

407
79,3

106
20,7

290
94,8

16
5,2

A XIX. századi szövegminta azt mutatja, hogy az általános ragozásban az ikes igék körében az 1840-es évekre még nem
következett be a XX. század eleji képen szembetűnő éles fordulat, sőt a XVIII. századi korpuszhoz képest szignifikáns
visszarendeződést észlelhetünk a hosszú formák javára. A rövid alakok tehát a XIX. század második felében kerülhettek
többségbe, a XX. században pedig folytatódott jelentékeny gyarapodásuk.
Az iktelen igék között a XVIII. századi metszethez viszonyítva nincs változás. A hosszú formák tehát a XIX. század
második felében kezdhettek el szaporodni, nyilván az ikes igéket érintő ellentétes folyamat következményeként.
Térhódításuk a XX. század elejére szignifikáns mértékű lett, majd ugyanígy folytatódott.
Mivel iktelen igéből jóval több van, mint ikesből, érthető, hogy az általános ragozás egyesített adatait tekintve a XIX.
századi arány nem különbözik lényegesen a minorita korpuszban mérttől. A XX. század elejére viszont az 1840-es évekhez
képest számottevően megnőtt a rövid formák részesedése: ez arra vall, hogy a XIX. század második felének változási
folyamatai közül az ikeseket érintő lehetett az erőteljesebb. A XX. század során ellenben a hosszú formák megszaporodása
volt szignifikáns mértékű, tehát ekkorra már az iktelenek változási tendenciája lett erősebb. Mindez azt igazolja, hogy az
újmagyarban az ikesek arányváltozása hozta magával az iktelenekét, nem pedig fordítva.
A határozott ragozásban a XVIII. és a XIX. századi korpusz között szignifikáns az eltolódás a rövid formák javára. A
reformkor végéhez képest a XX. század eleji metszetben viszont jelentős visszakozást láthatunk a hosszú formák
térnyerésével. A XX. században már nincs lényeges változás, az akkori két metszetben az arányok szinte azonosak.
2.2. A XIX. századi drámakorpusz adatainak a funkció jellege szerinti statisztikáját a 3. táblázat mutatja be.
Az általános ragozásban kérésféléből 381 (54%), parancsféléből 304 (43,1%), kötőmódi adatból pedig 21 (3%) van;
érdekesség, hogy a szövegmintában egyetlen ikes ige sem került kötőmódba. A határozott ragozás számadatai ugyanebben a
sorrendben: 281 (58,2%), 192 (39,8%), 10 (2,1%).
3. sz. táblázat: A XIX. századi szinkrón metszet a funkciók szerint
Funkció

Általános ragozás
iktelen

Határozott ragozás

ikes

együtt

rövid

hosszú

rövid

hosszú

rövid

hosszú

rövid

hosszú

kérésféle
%

322
99,7

1
0,3

3
5,2

55
94,8

325
85,3

56
14,7

280
99,6

1
0,4

parancsféle
%

269
100,0

–
–

2
5,7

33
94,3

271
89,1

33
10,9

191
99,5

1
0,5

kötőmódi
%

21
100,0

–
–

–
–

–
–

21
100,0

–
–

10
100,0

–
–

Összesen
%

612
99,8

1
0,2

5
5,4

88
94,6

617
87,4

89
12,6

481
99,6

2
0,4

Mivel láthattuk, hogy az alakok közötti választás morfológiai szempontból, a ragozásfajták szerint rendkívül szabályos,
nem okoz meglepetést, hogy funkciómegoszlást nem tapasztalhatunk: a rövid és a hosszú formák alkalmazásában a
kérésfélék, a parancsfélék és a kötőmódiak csoportjai között nincsenek szignifikáns eltérések.
A kérésfélék közül példaként minden ragozásfajtából egy-egy rövid és hosszú alakot idézek; néhol az adatok gyér száma
miatt kénytelen vagyok a morfológiai szemlében már látottat megismételni:
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(12a)
(12b)
(13a)
(13b)
(14a)
(14b)

Mariskám, lelkecském, ne sírj (Szigligeti 117).
bízzál sorsunkra is valamit (Eötvös 642).
Szelíden bánj a gróffal! (Obernyik 867).
Ne haragudjál reám, gyermekem! (Hugó 60).
Kérlek, ne kínozd szüntelen magad (Eötvös 657).
Lássad hát már adj választ / Szegény fejemnek (Szigligeti 80).

A parancsfélék példasorát ugyanígy állítottam össze, azzal a különbséggel, hogy iktelen hosszú alak nincs benne:
(15)
(16a)
(16b)
(17a)
(17b)

Lódulj! (Szigligeti 91).
és kárhozz el! (Petőfi 157).
Távozzál, parancsolom (Teleki 694).
Fiú, most utolszor mondom, befogd a szád (Szigligeti 117).
Húzzad cigány reggelig / A nagy utcán mindvégig (Szigligeti 90).

A kötőmódi példákból különlegesebb voltuk miatt többet közlök, de mind az általános (iktelen), mind a határozott
ragozásban csak rövid alakok fordulnak elő:
(18a)
(18b)
(18c)
(18d)
(18e)
(19a)
(19b)
(19c)
(19d)

De szükség, hogy nyerj (Teleki 682).
s éjjel-nappal utaztál, hogy régi barátodnak segélyt hozz! (Hugó 27).
Megérdemlém, hogy kárhoztass (Obernyik 926).
Nem érdemli [Gáborszky], hogy csak egy szót szólj vele (Eötvös 646).
Nem is akarom, hogy szavamnak higy (Petőfi 150).
én szeretem [nénémet], már elég ok, hogy te gyűlöld (Eötvös 616).
Elmondom, hogy megértsd a titkot egészen (Obernyik 861).
De nem lesz rá szükség, hogy megbosszuld atyádat (Petőfi 168).
Nem kényszerítlek, hogy kimondd (Petőfi 186).

Itt jegyzem meg, hogy nem tekintettem kötőmódinak az olyan alakot, amelynek megjelenése a főmondatbeli
beszédaktusigének köszönhető:
(20)

Hányszor kértelek, hogy fogadd el vagyonom felét (Czakó 950).

A kötőmódhoz soroltam viszont a kettős állítmánynak ezt a különleges formáját:
(21)

Nincs mitől rettegj (Teleki 700).

Megoszlás hiányában a funkcionális csoportok diakrón változásai természetesen nagyjából olyanok, mint a teljes
adatállományéi. Szeretném mégis megemlíteni azt, hogy a kötőmódban a XIX. századi korpusz adathiányával szemben a XX.
elején az általános ragozásban ismét megjelentek, a határozottban pedig fölénybe is kerültek a hosszú formák.
Összességében a mostani vizsgálat negatív eredménye az eddiginél is jobban kiemeli a XX. század eleji
funkciómegoszlás jelentőségét.
2.3. A XIX. századi korpusz vallomása felveti azt a kérdést, hogy a ragozásfajták szerinti rendkívüli szabályosság és ezzel
együtt a funkciómegoszlás hiánya a valós nyelvállapotot és nyelvhasználatot tükrözi-e.
Egyértelmű feleletet adni nem tudok. Azoknak a XIX. századi folyamatoknak, amelyekre a XVIII. századi és a XX.
század eleji szövegminta összevetéséből következtetni lehetett, az 1840-es évek drámakorpusza sem az ikes igék hosszú
alakjainak megerősödött uralma miatt, sem a határozott ragozású rövid formáknak a következő századinál nagyobb
részesedése miatt nem felel meg. – Mi lehet ennek az oka? Leginkább talán az, hogy a magyar nyelvi sztenderd kialakulását
és megszilárdulását nem sokkal követő időben az irodalom nyelve őrködött a szabályosságon, s ez a kivételeknek és
kettősségeknek nem kedvezett. Lehetséges, hogy az irodalom igyekezett megregulázni a beszélt nyelv ingadozásait. – Azt
szoktuk mondani, hogy a drámák nyelve viszonylag közel áll a beszédéhez, de jól tudjuk, hogy ez a közelség sokszor
tényleg csak viszonylagos. A XIX. század közepén a drámák dialógusaiban bizony sokszor több a romantikus szépség, mint
az életszerűség. Másfelől az is igaz, hogy például Szigligeti Ede vígjátékának nyelve természetes, szinte még ma is frissnek
hat, a felszólító igealakok használatában viszont nemigen különbözik könyvízűbb társaitól.
3. Az 1840-es évek drámakorpuszának elemzéséből arra a következtetésre jutottam, hogy a kutatás következő lépcsőjeként
érdemes volna egy körülbelül három évtizeddel későbbi szövegminta vallomását is tanulmányozni, főleg az ikes igék
felszólító formáinak, valamint a funkciómegoszlásnak az ügyében.
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A mostani korpuszvizsgálat nem ingatta meg, sőt megerősítette azt a véleményemet, hogy a szinkrón metszetek készítése
és diakrón egymásra vetítése eredményes módszer lehet a nyelvtörténeti kutatásban, és például a kettősségekében különösen
az. Ezt tapasztaltam korábban a határozói igenevek történetét és funkciómegoszlását vizsgálva is (Horváth 1991). S hogy a
módszer a nyelvtörténeti kutatásnak egy másik fontos területén is hasznos lehet, annak igazolására hadd említsem meg
Benkő Loránd szókincstörténeti-etimológiai tanulmányát (1962).
Előadásomat azzal a gondolattal zárom le, amely számomra a mostani elemzés legfőbb tanulsága: egy önmagában nem
nagy figyelmet érdemlő, akár unalmasnak is mondható adatállomány a nyelvtörténeti folyamatba illesztve igen érdekessé és
az egykori események fontos tanújává, láncszemévé válhat.
A drámakorpusz
Czakó Zsigmond: Kalmár és tengerész. (Eredeti dráma négy felvonásban, 1845.) In: MD19. I. 937–1004.
Eötvös József: Éljen az egyenlőség. (Vígjáték négy felvonásban, 1840/1844.) In: MD19. I. 595–671.
Hugó Károly: Bankár és báró. (Szomorújáték három felvonásban, 1847.) In: MD19. II. 5–62.
MD19. = Nagy Péter (vál., szövg., jegyz.) 1984. Magyar drámaírók 19. század I–II. Magyar remekírók. Budapest: Szépirodalmi
Könyvkiadó.
Nagy Ignác: Tisztújítás. (Vígjáték három felvonásban, 1842.) In: MD19. I. 777–845.
Obernyik Károly: Főúr és pór. (Szomorújáték öt felvonásban, 1844.) In: MD19. I. 847–935.
Petőfi Sándor: Tigris és hiéna. (Történeti dráma négy felvonásban, 1845.) In: Horváth Károly – Szauder József (szerk.) 1952. Petőfi
Sándor összes művei IV. Budapest: Akadémiai Kiadó. 141–200.
Szigligeti Ede: Liliomfi. (Eredeti vígjáték három felvonásban, dalokkal és tánccal, 1849.) In: MD19. II. 63–142.
Teleki László: Kegyenc. (Szomorújáték öt felvonásban, 1841.) In: MD19. I. 673–775.

Irodalom
E. Abaffy Erzsébet 1992. Az igei személyragozás. In: Benkő Loránd (főszerk.), E. Abaffy Erzsébet (szerk.): A magyar nyelv történeti
nyelvtana II/1. Budapest: Akadémiai Kiadó. 184–238.
Benkő Loránd 1962. Adatok a magyar szókincs szerkezetének változásához. Nyelvtudományi Közlemények 115–136.
Horváth László 1991. Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből = Nyelvtudományi Értekezések 133. Budapest:
Akadémiai Kiadó.
Horváth László 1998. Rövidebb és hosszabb felszólító alakok mai drámákban. In: Hajdú Mihály – Keszler Borbála (szerk.): Emlékkönyv
Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék. 81–85.
Horváth László 2001. A felszólító módú igealakok kettősségének történetéhez. In: Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A
nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II. Magyar és finnugor alaktan. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti
Tanszék. 55–65.
Horváth László 2006. Drámavizsgálat a felszólító módú igealakok kettősségének történetéhez. In: Büky László – Forgács Tamás
(szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. 77–85.
Kovalovszky Miklós 1980. Felszólító mód. In: Grétsy László – Kovalovszky Miklós (főszerk.): Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest:
Akadémiai Kiadó. 618–621.
Kugler Nóra 2000. Az igeragozás. In: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 104–126.
Szathmári István 1968. Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Nyelvészeti Tanulmányok 11. Budapest: Akadémiai Kiadó.
MTA Nyelvtudományi Intézet
horvathl@nytud.hu

126

BALÁZS GÉZA
A HELYZETMONDAT INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSE
– A MAGYAR SZÓLÁSTÁR KORPUSZA ALAPJÁN

1. Problémafölvetés
Nyelvészeti közhely, hogy a beszélők minden alkalommal új mondatokat alkotnak, de ha jobban megvizsgáljuk a kérdést,
azt találjuk, hogy a beszédben folyamatosan felhasználunk, pontosabban újrafelhasználunk már ismert, mások által kitalált,
használt, memorizált mondatokat, szókapcsolatokat és természetesen szavakat, és ezeket csak ritkán újítjuk meg. Olykor
megváltoztatjuk, eltorzítjuk őket (pl. antiproverbium, defrazeologizálódás), olykor pedig kitalálunk új szavakat,
szólásmondásokat (ez utóbbira példa a frazeologizálódás).
Fillmore (1976) úgy tartja, hogy a beszédviselkedés nagy része begyakorolt beszédrutinokból áll (idézi Kiefer 1999: 37).
Bolinger szerint (idézi Nyíri 1989: 25) a nyelvre a „halálosan unalmas ismétlődés” jellemző, Nyíri (1989: 25) pedig a nyelv
szokásszerű, öröklötten konvencionális, emlékezettől vezérelt természetéről beszél, és ezt a gondolatot Wittgenstein
jelentéselméletében is fölfedezi, amely szerint a nyelv elsajátítása helyzetek elsajátítása: a jelentés nem más, mint használat.
Spontán megfigyelőként mégis inkább arra gondolhatunk, hogy az idézetszerűen használt „előre gyártott mondatok”
aránya az összes megnyilatkozásunkat számításba véve csekély. Hiszen viszonylag ritkának tűnik, hogy valaki valamilyen
szép szólást, közmondást vagy szállóigét mondjon. Sőt, úgy véljük, hogy egy közmondás vagy szállóige felidézése erős
gondolkodási (felidézési) művelettel van kapcsolatban. Inkább feltűnnek a sokszor használt („elcsépelt”) közhelyek,
amelyeknek egy része – ha végiglapozzuk Hernádi (1985) Közhelyszótárát – ugyancsak szólás, közmondás vagy szállóige.
Úgy látszik, hogy összefügg a nyelvi tudatossággal, hogy mennyire tűnnek föl ezek az állandósult szerkezetek.
Mindenesetre van olyan vélemény, hogy az „előre gyártott mondatok” a mindennapi közlésünkben túlsúlyban vannak,
meghaladják az összes megnyilatkozás 50%-át (pl. Kiefer 1999: 38).
Megállapíthatjuk tehát, hogy mentális lexikonunk, memóriánk nagyszámú előre gyártott szót, valamint mondatot és
kifejezést tartalmaz, amelyek bizonyos helyzetekhez (szituációkhoz) kötődnek. Ezeknek az előre gyártott és ismételt
mondatoknak a fölfedezése indította el már korán, a reneszánsz időszakában a proverbiumok gyűjtését, és főleg oktatási
célú közreadását. Arra ugyanis már ekkor fölfigyeltek, hogy az állandósult szerkezetek használata megkönnyíti (támogatja)
a kommunikációt, színt ad a stílusnak, és egyes csoportjai olyan „sűrített” információt, gondolatot tartalmaznak, amely az
oktatás-nevelés, a kultúraátadás hasznára válik.
Dolgozatom a szituációhoz kötött mondatokkal, az ún. helyzetmondatokkal foglalkozik, és a következő kérdésekre keresi
a választ: Mi a helyzetmondat sajátossága (specifikuma), miben különül el a többi proverbiumtól (állandósult
szókapcsolattól)? Hogyan osztályozhatók a helyzetmondatok? Milyen tudományos-oktatási célú haszna van a
helyzetmondatok vizsgálatának?
A vizsgálatot a Magyar szólástár elektronikus korpusza alapján végeztem el.1

2. Mi a helyzetmondat specifikuma?
Fillmore (1976: 9, idézi Kiefer 1999: 37) szerint „a természetes nyelv jelentős része formulaszerű, automatikus, begyakorolt, és
nem propozicionális, kreatív vagy szabadon előállított”. Később már figyelmeztet a helyzetmondat kétarcúságára: „Minden
nyelv bővelkedik olyan beszédformákban, amelyeknek rendkívül specifikus kontextuális és tematikus értelmezése van.
Némelyikük – természetesen – idióma, és mint ilyen komplex idioszinkratikus lexikai egységként kezelendő… De sok közülük
nem idióma; jelentésük teljes mértékben megjósolható az alkotó elemek jelentéséből. Olyan kifejezésekről van szó, amelyeknek
gyakori használata csak akkor érthető meg, ha megértjük azt a társadalmi kontextust, amelyben előfordulnak, megismétlődnek”
(Fillmore 1976: 24–25, idézi: Kiefer 1999: 40).
Kiefer (1999: 38) szerint a helyzetmondat = rendszeresen ismétlődő beszédhelyzetekhez kötődő sztereotip
megnyilatkozás, illetve – Kiefer (1999: 42) keretszemantikai megközelítésében – a helyzetmondat = olyan sztereotip
megnyilatkozás, amely többé-kevésbé automatikusan kapcsolódik egy forgatókönyv aleseményéhez. Ez azonban feltételezi,
hogy a helyzetmondat teljes megnyilatkozás legyen.

1

A 2003-ban készült Magyar szólástár (Bárdosi 2003) egyik szerkesztője voltam. A szótár főszerkesztője, Bárdosi Vilmos, valamint a
Tinta Könyvkiadó igazgatója, Kiss Gábor bocsátotta rendelkezésemre a szótár Word programban is használható elektronikus változatát,
amelynek segítségével egyszerű szó- és szókapcsolat-kereséssel vizsgálódhattam.
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Nincs megnyugtató meghatározás a helyzetmondatról, mert a helyzetmondat lehet a) idióma specifikus kontextuális és
tematikus értelmezéssel, valamint b) nem idióma, amelynek jelentése megjósolható az alkotó tagok jelentéséből; mindössze
a gyakori használat, az ismétlődő társadalmi kontextus a közös bennük.
Természetesen a magyar frazeológiai irodalom is foglalkozott már a helyzetmondattal. O. Nagy Gábor (1976: 16) szólásés közmondástárában a helyzetmondatoknak a konvencionális kifejezések terminus feleltethető meg, amely lehet
közmondás, szójárás: „pusztán a megszokás tartja őket életben; bizonyos helyzetekben, bizonyos alkalmakkor anélkül
mondja őket az ember, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítana a velük kifejezett megállapításnak.” Majd így folytatja:
„Egy részük olyan véleményt, ítéletet foglal magában, amelynek annyira nyilvánvaló az igazsága, hogy a kijelentés mármár semmit sem mond, semmi figyelemreméltót nem tartalmaz.” A leírásnak ez a része leginkább a közhelyekre
emlékeztet. De a folytatásban már inkább a helyzetmondat jellemzője világlik ki: „Nem is azért használják az ilyen
közmondásokat, hogy közöljenek velük valamit, hanem csak azért, mert bizonyos alkalmakkor illik vagy szoktak valamit
mondani. Ilyenek például ezek: Úgy még sohasem volt, hogy sehogy se lett volna; Telik az idő, múlik az esztendő; Ami
késik, nem múlik; Van annak, aki meg nem issza…”
Ujváry Zoltán (2001: 6–7) szólásgyűjteményében kiemeli, hogy a folklórműfajok többsége megfelelő alkalmakhoz
(társas összejövetelek, mulatság, lakodalom, közösségi munkák pihenőidői stb.) kapcsolódik. Szólás és közmondás tehát
nem él önállóan. Csak szövegkörnyezetben, a helyzettől, szituációtól el nem választhatóan fordul elő. „A mondó, a használó
a proverbiumot mindig egy konkrét esethez kapcsolja. Nagy tévedésben lennénk, ha azt gondolnánk, hogy a beszélő tudatos
proverbiumhasználó. Beszélgetéskor, indulatmegnyilvánuláskor a szólások vagy a közmondások nem ’hívásra’, hanem a
szókincs részeként jönnek elő, éppen úgy, mint a ’közönségesnek’ tekintett szavak.”
Hernádi Miklós (1985: 11) közhely-meghatározásában is megragadhatók a helyzetmondatok jellemzői: „közhely minden
megállapítás vagy megnyilvánulás, amelyet bárki más helyettem közreadhatna”. A közhelyekhez fűzött magyarázat pedig: „A
társadalom egyedeinek gondolkodásbeli közössége teszi, hogy nagy számúak azok a megállapítások a mindennapi
érintkezésben, amelyek – bármilyen konkrét szituációban hangzanak is el – teljességgel közkeletűek, nélkülözik az egyéni
lelemény pecsétjét, nem tartalmaznak jóformán semmi információt a konkrét helyzetre vonatkozóan…” Valamint konkrét
utalás a helyzete: „Nem egyszeri szituációkban hangzanak el a közhelyek, hanem tipikusnak vélt szituációkban.” Példák: Tudni
kell mindent időben abbahagyni [A cigarettát csak máról holnapra lehet abbahagyni] (Hernádi 1985: 33), Ajándék volt a
sorstól [az a néhány év, amelyet leélt] (Hernádi 1985: 34), Mint az állatok! [nincs szituációmegjelölés] (Hernádi 1985: 40).
Bańczerowski Janusz (2000: 132–143) a metainformációs struktúrák között tárgyal olyan metainformációs jelölőket,
amelyek fatikus, udvariassági, illetve általában beszédszituációra, beszédaktus-szituációra vonatkozó szerepben állnak.
Példák: Mi újság?, Hogy állnak a dolgaid?, Te szent ég!, zárójelben megjegyzem, őszintén szólva, hogy is mondjam, Enni,
azt szeret stb.). Az ide tartozó jelenségek egy része valóban helyzetmondat, és szerencsés lenne „beszédirányítónak”,
esetleg „cselekvésirányítónak” nevezni, hiszen valójában irányítják, segítik értelmezni a beszédet: nem is tudom (valójában
mentegetőzés), ide figyelj, magyarán mondva stb.
Bárdosi Vilmos (2003: VIII) így határozza meg a (pragmatikus) helyzetmondatot (konvencionális szójárást): a szólás
egyik típusa:, amely beszédhelyzethez, szituációhoz kötött; „akkor szokták mondani, ha…” típusú, ún. pragmatikus
helyzetmondatok, konvencionális szójárások.
Az első, helyzetmondatokat következetesen bemutató szótár a Magyar szólástár (Bárdosi 2003). Mutatvány a Magyar
szólástár elektronikus változatának a helyzetmondatokra (HM.) vonatkozó korpuszából:2
(1a)
(1b)
(1c)

Mi járatban vagy [van]? hm. {érdeklődés, tudakozódás kifejezése: mi a célja a jövetelednek v. jövetelének, milyen
ügyben jársz v. jár itt?}
Arra megy ki a játék, hogy … hm., biz. {helyzetelemzés összefoglalásaként: az a végső cél, a legfőbb célkitűzés, hogy
…}
Engem hagyj(atok) ki a játékból! hm., biz. {óvatosságból történő elutasítás kifejezése: nem szeretnék részt venni vmely
ravasz terv v. gyanús, kockázatos dolog végrehajtásában}

A helyzetmondatok szemantikai elemzését Kiefer (1999) végezte el. Legfontosabb megállapításai:3
A helyzetmondatok szemantikailag általában átlátszóak (transzparensek), ha nem ismerjük a részleteket, akkor is tudjuk,
hogy milyen szituációra vonatkoznak: Ez a könyv eladó. Itt írja alá. Meghívhatom vacsorázni?
Szintaktikailag produktívak: Ez a könyv eladó? Itt kell majd aláírnia…
Ha valami gátolja a szintaktikai és morfológiai szabályok érvényesülését, akkor idiomatikus jellege erősödött fel (pl.
köszönésformák, általános bölcsességek, közhelyek): Kezét csókolom! Hol jár itt, ahol a madár se jár?
2

A mutatvány nem tartalmazza az utalásokat, pl.:
(1) Jó az öreg a háznál. → ÖREG
(2) Jó egészséget! → EGÉSZSÉG
(3) Jó, hogy szól(sz)! → SZÓL
(4) Jó hülyének lenni? → HÜLYE
3
A példák egy része Kiefer Ferenctől származik, más része tőlem; a jellemzőket magam csoportosítottam (a, b, c… stb.).
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Szituatív jelentésük forgatókönyvek és keretek segítségével határozható meg: Pl. {segítés forgatókönyv, a segítségnyújtás
elhárítása} Csak hagyj! Megcsinálom magam. Ne fáradjon.
A helyzetmondatok szavakhoz hasonló tulajdonsága a homonímia. Szállj le róla! a) eszközről vagy b) emberről). Béla
kirakta a családját… a) Béla elzavarta a családját (otthonról), b) Béla kitette a családjának a fotóját (a munkahelyén).
Kötöttségüknek fokozatai vannak: bizonyos helyzetmondatok bizonyos szituációkhoz köthetők, mások többhöz is. Egy
konkrét szituációhoz kötődik: Kérem, tartsa a vonalat! Üdvözöljük a fedélzeten. Angyal szállt el felettünk. Több
szituációhoz köthetők: Mindenki a fedélzetre! a) konkrét értelemben: hajón b) átvitt értelemben: {munkakezdés}. Adj egy
kis kakaót neki! (konkrét értelemben nem helyzetmondat), a) {biztatás autóval gyorsabban hajtásra} b) {biztatás zene
fölhangosítására}. Pardon! a) {figyelemfelhívás}, b) {elnézés kérése}
A helyzetmondatok gyakran elliptikusak: Kovács lakás.{telefon felvételekor}. Egy pillanat. {megállítás}. Rév, öt perc!
{kalauz szóban jelzi a következő megállót}4
A helyzetmondatok szituatív jelentését a keret és a forgatókönyv határozza meg.
A szemantikai elemzés fontos szempontokat határoz meg, de soha nem lehet elég pontos, mert nincsen két tökéletesen
azonos helyzet, a helyzetmondatokat pedig mégis bátran, milliószor alkalmazzuk a helyzetekre. A keretszemantikai
elemzést talán érdemes lenne összekapcsolni a nyelvtani elemzéssel, és ki lehetne dolgozni olyan tipológiát, amelyben a
nyelvtani forma, a jelentés és használat egyaránt szerepet kaphatna.
Mit állapíthattunk meg eddig a helyzetmondatról?
A helyzetmondatokról egyértelműen megállapítottuk:
(2a)
(2b)
(2c)
(2d)
(2e)
(2f)
(2g)
(2h)
(2i)
(2j)
(2k)

gyakori használat, rendszeresen ismétlődő helyzetekhez (konkrét szituáció) kötődnek, attól nem választhatók el
(Fillmore, Kiefer, Ujváry, Hernádi)
indexikus jellegűek (Fillmore)
beszédszituációs, beszédaktus jelölő metainformációk (Banczerowski)
beszédirányító, cselekvésirányító (Balázs)
illik vagy szokták mondani (O. Nagy)
teljes megnyilatkozás (Kiefer)
vélemény, ítélet, teljesen nyilvánvaló igazság (O. Nagy)
a társadalom egyedeinek gondolkodásbeli közösségéből adódik (Hernádi)
általánosság (közhely), a konkrét helyzetre nem tartalmaz információt (Hernádi)
használata nem tudatos (Ujváry)
a szókincs része (Ujváry)

A helyzetmondatok kétarcúságáról megállapítottuk:
(3a)
(3b)
(3c)
(3d)

idiómák vagy nem idiómák (Fillmore)
jelentés a szituációból – jelentésük a tagokból megjósolható (Fillmore)
többé-kevésbé automatikusan kapcsolódnak egy forgatókönyv aleseményéhez (Kiefer)
az előre gyártott mondatok a mindennapi társalgásban elmossák a határt a szó és a mondat között; pragmatikai egység
(teljes megnyilatkozás) (Kiefer) – pragmatikai szó (gyakran viselkednek úgy, mint a szavak)

A Magyar szólástárban található szólások 17%-a tekinthető helyzetmondatnak (Bárdosi 2003: XI):
1. táblázat. A helyzetmondatok aránya a Magyar szólástárban található szólások között

Szólás

Helyzetmondat

Közmondás

Összesen

9452 (78%)

2098 (17%)

542 (5%)

12.092 (100%)

Ahhoz, hogy a gyakorlatban egyértelműen megállapíthassuk, hogy mi tekinthető helyzetmondatnak, három kritériumot
emelek ki:
(4a)
(4b)
(4c)

„akkor szokták mondani, ha…”; illik vagy szokták mondani
rendszeresen ismétlődő beszédhelyzet
sztereotip megnyilatkozás

Ennek alapján nem tekinthető helyzetmondatnak:

4

A példa forrása: Csáth Géza.

129

(5a)
(5b)
(5c)

Az asztalon van egy szép zöld bankárlámpa. (nincs „illik/szokták” – aligha rendszeresen ismétlődő beszédhelyzet – nem
sztereotip)
Ma elég szép idő ígérkezik. (nincs „illik/szokták” – bár rendszeresen ismétlődik, nem sztereotip)
A gyermek neve János lett. (nincs „illik/szokták” – bár rendszeresen ismétlődik, nem sztereotip)

Ezzel szemben helyzetmondat:
(6a)
(6b)

(6c)

(6d)
(6e)
(6f)
(6g)
(6h)
(6i)

Mi van abban, hogy(ha) … [ha …]? hm. {egyetértés kifejezése: nincs abban semmikivetnivaló, különös, ha …}
(„Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik – sztereotip)
(Na) annak [ennek] annyi! hm., biz. a) {lemondó kifejezés dologról, eseményről, tárgyról szólva: vége van, nem
sikerült, tönkrement}; b) {lemondó kifejezés személyről szólva: anyagilag v. fizikailag tönkrement, halálos beteg}
(„Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik – sztereotip)
Adja (majd) még alább [lejjebb v. olcsóbban] is. hm. {megnyugtatás kifejezése: a körülmények megváltozásával nem
lesz vki mindig ilyen gőgös, fölényes, követelődző, igényes} („Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik –
sztereotip/alakváltozatokkal)
Majd adok én neki! hm. {büntetéssel való fenyegetés kifejezése} („Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik –
sztereotip)
Még nem látni az alagút végét. hm. {reménytelenség kifejezése: a helyzet nem javul, egyelőre nem valószínű, hogy a
megpróbáltatásoknak vége lesz} („Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik – sztereotip)
„Ez a hét is jól kezdődik”, mondta a cigány, mikor akasztani vitték. hm. tréf. {mondják keserű gúnnyal, amikor vmi
nagyon rosszul kezdődik} („Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik – sztereotip/„idézetszerű”)
Áldás, békesség! hm., nép. {főleg reformátusok körében használatos köszönés} („Akkor mondják, ha…” – rendszeresen
ismétlődik – sztereotip)
Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt. hm. {adott folyamattal, változással kapcsolatos elégedettség kifejezése: jól
halad} („Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik – sztereotip)
Ha állon váglak, otthon anyád személyi igazolvánnyal sem enged be. hm., szleng, tréf. {fizikai erő fitogtatásának
kifejezése: a felismerhetetlenségig elverlek} („Akkor mondják, ha…” – rendszeresen ismétlődik/adott szociokulturális
közegben – sztereotip)

A helyzetmondatok nyelvtani arculata többféle:
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)

egyszerű mondat (közmondás, szállóige): Még nem látni az alagút végét.
Összetett mondat csonka módhatározói hasonlító mellékmondattal (szóláshasonlat): Alakul, mint púpos gyerek a prés
alatt.
Mondatbevezető: Mi van abban, hogy(ha)/ha…?
Mondatjellegű, hiányos: Na annak annyi!, Majd adok én neki!

A helyzetmondatok szituációhoz való kötöttsége is többszintű (az általánosból a konkrét felé haladva):
(8a)
(8b)

1. Általános: Mi van abba, hogyha…: beszélgetés, egyetértés szituációja
2. Általános: Na annak annyi!: lemondó kifejezés dologgal, eseménnyel, tárggyal/személlyel kapcsolatban
1. Konkrét: Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt: egy bizonyos munkafolyamat pozitív előrehaladása
2. Konkrét: Áldás, békesség!: (református, evangélikus) köszöntés találkozáskor/elbúcsúzáskor

3. A helyzetmondatok osztályozásának módjai
Hernádi Miklós (1985: 11) a közhelyek kapcsán kétféle csoportosításra tesz javaslatot: a) a tipikus élethelyzetek alapján,
amelyek az elhangzó közhelyek hátteréül szolgálnak b) a gondolkodási sémák, pszichológiai-szociológiai attitűdök szerint.
Végül szótárában a tematikus kulcsszavak (kulcs-toldalékok) szerinti csoportosítás szerint halad. Bárdosi Vilmos (2003) is
kulcsszavak (a szólásban foglalt legfontosabb főnév, melléknév vagy ige) szerint csoportosít. Lássunk mindegyikre példákat
a Magyar szólástár (Bárdosi 2003) alapján.
3.1. Érdekes lenne egy olyan szótár, amely a mindennapi élet tipikus helyzetei szerint tartalmazná a helyzetmondatokat. Egy
esetleges cselekvéselmélet ennél pontosabb tipológiát is adhatna: pl. születés, ifjúkor, házasság, válás, szülés, börtön, elemi
csapás, háború, halál, üdülés, utazás, betegség, törvénysértés, házasságtörés, vizsga, vásárlás, állásváltozatás, költözés.
(9a)
(9b)
(9c)

Munka: Lássuk, miből élünk, Mindenki a fedélzetre, Nem hólyag ez, hogy felfújják
Munka vége: Ez is megvan, még sincs este, Holnap is lesz nap
Szülő hazaérkezése: Na mit hoztam?
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Példák az étkezés témaköréből:
(10a) Szép idő lesz holnap. hm., tréf. {étkezéskor mondják, ha az együtt étkező társaság minden feltálalt ételt elfogyasztott
(gyakran kínálásként is: Hadd legyen holnap szép idő!)}
(10b) Azt hiszi az étel, hogy kutya ette, ha vizet isznak rá. hm., nép. {annak kifejezése, hogy étkezéskor az ételre alkoholt
szokás inni}
(10c) A retek reggel méreg, délben étek, este orvosság. hm. {étkezési jó tanács kifejezése: reggel nem tanácsos, délben nem
árt, este pedig egészséges retket enni}

Alvással kapcsolatos példák:
(11a) Bikával álmodsz! {gyereknek mondják, ha nagyon sokat eszik vacsorára: nyugtalanul fogsz aludni, rosszakat fogsz
álmodni}
(11b) Tegyük el magunkat holnapra! {felszólítás a pihenésre: feküdjünk már le!}
Szép álmokat, rózsás csókokat! {lefekvéskor kellemes alvást kívánva}

3.2. A proverbiumokat tartalmazó szótárak (közhelyszótár, szólás- és közmondástár) elsősorban a kulcsszók szerinti
osztályozást választják. Pl. Hernádi (1985: 184–185): karácsony, karát, karate, karcolás, kard, káros szenvedélyek, karrier.5
Vagy Bárdosi (2003: 167–168): karácsony, karácsonyfa, karbid, kard, kardél, karika, karikacsapás, karikagyűrű.
3.3. Végül egy harmadik lehetséges osztályozási módot is felmutatok: a helyzetmondatokban rejlő gondolkodási sémák
alapján való rendszerezést. A helyzetmondatokban ugyanis tipikus gondolkodási műveletek, pszichológiai attitűdök
jelennek meg. Néhány példa:
(12) Analógia (animális hasonlat):
a) A kutya is haragszik az orráért [, ha az orrát piszkálják]. hm., nép. {megértés, indokoltság kifejezése: indokolt
vkinek a haragja}
b) A mi kutyánk kölyke. hm., biz. {együvé tartozás kifejezése: közénk való, hozzánk tartozik}
c) Itt van a kutya elásva [eltemetve v. elhantolva]. hm. {indoklás, megokolás kifejezése: ez az igazi oka vminek, ez itt a
baj, a nehézség}
(13) Általánosítás (absztrakció, elvont igazság):
a) Emberen [emberrel] esik (az) meg [szokott az megesni v. megtörténni]. hm., nép. {annak mondják vigasztalásul, aki
utólag szégyelli, hogy megártott neki az ital: nem kell szégyenkezni, mással is történt már hasonló eset}
b) Mindnyájan emberek vagyunk. hm. {mentegetés kifejezése: elnézéssel kell lennünk egymás iránt, mert mindannyiunk
tévedhet, hibázhat}
(14) Nyomatékosítás:
Az [ez] már (egyszer) szent igaz! hm. {állítás, kijelentés nyomatékosítása: ez így van, és nem másként!}
(15) Önismétlés, tautológia:
Ami történt, megtörtént. hm. {lemondás, belenyugvás kifejezése: nem lehet változtatni a dolgon}

4. Kitekintés, alkalmazási területek
Milyen tudományos-oktatási célú haszna van a helyzetmondatok vizsgálatának? A helyzetmondatok (az idiomatizmusok) a
nyelvhasználat lényegéhez tartoznak. Részben gyorsítják, egyszerűsítik a gondolkodást, részben segítik az emlékezést, a
kultúraátadást, vagyis az ember kumulatív kulturális evolúcióját (vö. Tomasello 2002).
Ezért fontos a nyelvi hagyomány, a rituális nyelv, a kód történeti stabilitására irányuló jogos gondoskodás (vö. Nyíri
1989: 25), amelyet a szövegek tanulása, gondozása, átadása jelent. Vagyis összetett művészeti-irodalmi-nyelvészeti
feladatról van szó, amely leginkább a szövegtan (szűkebben persze a frazématan, a proverbiumkutatás) tematikájába
illeszthető. A nyelvészeknek még tovább kell munkálkodniuk a helyzetmondatok nyelvtani, szemantikai és pragmatikai
jellemzésén, alaposabb tipológiájuk kidolgozásán. Ugyancsak nyelvészi feladat a helyzetmondatok szótárazása, hiszen a
helyzetmondatok nem képezhetők szabadon, ezért szótárazni kell őket. A Magyar szólástár (Bárdosi 2003) mint
helyzetmondat-tár anyaga rendelkezésre áll, amelyet érdemes lenne kihasználni például beszédaktus-szituációk
jellemzésére, szomszédsági párok bemutatására, elemzésére.
5

Hernádinál a kulcsszók és a fogalmi körök keverednek, vegyesen fordulnak elő.
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Feladatunk még a helyzetmondatok feljebb vázolt szerepének (gyorsítás, egyszerűsítés) tudatosítása. A tudatosítással
csínján kell bánni, mert a mindig újragondolt nyelv használata lassítja, akadozottabbá teheti a kommunikációt. (Gondoljunk
csak a folyékonyan beszélő parasztemberre és az akadozva beszélő hivatalnokra vagy tudósra.) Különös tekintettel kellene
figyelembe venni az idegennyelv-oktatást, valamint a fordítást. A fordítási hibák sokszor a helyzetmondatok rossz
interpretálásából fakadnak.
Végül pedig ne feledjük, hogy a helyzetmondatok túlzott használata a beszéd alternatívájának elhanyagolásához vezet,
tehát a kód stabilitásának megőrzésén, a kommunikáció gyorsításán túl fontos feladat a kód folyamatos megújítása, vagyis a
beszédbeli kreativitás is. (Ennek egyik formája éppen a nyelvi játék, amelynek kedvelt területe a frazémák felbontása, vö.
antiproverbium, defrazeologizálódás, l. Balázs 2008).

5. Összefoglalás
A tanulmány a helyzetmondatok meghatározásában három fő szempontot ad: (a) „akkor szokták mondani, ha…”; illik vagy
szokták mondani, (b) rendszeresen ismétlődő beszédhelyzet, (c) sztereotip megnyilatkozás. A helyzetmondatok
tipologizálásában bemutatja (a) a tipikus beszédhelyzetek, (b) a kulcsszavak/fogalmak, valamint (c) a gondolkodási formák
szerinti csoportosítási lehetőségeket. Végül fölhívja a figyelmet a helyzetmondatok a nyelvben való szerepére (gyorsítás,
egyszerűsítés), valamint alkalmazott nyelvészeti feladatokra (szótárazás, fordítás).
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LŐRINCZI RÉKA
ELŐZMÉNYEKRŐL, RENESZÁNSZ GRAMMATIKÁKRÓL,
FOLYTATÁSRÓL1
Szerény soraimat ajánlom Fábián Pál és Jakó Zsigmond emlékének

1. Az előzményekről
1.1. A Doctrinaléról
A karoling reneszánsz utáni szakaszban az erősödő neolatin szétfejlődés, a latin használati körének térbeli tágulása is
hozzájárulhatott a tanítási és tanulási lehetőségek nehezedéséhez. A könnyítés szándéka is szerepet játszhatott tehát abban,
hogy az antikvitás bizonyos elméletiséget képviselő (főleg Donatus és Priscianus) meg gyakorlatiasabb, ún. regulae
nyelvtanai mellett megjelentek a verses vagy részben verses grammatikák. Számos hasonlónál népszerűbbnek bizonyult e
műfajban a normann ferences, Alexander de Villa Dei vagy Alexander Gallicus (1170–1250) középszintűeknek szánt,
évszázadokig egyetemi tankönyvként is használt verses Doctrinále-ja (1588 előttről 300 nyomtatott kiadása és közel 500
középkori kéziratos példánya ismert). A bécsi egyetem egyik magisztere által 1393-ban elsőként hirdetett grammatikai
előadás tárgya is ennek a 2. része, a szintaxis volt (Grubmüller 1983: 375).
Emlékezetes 7–10. verssorai a laica lingua bevonását szorgalmazzák a latintanításba. A XIII. század óta német, angol,
francia, olasz – tegyük hozzá: és magyar – glosszázású, illetőleg kommentárokkal ellátott példányai a
grammatikusmunkálkodás jeles emlékei (Grubmüller 1983: 387–390). Ebbe a körbe tartozik az alább tárgyalandó krakkói
magiszter, Jan Glogoviensis quaestio műfajban írt, Exercitium secundae partis Alexandri című munkája is.
Humanista kritikusai később bírálták ugyan a Doctrinálét, de több jónak vélt megoldását a későbbiek is át-átveszik. Jeles
felhasználói például Guarino, Perotti, később a németalföldi oktatás korszerűsítéséért sokat tevő Johannes Despauterius S.
J., majd Emmanuel Alvares S. J., de a Grammaire de Port-Royal is (1644).
XIII–XIV. századi német glosszázású hazai töredékét az OSzK-ban, magyar glosszázású, kéziratos példányait
Münchenben, Sopronban őrzik (G. Szende 1996: 166). Teljes Doctrinálét az 1497–1511 közt számos, főként Velencében
rendelt munkát nálunk forgalmazó Paep János adott ki 1507-ben. Az 1503–1519 közt tevékenykedő, többnyire szintén
máshol előállíttatott könyveket forgalmazó Keym Orbán (?–1519/1520) 1519-ben Budán adott ki egy teljes Doctrinálét,
illetőleg annak csak első részét (Mészáros 1986: 131–132).

1.2. A XIII–XIV. századi modizmus magyarországi vonatkozásairól
Ismeretes, hogy a XII. századi reneszánsz univerzáliák iránti érdeklődés kezdete és az Arisztotelész-művek latinra fordítása
szinte párhuzamosan adatolható. A Metafizika episztemológiai megkülönböztetése, mely szerint a praktikus/gyakorlati
tudás/tudomány cselekvéshez vezet, az elméleti pedig az igazsághoz: mihamar felkelti az érdeklődést, majd felmerül a
grammatika hova sorolásának problémája is. Megkísérlik eldönteni, hogy lehetséges-e a nyelv elméleti/spekulatív
tárgyalása. Mivel azt tartják, hogy a spekulatív diszciplínák (a fizika, matematika, teológia) a lényegessel foglalkoznak,
tisztázni kívánják, hogy a nyelvben mi a lényeges, egyetemes. A jelentés. Válaszolják a Filozófusra alapozva. A jelentést
ugyanis mindenki számára azonosnak, egyetemesnek gondolják. A nyelvbeli mozgás, változás problémájával a Fizikához
jutnak el. Az ilyenfajta tárgyalásmódnak is szerepe volt abban, hogy a spekulatív, majd modista szemléletmód
kiteljesedésével már a XIII. századra bekövetkezzék a grammatikának szinte teljes bekebeleztetése a logikába.
Mivel Arisztotelész nem önelvűen, csak organonként foglalkozott a nyelvvel, a spekulatívok a karoling reneszánsz óta ismét
folyamatos használatban levő Institutiones szerzőjét faggatják. Vele folytatott diskurzusuk – szövegeik a szövegről – műfajai
például a Priscianus-kommentárok, az ún. quaestio-k, summa-k, szófajtani monográfiák. Az 1140-es években (1135 k.–1160)
Párizsban tanító Petrus Helias Summa in Priscianum-a kifogásolja, hogy az Institutiones a szófajokat nem egységes
szempontok alapján, a névszókat, pronomeneket, verbumokat jelentésbeli, a coniunctio-kat – mai szóval: funkcionális és
szintaktikai, másokat disztribucionális módon – tárgyalja. A még nem modista Helias ezzel szemben egyetlen ismérvre, az
általa fel is vázolt modi significandi-ra alapozást javasolja.
Summa in Priscianum-ának egyik, kiegészítve kivonatoló része (OSzK Clmae 490) az ún. esztergomi diákjegyzet mellett
az országban található legkorábbi grammatikai szövegnek tekinthető (Durzsa 1982, Mészáros 1973).
1

A forráskeresésben nyújtott segítségükért köszönetemet fejezem ki Elzbieta Miedzybrodzka, Bikády Katalin kollegáknak. Czibere
Mária tanárnőnek ez alkalommal is köszönöm, hogy készséges útbaigazításai jóvoltából Erasmus-ösztöndíjasként a Groningenben
tölthető igen rövid időmet eredményesen sikerült felhasználnom.
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Miközben a középkori gondolkodás és arisztotelizmus nagy kutatói, Martin Grabmann (1875–1949) és Jan Pinborg
(1937–1982), de mások is behatóan foglalkoztak az itáliai arisztotelizmus egyik képviselője, a minorita Gentilis da Cingoli
bíboros (XIII–XIV. sz.) szakmunkáinak kézirataival, életét csak alig dokumentálják. Számon tartják például, hogy az 1290es években Párizsban tanult, később a bolognai egyetemen működött (Grabmann 1941, Pinborg 1967). (Párizsban különben
1255 óta minden addig ismertté vált Arisztotelész-mű előírt tan- és vizsgaanyag.) Magyarországi életszakaszát azonban nem
emlegetik. Az itthoni kutatás, forráskiadás viszont Gentilis tudományos munkáit nem hozza szóba. Holott a szerepével
kapcsolatos vatikáni források egy része már Batthyány Ignác (1741–1798) egyik nagy munkájában hozzáférhetővé vált (l.
Batthyány 1785: 31, Jakó 1991), a teljes római anyag pedig a MonVatHung I/2 kötetének újrakiadásában meg is jelent.
Külön is számba véve találjuk a nem csekély, erdélyi vonatkozású adatokat Jakónál (2004). Amilyeneket a szakmunkáiban,
diplomáciai tevékenységében egyébként latint használó bíboros olaszul vezetett számadáskönyve is őriz (95. sz. okmány:
1308–1311). A következőkben két Gentilis-vonatkozást talán szakmatörténeti szempontból sem fölösleges legalább szóba
hozni.
Az egyik az 1309-es, Gentilis összehívta budai zsinat rendelkezései közül a székesegyházi oktatásra vonatkozó IX. rész. Ez
ugyanis elrendeli, hogy az érseki egyházakban (metropolitana ecclesia) jogban tudós személyt (aliquis in … iure peritus ), a
püspökiekben (in ceteris vero ecclesiis cathedralibus) pedig grammatikában és/avagy logikában jártas magisztert (magister
idoneus in grammatica seu logica) alkalmazzanak. Akik a clericusokat (clericos eiusdem ecclesie) oktassák. A szegény
tanulókat (scholares pauperes) és másokat is (ac alios) ingyen (gratis). A székesegyházi iskolákat illetően a teológiai és
grammatikai oktatásról rendelkező IV. lateráni zsinattal (1215) szemben a budai tehát jog- és grammatica seu logica oktatásáról
szól (l. Békefi 1910: 276, 285, 348–351).
A zsinati szöveg magister és clericos terminusai önmagukban is fontosak. A magister ugyanis egyetemi fokozattal
rendelkező, de gyakran a nélkül működő személyt is jelentett (Mezey 1979: 161–163, 192 stb., a MKLSz. m betűs kötete
még nem jelent meg). A clericos (clericus) szócsaládjában a MKLSz. is számon tartja az ’alsóbb fokozatokkal rendelkező
egyházi személy’ jelentést. Ehhez is l. Batthyány: litteratus enim idem ſonat, quod Clericus (1785: 47/r). De l. még a
későbbi DöbrenteiK. szóhasználatát: Ha tanolt emberek kọzọt alan-/dotok (64r) – a latin megfelelő: inter medios clericos
(id. Békefi 1910: 291, Mezey 109–122; 135 és kk., 192–193). A MKLSz. clericalis, -e szócikke ’írnoki, íródeáki’ jelentést
ad. Ez adatok tanúsága azért fontos, mert alátámasztja tudásunkat a literátusi vagy deáki réteg, azaz a világi értelmiség és a
még fel nem szentelt clericusság majdnem közelségéről.
A Gentilis-anyag talán minket is érdeklő másik vonatkozása a Priscianus-szintaxist tárgyaló Quaestiones super Priscianum
minorem, amely a párizsi és más egyetemekkel szemben Itáliából csak ritkán adatolható modista művek egyike (l. Pinborg,
1967: 309–328: Repertorium modistischer Texte). Modern kiadása 1985-ban jelentet meg (Martorelli Vico 1985).
(Groningenben erről fénymásolatot készíthettem.) Gentilis quaestiói a következők:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

QUAESTIO: Utrum grammatica sit scientia
QUAESTIO: Utrum grammatica sit scientia sermocinalis
QUAESTIO: * * * <* * * > et ideo tunc quod hoc signi † materialiter accipi ista est accipi ea ita quod significatum
et modus significandi et vox ipsa accipiantur ut principale obiectum intellectus, sive intellectum, 5 hoc modo non
faciunt orationem ’curro’, ’currit’ et ’tonat’.
QUAESTIO: Utrum nomen possit esse primae personae
QUAESTIO: Utrum discretio sit possibilis
QUAESTIO: Utrum verbum debeat praecedere nomen
QUAESTIO: Utrum proprium sit verbi agere et pati
QUAESTIO: Utrum in verbo personali intelligatur nominativus
QUAESTIO: Utrum relativum cum antecedente confirmatur intransitivum
QUAESTIO: Utrum eadem sint principia congruitatis et perfectionis
QUAESTIO: Utrum omnis modus significandi accipiatur a proprietatibus rerum
QUAESTIO: Utrum oratio sit subiectum in Prisciano Minori
QUAESTIO: Utrum haec sit congrua: ’Petrus est fortissimus hominum vel Graecorum’
QUAESTIO: Utrum haec sit congrua: ’Sortes est fortissimus asinorum’
QUAESTIO: Utrum constructio sit possibilis (Martorelli Vico 1985).

Végezetül: talán nem elrugaszkodott gondolat, hogy a budai zsinaton Gentilis grammatikát a logikába terelő modista
felfogása érvényesülhetett, továbbá az, hogy akár a grammatica seu (’avagy/és’) logica magyarországi további sorsa iránti
érdeklődés sem volna megalapozatlan.

1.3. A modizmus XVI. századi túléléséről: Krakkó, Strasburg, Buda
A modizmus ellen indult nominalista támadásokkal a XIV–XV. század olykor éles hang – régi és új – diskurzusában az
egyetemek jórészt az utóbbihoz csatlakoztak. Oktatási programjaikban a nyelv nem metaphisicaliter, logicaliter, hanem
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grammaticaliter, nem mentalia, conceptus, actus alapján, hanem puri grammatici módon, grammatica positiva-ként való
megközelítése szerepel (vö. Borbély 2001 és Grubmüller 1983: 383–384). Donatushoz és másokhoz fűzött kommentárok
révén a két irány egyesítési próbálkozásai mindeközben az iskolai latinoktatásba „szivárogtak le” (Krauze-Błachowicz
2008).
Hozzánk is közel álló példa erre Kopernikusz egyik első tanára, a Krakkóban matematikát, csillagászattant, filozófiát
oktató, már említett Jan Glogowczyk, Johannes Glogoviensis (1445 k.–1507) magiszter egyik munkája. Az 1506-ban és
1509-ben Lipcsében már megjelent Donatusának 1515-ös javított stb. kiadása. A Minoris Donati de octo partibus orationis
compendioſa interpretatio per magiſtrum Johannem Glogouienſem in florigera Cracouienſi vniverſitate breuiter in vnũ
recollecta. nuperq denuo reuiſa: г [et] accurata diligentia fideliter emendata. abiectis ex priori exemplari nonnullis ſuperfluis:
neceſſarijs vero additis pro iuniorum aptiori inſtitutiōne. (kiem. az eredetiben. L. R.). Ezt már az 1470-es évek óta
tevékenykedő Joannes Knoblouch (XV. század vége – XVI. század első fele) nyomtatta Strasburgban. A budai Keym Orbán
megrendelésére. A budapesti EK.-ban levő csonka példány Fitz Józsefnek (1888–1964) köszönhető azonosítását egy
Münchenben őrzöttnek a kolofónja is igazolja: Jm=/ preſſum Argentine per honeſtū virū Joannē knob=/ louch ciuem
argentinen. Jmpēſis Urbani/ kaym bibliopole budēſis. Anno dni./ M.D. XV. invigilia Simo/ nis τ Jude apoſto/ lorum (kiem.
tőlem: L.R.) (http://mdz10.bib-bvb.de/zend-bsb/pdf_download.pl?id=00002948&nr=)
E Magyarországon tehát bizonyára használt munka forgatói is észrevehették, hogy Glogoviensis sem a grammatika
spekulatív tudomány voltát, sem a nyelvnek a realitás (a konceptuson kívüli valóság) felé mutató voltát nem tagadta.
Miközben a modista–nominalista grammatikai diskurzusnak többek között éppen a (konceptusbeli áttétellel értelmezett)
realitásfüggés volt a tárgya. Glogoviensis észreveszi azonban a realizmushoz közelebb álló modizmus bizonyos
hiányosságait, és apró lépésekkel próbál tovább jutni. Így a mutató névmások, a nem esetragozó szófajok, köztük az
interiectio tárgyalásában.
A mutató névmásokról írva Erfurti Tamástól (1300 k.) tér el. A nagy modista szerint ezek használatakor ugyanis az ad
sensum (jelenlét révén érzékszervileg, tehát tapasztalható módon) és a jelen nem lét miatt csak ad intellectum módon
felfogott dolgokról beszélés (a jelentés valóságfüggése miatt) nyelvileg nem különbözik. Glogoviensis fejtegetéséből
viszont úgy tűnik, hogy szerinte (a nominalistákhoz talán közelebb álló értelmezésben) a mutató névmások jelen nem levő
dolgokra vonatkozásakor nem áll fenn az Arisztotelészre alapozó (a dolog érzékelése – conceptualizál(ód)ása – szó(jel)ként
való közlési organonná válása) folyamat. Elméletegyesítési következtetése az is, hogy a nem esetragozható szófajok az
arisztoteleszi mozgásfolyamat érvénye nélkül, csupán szintaktikailag fejezik ki a mozgásokat/változásokat. Azaz casusok
nélküli konnotáció által fejeznek ki szintaktikai függést. A spekulatívok egy része úgy tartotta viszont, hogy a casusok a
nomen cselekvésének/mozgásának kiindulási és záró pontjait „jelölik”. Az eseteket tehát Arisztotelész
mozgástárgyalásának (l. Fizika) szellemében tekintették szintaktikai tényezőknek. Glogoviensisnek a nem ragozható
szófajok egyik, a görög–római kor óta grammatikai diskurzus tárgyát képező fajtájáról, az interiectióról tett észrevételei
szerint e szófaj a „valóságfüggő” conceptus és az affectus közti átmenet kifejezője (ehhez is l. Krauze-Błachowicz 2008).

2. Reneszánsz grammatikákról
2.1. Megőrizve újító latin grammatikákról
Renaissance Humanism and Language címmel idén május 19-én Budapesten tartott előadásában John Monfasani professzor
korábbi szakirodalomra is támaszkodva említette, hogy a grammatikaíróknak az antikvitást nem kellett „felfedezniük.”
(Hisz Donatust, Priscianust folyamatosan használják.) Az e megállapítással való egyetértésnek talán nem mond azonban
ellent néhány kiegészítés megtétele.
1) Módszereikben a humanista grammatikusok valóban végig antikokra alapozva dolgoznak. Csakhogy: nem kevés
módosítással.
2) A középkorihoz képest jelentős különbségekkel szembesültek a leírandó, tanítandó tárgynyelv tekintetében.
3) Szakmai (szakirodalmi) forrásaik is módosultak.
4) Sokuk munkáiban szélesedett a nyelvi vizsgálódási kör.
(1) A leírás módszerváltozása, például: morfológiai-szófajtani részeikből az elméleti fejtegetések kihagyása, a névmások
tárgyalásának módosulása, szintaxisfejezeteikbe a Doctrinaléhoz képest sokkal kevesebb szerkezetfajta felvétele, a
congruentia (egyeztetés) és a rectio (alárendelés) tárgyalásának változása, a tranzitív – intranzitív megkülönböztetés
alkalmankénti elmaradása.
(2) Úgy tűnik, éppen a tárgynyelvbeli különbség lehetett a kiváltója a jelentősebb módosulásoknak. Hisz – mint
közismert – a középkor számára a latin nem a klasszikus latin. Cicerót is hiányosan ismerték, iskolai anyagként a teljes
művek helyett csak florilégiumokhoz jutottak. De görög nyelvi ismereteik is alig voltak. Az Iliászt is például latin
hexameteres fordításban olvashatták. Elképzelhető, hogy a teljesebb római hagyaték fokozatos felfedezése ezért is mekkora
élmény lehetett számukra. Amelyet megismerkedésük a Bizáncban őrzött, több mint ezer évig oktatott, kutatott, jelentős
részben (főként) Itáliába menekített görög antikvitás szöveganyagával csak fokozhatott. Az itáliai új szövegkultúra
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formálódásában fontos volt az otthon antikvitástanulmányozáson nevelődött bizánci emigráció szerepe. Az olasz reneszánsz
tehát – mint újabban hangsúlyozzák – részben a bizánci Palajologosz reneszánsz továbbvivője (l. Geanakoplos 1988). A
műértékélményhez járulhatott az is, hogy az olasz, németalföldi, német, francia polgár felfedezi a görög polisz
demokráciáját, a köztársasági Rómát. (A kolozsvári polgárok XVI. századi „respublikája” is bizonyára sokat köszönhet az
oda is eljutó és ott gyökeret eresztő reneszánsz eszmevilágnak). A könyvnyomtatás jóvoltából megnövekedett
olvasóközönség azonban a nyelvi megértésben, az érdemibb szövegértelmezésben hozzáértő szakmai segítségre
szorulhatott. A sorra megismert művek nyelve által felvetett kérdések nyomán ahhoz hasonló diskurzushelyzet gondolható
el, mint amilyenben az egykori világ legnagyobb könyvanyagának közelében tevékenykedő alexandriai filológusoknak
kellett föltalálniuk magukat. Akik nem csak irodalomtudományi műveket, Homerosz kritkai kiadásait, gazdag
szótárirodalmat, hanem az első (fennmaradt) grammatikai tankönyvet, Dionüsziosz Thrax (Kr.e. 170 k.–90 k.) Tekhné
grammatiké-ját is örökül hagyták.
Amint az alexandriaiak megbirkóztak a saját nyelvi közegüktől időben és térben jelentősen távol álló szövegek filológiai
feldolgozásával, úgy a reneszánsz kor szövegmagyarázóinak (grammatikusainak) is igencsak eltérő nyelvhasználatban élve
kellett minél szabatosabban értelmezniük az előkerülő és többnyire nyomtatásban is hamar megjelenő, tehát sokak számára
hozzáférhető alkotásokat. Az első nemzedék iskolában szerzett hagyományos latintudásának sajátságaihoz járult az is, hogy
a középkor exegézisének fő tárgya, a Vulgata, az egykori „megrendelői” szándéknak megfelelően nem a klasszikusokra
alapoz.
Úgy tűnik azonban, hogy a XV. század grammatikusainak eltávolodása például a Doctrinálétól, vele való
szembefordulása, a nyelvleírás megújulása az olvasmányanyag folyamatos dúsulása folytán is szakaszokra tagolódó,
tagolható folyamat lehetett. A kezdeti rudimenta-író szakaszt ugyanis terjedelmileg is gyarapodó, mind tüzetesebb és mind
átfogóbb újabb művek követik. Ráadásul a korai szakasz kis terjedelmű grammatikáit is kiegészítésekkel, újabb példákkal
gazdagítva adják ki (Guarino több inkunábulum- és egyéb kiadásáról, a mű mások általi bővítgetéséről l. Vadász 2007: 14–
15 és kk., 73). A XV. és XVI. századi munkákkal különben földrajzi értelemben is észrevehetően új szakasz
körvonalazódik. Hiszen az Alpokon túli, illetőleg a francia területek több iskolája is magas színvonalú humanista oktatást
nyújtó és megfelelő tankönyveket igénylő intézménnyé növi ki magát.
A XV–XVI. század gazdag latin grammatikairodalmából most csak azt a néhányat sorolnám föl, amelyek kisugárzási,
érvényesülési esélyeit könyvkiadói sikereik is kedvezően segíthették. Az olvasmányanyag gyarapodása és a
grammatikairodalom változása közt feltételezett összefüggés alapján az áttekintett művek alapján a következő 6 szakaszt
gondolnám elkülöníthetőnek:
I. 1414 és 1418: Guarino Veronese (1374–1460): Regulae grammaticales;
II. 1441–1449: Laurenzio Valla (1407–1457): három különböző redakcióban: De linguae latinae elegantia libri VI;
III. 1473: Niccolò Perotti (1429–1480): Rudimenta grammatices; 1475 k.: Sulpitius Verulanus (1445/1450–1513): De
arte grammatica, sive De octo partibus orationis; 1481, 1485, 1495: Antonio Nebrija (1444–1522): Introductiones
latinae címen emlegetett műve; 1482: Bernhard Perger (1440 k.–1502 k.): Grammatica nova (1479 körül fejezhette
be);
IV. 1493: Aldus Manutius (1450–1510): Institutionum grammaticarum libri quatuor;
V. 1506 után: Johannes Despauterius (1480–1520): több grammatikája közül l. pl.: 1515: Syntaxis, 1537: Commentarii
Grammaticii, 1524: Thomas Linacer, Linacre (?1460–1524): De emendata structura Latini sermonis libri sex, 1525:
Philipp Melanchthon (1497–1560): Grammatica latina;
VI. 1540: Julius Caesar Scaliger (1484–1558): De causis linguae Latinae libri tredecim 1559: Petrus Ramus (1515–
1572): Scholae grammaticae: a grammatikai hagyományok bírálata; 1564: Grammatica latina; 1562, 1572: latin
grammatikája franciául, 1562: Sanctius vagy Sánchez de las Brozas (1523–1601): Grammaticae Latine institutiones;
1572: Emmanuel Alvares (1526–1582): De institutione grammatica libri tres, 1587: Minerva seu de causis linguae
Latinae.
(3) A reneszánsz művek szakmai (szakirodalmi) forrásainak módosulását addig nem vagy csak közvetve ismert antik
grammatikák többnyire ismételt megjelenése hozta. Így Varro (Kr. e. 116–27) De lingua Latina-ja 1471-es és későbbi
kiadásaié is. Amelyekből a következő idők grammatikusai értékesítenek is sok mindent. A mi számunkra nem csekély a
fontossága annak, hogy Mátyás (és vélhető szaktanácsadói) szükségesnek ítélték a krétai Georgius Trapezuntius (1395–
1484) Priscianus első tizenhat könyvéből összeállított kompendiuma, a De partibus orationis ex Prisciano 1470 körüli
lemásoltatását a könyvtár számára (OSzK, Cod. Lat. 428). E kivonatos műnek különben még 5 ősnyomtatványmegjelenését is számon tartják. Egyéb munkái mellett ott volt a könyvtárban kiváló szónoklattana, a Rhetoricorum libri V is
(OSzK, Cod. Lat. 281). Budán 1467-ben készült corvina első fóliójának C iniciáléja ismerhető fel 1000 Ft-os
pénzjegyünkön (l. Ekler 2006, 2007).
(4) Több humanista grammatikájában újdonság a vizsgálódási kör módosulása, a bővülés poétikai, retorikai, sőt
levélírástani fejezetekkel. A könyvnyomtatással felmerült gondok enyhítése céljából többen helyesírási fejezettel
egészítették ki grammatikájukat. A tágulás egyébként térbeli is. Hisz Itálián kívüli országok grammatikusainak, oktatóinak
is reagálniuk kellett a fellépő új igényekre (l. például Nebrija, Melanchthon és mások új latin nyelvtanait).
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A mondottaknak is tulajdoníthatóan, az akkori és későbbi, ún. latin iskolák grammatikailag is jól megalapozott latintudást
nyújtanak és várnak el. Az újfajta grammatikatudás (eredeti értelmének megfelelően) újfajta szövegértelmező,
szövegkritikai, szövegkiigazító felkészültséget is jelentett. A klasszikus latin minél jobb ismerete ezért is lesz a világi és
egyházi adminisztrációban, a diplomáciában Európa-szerte karrierfeltétel (a klasszikus latin oktatását a protestáns
iskolákban Luther, Melanchthon, Kálvin is nyomatékkal szorgalmazta).
A színvonalas latinhasználat elsajátíttatásában az alapos grammatikai képzés, az auktorok rendszeres olvasása mellett – a
reneszánsz pedagógiai eszményeknek megfelelően, protestáns és katolikus iskolákban egyaránt – fontos szerepet kap a
későbbiekben a majd anyanyelvűséggel is gazdagodó latin nyelvű iskolai színjátszás. Ezzel is összefüggésben, nem csupán
tartalmáért, de nyelvi minőségéért is elterjedt tananyag volt Terentius. Iskolai előadásának tanításához Erasmus
útbaigazításokat is írt.

3. A folytatásról
3.1. A latin nyelvleírási tudás továbbviteléről az európai népnyelvek leírásában
A középkor óta adatolható latin–vulgáris kétnyelvűség latin tagjának fent tárgyalt új változata mellett az anyanyelvek
használata is sokat módosult. E módosulásnak többféle vonatkozása is számon tartható. Így a következők:
1) Az anyanyelvek bevonása a latin grammatikaoktatásba korszakunkban több szempontból is más, mint korábban. A
korábbi, tehát egyedi kéziratokhoz kötött, tehát eleve szűkebb körben ható anyanyelv-jelenlét a könyvnyomtatással kezdődő
sokpéldányúság folytán nagyobb társadalmi kisugárzásra lesz képes. Ebből a tankönyvanyagból csak néhány példa:
Johannes Honterus (1498–1549) több nyelven is glosszázott nyelvtanai (RMK III/I 281, stb.). Johannes Rhenius (1574–
1639) magyar, német, cseh glosszákat tartalmazó nyelvtanai (RMK II 732 stb.). Magyar értelmező részeket tartalmazó, a
Melanchthon vonalhoz közel álló latin grammatikákra fontos példa a Molnár Gergelyé (Bartók 1995) és az Alvaresgrammatikák igen sokféle népnyelvvel dolgozó kiadásai mellett magyarral bővült változatok is ide sorolhatók.
2) A korszak újdonságának tűnik a vulgáris nyelvek bevonása a hétköznapi latin használatát oktatató társalgási
nyelvkönyvekbe (l. pl. Bitskey 2007).
3) Érdemben ennek a kornak az újdonsága a népnyelvek megjelenése az írás-olvasás tanításában (Kiepe 1983: az 1486ban megjelent első német „Fibel”; Adamikné Jászó 2001). E folyamathoz viszonyító adat lehet például a következő: 1480ban Firenze közel 90.000 lakosából 1031 a diák, közülük azonban csupán 23-an járnak latin grammatikai iskolába (Black
1996 14–15. l. és passim).
4) A nagy lépés, az anyanyelvek szakszerű leírása sajátos módon nem elsődlegesen vagy nem döntően tantárgyszerű
oktatás és nem is egységes folyamat eredménye. Míg a neolatin nyelvek leírásához főként a humanista latin grammatikák
szolgálnak
mintául,
a nem neolatinok leírásában a Donatus-minta tovább élése csupán kiegészül reneszánsz modellekkel. Sokuknak közös
sajátsága viszont a szintaxissal bővülés. Az anyanyelvű grammatikatermés – erősen kultúrkörfüggő – arányait segíthet
elképzelni egy franciára vonatkozó számbavétel, mely az 1400–1600 közötti időből 41 nyelvtant; az 1600–1700 közöttiből
187-et tart számon (Stengel 1976: 19–69).
A vulgáris nyelveket leíró mind gazdagabb anyagból szűkre szabott példasorként l. a következőt:
• 1437–1441 tájáról: Leon Battista Alberti (1404–1447): XIX. századi felfedezése óta Grammatichetta Vaticana néven
emlegetett vázlatos olasz nyelvtana
• 1486: Antonio Nebrija: Reglas de orthographía En La Lengua Castellana
• 1492: Antonio Nebrija: Gramática de la lengua castellana
• 1518: Giovan Francesco Fortunio: Regole grammaticali della volgar lingua: az első nyomtatott olasz nyelvtan
• 1525: Pietro Bembo: Prose della volgar lingua
• 1536: Alberto Accarisio: Grammatica volgare
• 1539: Giovanni Norchiati: Trattato de’ diphtongi toscani
• 1539: Liberto Gaetano Tizzone: La grammatica volgare trovata ne le opere di Dante, di Francesco Petrarca, di
Giovan Boccaccio (…)
• 1543: Francesco Alunno: La ricchezze della lingua volgare: hozzácsatolt nyelvtannal
• 1550: Nicola Tani: Avvertimenti sopra le regole toscane, con la formatione de’ verbi et variation delle voci
• 1551–1552: Pierfrancesco Giambullari: Regole della lingua fiorentina
• 1562: Jacomo Gabriele: Osservazioni della lingua volgare. In: F. Sansovino: Osservazioni della lingua volgare di
diversi uomini illustri (5 korábbi grammatika újrakiadása)
• 1568: Orazio Lombardeli: Della pronunzia toscana
• 1581: Girolamo Ruscelli: Commentari della lingua italiana
• 1598 Orazio Lombardeli: I fonti toscani
Az első nyomtatott portugál nyelvtan:
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• 1536: Fernando de Oliveira: Grammatica da lingoagem portuguesa
(A számos továbbihoz l. Schäffer-Priess 2000.)
A korai franciák rövidített sora:
• 1530: John Palsgrave átfogó francia nyelvtana: Lesclarcissement de la langue françoyese
• 1531: Jacques Dubois (Sylvius Ambianus): In lingvam gallicam isagωge, vnà cum eiusdem, Grammatica latinogallica, ex Hebraeis, Graecis, & Latinis authoribus
• 1549: Du Bellay: Deffence et illustration de la langue françoise
• 1550: Jean Pillot: Gallicae lingvae institutio
• 1550: Louis Meigret: Le tretté de la grammère françoèze
• 1557: Robert Estienne: Traicté de la gramaire françoise
• 1558: Jean Garnier: Institvtio gallicae lingvae
• 1562: Pierre de la Ramée (Ramus): Gramere
• 1572: Pierre de la Ramée (Ramus): Grammaire
Az első nyomtatott német nyelvtani munkák:
• 1527: Valentin Ickelsamer (1500 k.–1540): Die rechte weis aufs kurtzist lesen zu lernen
• 1534: Ugyanő: Teutsche Grammatica
(A további német nyelvtanokhoz l. Moulin-Fankhänel 1988.)
5) Reneszánsz „újdonság”-nak tűnik a népnyelveket idegen nyelvként oktató (francia, német, olasz, spanyol és más)
grammatikák (főként XVI. század óta) szaporodó sora. Szenczi, Kövesdi, Pereszlényi, Fejérvári ilyenfajta, pontosan még
nem tisztázott szerepű munkái mellett ismertebb hazai példa Jászberényi Pál először 1663-ban Londonban megjelent latin
nyelvű angol nyelvkönyve (RMK III: 2210; 1670: RMK III: 2530), valamint Komáromi Csipkés György 1664-ben
Debrecenben kiadott angol nyelvkönyve (RMK 1030).

3.2. Az Európán kívüli nyelvek reneszánsz mintákat követő kezdeti leírásairól
A gyarmatosítás korában a dél-amerikai őslakosokkal igen sokféle kapcsolatba kerülő értelmiségiek mihamar megkezdik e
világrész nyelveinek „megfejtését”, leírását. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy már 1551-ben megalakult Limában az első
amerikai indián tanszék, a következő pedig 1580-ban a mexikói egyetemen. Az indián nyelvek első leírói számára
tanultságuk folytán is Nebrija és Alvares latin, valamint Nebrija spanyol nyelvtana volt a kézenfekvő minta. Épp ezekből
való kiindulásuknak a szakmai hátrányok mellett előnyei is voltak. Erre most csak egyetlen példa: Nebrija leírásában a
névelő nomenséget meghatározó, nomenné tevő szerepe közvetlenül is, de az Alvares-grammatikák révén is több délamerikai indián nyelv leírásában szolgáltat használható mintát. Nyelvtipológiai (és talán magyar grammatikatörténeti)
szempontból is tanulságos lehet például az affixumok posztpozíciós helyzetben használt prepozíciókként való tárgyalása
(mindezekhez l. Zwartjes 2002).
Talán nem megalapozatlan vélekedés, hogy a fentiekben érintett grammatikatörténeti folyamatok munkásaiban – nagyon
röviden szólva – az antikvitás egyetemes továbbörökítőit és értékeinek gyarapítóit is tisztelhetjük.
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III. SZEMANTIKAI SZERKEZETEK
A MONDATBAN ÉS A DISKURZUSBAN
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TOLCSVAI NAGY GÁBOR
A MAGYAR SEGÉDIGE + IGE(NÉV) SZERKEZET SZEMANTIKÁJA1

1. Bevezetés
A nyelvi közlés a nyelvi interakcióban résztvevők közös fogalmi és figyelmi tevékenységén alapul. A megismerés
folyamataiban létrejövő konceptualizáció a világ jelenségeit különböző fogalmi típusokba rendezi: például a dolog, a
folyamat, az esemény típusába, kategóriájába. A dolgokat főnevekkel nevezi meg a beszélő ember, a folyamatokat igékkel,
az eseményeket (jeleneteket) mondatokkal. Az igével jelölt folyamat sémája több összetevőből áll. Egyrészt magát a
folyamatot tartalmazza szemantikailag, objektívan megkonstruálva, például az eseményszerkezet, az eseményszerkezet
időszerkezete fogalmi struktúrájában, sematikus résztvevőkkel. Másrészt a véges ige a szemantikailag megkonstruált
folyamatot viszonyba hozza a konceptualizálókkal (például a beszélővel és a hallgatóval), a konceptualizálók által megértett
beszédidővel, beszédhelyzettel, vagyis azonosíthatóvá teszi, lehorgonyozza a megértett beszédhelyzetben (a pillanatnyi
diskurzustérben) a jelzett folyamatot. A magyar nyelvben (mint általában a nyelvekben) sok esetben egyetlen igealak
kifejezi a jelzett szemantikai tartalmakat, kontextuálisan (mondatban, szövegben). Más esetekben több önálló szóalak
szemantikai és morfoszintaktikai egysége képes egy specifikus folyamat jelölésére. Ilyen összetett nyelvi szerkezet a
magyar segédige + ige(név) struktúra, amelynek alább a vázlatos szemantikai bemutatása olvasható.
A jelen megközelítés két kiinduló tétele a következő:
(1)

(2)

A magyar nyelvben a segédige + ige szerkezet alapbeállítás szerint a mondatban lehorgonyozva ugyanazt a szemantikai
(és részben szintaktikai) szerepet tölti be, mint a puszta (véges) ige. A segédige + ige szerkezet nyelvi (elsősorban
szemantikai) egység.
A segédige + ige szerkezet valójában segédige + igenév szerkezet.

A (3)–(5) példák változatai a két tételben jelzett tulajdonságokat mutatják be:
(3a)
(3b)

Esik az eső. – Esik.
Esni fog az eső. – Esni fog.

(4a)
(4b)

Péter olvas.
Péter tud olvasni.

(5a)
(5b)

Megyek.
Mennem kell.

Nem célja a jelen írásnak a magyar segédigék kizárólagos listáját megadni (a leíró figyelem középpontjában a
prototipikus segédigék állnak, például fog, volna; kell, tud, lehet), sem a segédige kimerítő leírását elvégezni. A tanulmány
célja elsősorban a magyar segédige + ige(név) szerkezet szemantikai leírása, továbbá a szemantikai jellemzők és a
szintaktikai szerkezet(ek) közötti megfelelések és meg nem felelések rövid bemutatása, a magyar sztenderd változatra
összpontosítva. A hangsúlyozás és hanglejtés, továbbá a szórend kérdéseit nem tárgyalja a tanulmány, mert az elsődleges
szemantikai szerkezetek leírásában ezek nem játszanak alapvető szerepet.
A nyelvi elemeket, így az itt tárgyalandó kifejezéstípust is mindenkori jellegzetes közegében lehet jól leírni. A magyar
segédige + ige(név) szerkezet mindenkori közvetlen közege a mondat, pontosabban a tagmondat (clause). A következő
jellegzetes típusok adják a kiinduló adatokat, elsősorban morfológiai és szintaktikai szerkezeti jellemzőik alapján:
A) Igeidőt vagy modalitást kifejező puszta segédige + főnévi igenév, kidolgozatlan Dat topik szerepű elsődleges figurával
(trajektorral):
(6)
(7)
1

Enni kell.
Itt lehet görkorcsolyázni.

Köszönöm Kugler Nóra és Tátrai Szilárd segítségét, megjegyzéseit.
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(8)

Szabad a fűre lépni.

B) Számban és személyben lehorgonyzott segédige, igeidőben és módban korlátozva + főnévi igenév, Nom alany és topik
szerepű elsődleges figurával:
(9)
(10)

A karácsony el fog jönni.
Holnap is fogtok dolgozni.

C) Időben, módban, számban és személyben lehorgonyzott segédige + főnévi igenév, Nom alany és topik szerepű
elsődleges figurával:
(11) A madár tud repülni.
(12) A másodikosok tudtak olvasni.
(13) Ő is tudna korcsolyázni, ha megtanult volna.
D) Modalitást kifejező puszta segédige + számban és személyben lehorgonyzott főnévi igenév, Dat topik szerepű
elsődleges figurával, testes jelölővel kifejezett Nom alany nélkül:
(14)
(15)

Mennem kell.
Lehet futnia.

2. Előzmények
A segédige + ige(név) szerkezetet a korábbi magyar leírások elsősorban szintaktikai kategóriák segítségével írták le.
Egyrészt a segédigék jellegének, számának és funkciójának meghatározása körül nagy a szóródás. Amíg Keszler (szerk.
2000) és Kiefer (szerk. 2000) a segédigék számát a lehető legkevesebbre csökkentve tárgyalja a kérdést, addig Kálmán C. et
al. (1989) a segédigék számosságából indul ki. Abban megegyeznek, hogy a segédige + ige(név) szerkezet
morfoszintaktikai kategória (vagy jelenség), amelynek szemantikai vonatkozásait nem vagy alig érintik. Az előbbiek főképp
a lehetséges segédigék szintaktikai szerepeit nevezik meg egy mondatgrammatikai modellben, az utóbbiak a lehetséges
segédigék disztribúciójából indulnak ki.
A segédige + ige(név) szerkezet leírása az általános nyelvészeti kutatásokban természetesen elméletfüggő. Heine (1993:
8–16) részletesen összefoglalja a segédige addigi elméleteit. Az egyik fő magyarázat szerint a segédige önálló, egyetemes
nyelvi kategória. Egy másik elterjedt elmélet szerint a segédige éppúgy ige, mint az „alapszófajú” ige. Ismét mások (például
Bolinger vagy Givón, Heine) szerint a segédigék és az igék közötti határ nem éles, inkább átmenetként írható le a
határterületük. A Chomsky-féle generatív grammatika és a Langacker-féle kognitív nyelvtan alapvetően különbözik a
segédige + ige(név) szerkezet leírásának elméletében, amennyiben az első a szintaktikai szerkezetre összpontosít, a második
a szemantikaira. Ismét más szempontok szerint közelít Anderson (2006) a segédige + ige(név) szerkezethez, e szerkezet
változatainak strukturális leírását adja nagy nyelvtipológiai anyagon, Heine (1993) viszont grammatikalizáció
eredményének tekinti a segédigét, méghozzá annak mindenkori nyelvi és fogalmi környezetében.
Heine kutatási beszámolója a következőkben összegzi a közös pontokat: a segédige az igeidő, az aspektus és a modalitás
fogalmait fejezi ki különböző módokon, a tagmondat állítmányi szerkezetének részeként (l. még a tulajdonságok összegző
felsorolását, Heine 1993: 22–24; Lengyel 2000b hagyományos keretben hasonlóan).

3. Elméleti keret és módszertan
A jelen magyarázat a kognitív nyelvtan alapelveit alkalmazza a segédige + ige(név) szerkezetet magyarázatában. Az alábbi
alapelvek fontosak (vö. Langacker 1987, 2008a, Barlow–Kemmer 2000):
• a prototípuselv, amely szerint a kategóriába tulajdonságok alapján, fokozat szerint sorolunk példányokat, a kategóriák
határai nem feltétlenül élesek;
• a fogalmi konstruálás és a perspektiváltság, amely szerint a világ jelenségeit a megismerő ember fogalmilag elemző
megértéssel feldolgozza, és az így létrehozott fogalmi struktúrákat nyelvi kifejezések szemantikai struktúráiként
alkalmazza, mindig meghatározott fogalmi perspektívából;
• a nyelv használati alapú leírása, mely szerint a produkció és a megértés integrált része a nyelvi rendszernek (séma és
megvalósulás, a langue–parole szembenállás feloldása).
Ebben a modellben tehát a diskurzus és a grammatika meghatározás szerint egymásban áll. Másrészt a szemantikai
szerkezetek leírása további részletezést kíván. Ezek közül a következő szemantikai tényezőknek van nagy szerepük:
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•
•
•
•

a folyamat/esemény fogalmi leképezésének prototipikus és periferikus változatai,
a nyelvi egység és a morfológiai/szubmorfemikus szerkezetek viszonya,
a lehorgonyzás változatai,
a szubektivizáció és az objektivizáció jellegzetes megvalósulásai.

4. Az ige szemantikája
A nyelvi szerkezetek fogalmi szerkezeteket reprezentálnak. A fogalmak a világ jelenségeinek kategorizációs leképezései,
konstruálásai a megismerésben. Kiemelkedően fontos fogalom a DOLOG, amelyet főnév jelöl, és a FOLYAMAT (vagy
ESEMÉNY), amelyet ige jelöl.
Az ige szemantikája, funkciói e helyt csak röviden tárgyalhatók, a prototipikus igére összpontosítva (vö. Hopper–
Thompson 1985, Langacker 1987, 1991, Givón 2001, Frawley 1992, Radden–Dirven 2007). A prototipikus ige:
• energiával kapcsolatos interakciót fejez ki két vagy több szereplő között, amely az energia megváltozásával és/vagy
átvitelével jár,
• egy eseményt elsődlegesen időben fejez ki,
• az eseményt időben körülhatárolt módon fejezi ki,
• egy esemény térbeli helyét csak meghatározatlanul vagy sematikusan jelöli, egy esemény térbeli helye a résztvevők
elhelyezkedésétől függ,
• a szereplők meghatározható, prototipikus dolgok.
Az ige szemantikailag függő, mert egy folyamat igével való reprezentációja konceptuálisan kötött, az eseményt
létrehozó, együtt cselekvő résztvevők konceptualizációja nélkül nem lehet a folyamatot konceptualizálni.
Az ige két vagy több résztvevő egymáshoz való viszonyát temporálisan, időben fejezi ki: van – valami és valahol, esik –
valami és valahová, fut – valaki és valahová vagy valahonnan, ad – valaki, valamit és valakinek. Magát az időbeli viszonyt,
a folyamatot vagy az eseményt az ige szemantikai szerkezete tartalmazza. Az időbeli viszony több tényező szerint is
változó:
• sematikus vagy kidolgozott,
• valamilyen eseményszerkezete van,
• az ige a folyamat időbeliségét pillanatnyi állapotok egymásra következésével, szekvenciális letapogatással
reprezentálja.
Az elme a jelenségeket a fogalmi feldolgozás (konstruálás) során valamilyen módon letapogatja (szkenneli). A
letapogatás egyik változata az időbeli ösvényen végighaladó online művelet, amelyben a folyamat egymásra következő
pillanatnyi állapotok időben egymásra következő sora. Az időbeli viszony nem azonos a mondatbeli deiktikus igeidővel.
A résztvevők az ige jelentésszerkezetében csak sematikusan fejeződnek ki, a figyelem középpontjában álló elsődleges figura
a trajektor, a viszonyításként feldolgozott másodlagos figura a landmark (ezt jelöli a fenti felsorolásban a valaki, valami
kifejezés), kidolgozásuk, megnevezésük mindig a mondatban történik a szintaktikailag hagyományosan vonzatnak vagy
bővítménynek nevezett mondatrészekben. Az ige és a hozzá bővítményként kapcsolt főnevek között részleges szemantikai
megfelelés van a valenciaviszonyokban.
Az ige a mondat (a tagmondat) szemantikai szerkezetének része, ezt jelzi többek között a főnévi bővítmények és az ige
közötti részleges szemantikai megfelelés. Továbbá: az ige által profilált folyamat (esemény) episztemikusan lehorgonyzódik
a szövegvilágban (a beszélő és a hallgató által megértett beszédhelyzetben). A lehorgonyzás révén a beszélő és a hallgató
azonosítani tudja az igetőben dekontextualizáltan konceptualizált folyamatot a mondat által kifejezett jelenetben. A
lehorgonyzás igei jelölése a deiktikus igeidő, az igemód (szűkebben a modalitás), valamint a magyarban az igealakon jelölt
szám, személy és határozottság.

5. A főnévi igenév szemantikája
Lengyel (2000a) szerint, megegyezve a korábbi nyelvtani hagyományokkal, a főnévi igenév a magyarban átmenet az ige és
a főnév között. Ez a tömör térmetaforikus jellemzés az ige szemantikai szerkezetével való összevetés kívánalmát is kifejezi,
bár nem végzi el azt.
Szemantikai alapú kompozitumszerkezetként az igető + -ni képző, azaz a magyar főnévi igenév együttesen,
kompozitumszerkezetként:
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• temporalitást jelöl, de folyamatjelleg nélkül,
• a temporalitást összegző szerkezetként képezi le, nem egymásra következő pillanatnyi állapotok soraként.
A magyar főnévi igenév összetevőire az összetevők szemantikai kapcsolata révén a fent jelzett kognitív szemantikai
keretben a következők jellemzők:
• igető: temporalitás sematikus eseményszerkezettel, elemi állapotok egymásra vetített szerkezetével, folyamat jelleg
nélkül (összegző letapogatással, vagyis az elemi állapotok nem temporális, hanem egyidejű feldolgozásával),
• -ni képző: teljes mértékben sematikus lehorgonyzás,
• szemantikailag félig autonóm, nem kell kidolgozni az elsődleges figurát (a főnévi igenévnek az igétől eltérő a
vonzatszerkezete; a fenti igepéldákkal szembeállítva: lenni – valahol, esni – valahová, futni – valahová vagy
valahonnan, adni – valamit és valakinek), a hagyományos nyelvtani leírások szerint: nincs alanyi és jelzői bővítménye,
lehet tárgyi és határozói bővítménye (vö. Lengyel 2000b: 26).
A főnévi igenév ezek mellett:
• a jövőre irányul (mellékmondatban, a főmondatbeli eseményhez viszonyítva; vö. Wierzbicka 1988).
A puszta főnévi igenév részben igei jellegű, mert szemantikai tartalma temporális, de kisebb részben főnévi jellegű, mert
a temporalitást dologszerűen képezi le.
A főnévi igenévvel szemben a lehorgonyzott ige (igealak) jellemzői:
• tő: két sematikus szereplő közötti temporális viszony kidolgozott eseményszerkezettel,
• toldalékok: lehorgonyoznak időben, módban, számban, személyben, határozottságban,
• szemantikailag nem autonóm.
Az ige és a főnév szemantikai különbségei igen jelentősek, jóllehet vannak olyan főnevek (például tűz, áradás, mozgás),
amelyek szemantikailag közelebb állnak az igékhez, mint például a tárgyakat megnevező főnevek. Szintén vannak
dinamikusabb igék (például a mozgásigék) és vannak statikusabbak (ilyenek az állapotigék). Általánosságban meghatározva
a főnevek dolgokat jelölnek, az igék folyamatokat (másképp: eseményeket). A prototipikus főnév szemantikai jellemzői a
következők. A prototipikus főnév fizikai tárgyat jelöl, a főnévvel jelölt fizikai tárgy időben (viszonylag) állandó, a főnévvel
jelölt fizikai tárgy térben létezik, a térben kijelölt helye van. A főnév szemantikailag független, mert egy dolog főnévvel
való reprezentációja konceptuálisan független bármely eseménytől, amelyben részt vehet.
Az ige az időben lezajló folyamatot, eseményt prototipikusan, azaz jobban fejezi ki (például fut), mint például a főnévi
igenév (futni) vagy az igéből képzett főnév (futás). A prototipikus ige és a prototipikus főnév áll a legnagyobb szemantikai
kontrasztban. Hopper–Thompson (1985) szerint a szöveg információs kívánalmai motiválják a főnév és az ige
kategorialitását, az eseményjelleg (eventhood) fokozatát. Ez elsősorban az igébe kódolt idővel, pontosabban temporális
szerkezettel, annak jellegével történik meg – az ige nyílt grammatikai időjelölése redukálódhat, ha az ige a szövegben az
információ szempontjából kevésbé fontos eseményt jelöl. A magyar főnévi igenév – mint nem prototipikus ige és főnév –
szemantikai szerkezete tartalmaz folyamatszerű és dologszerű összetevőket.

6. A segédige
Mind Lengyel (2000a, b), mind Kálmán C. et al. (1989) megállapítják, hogy a magyar segédigék kategóriája nem különül el
élesen az igék kategóriájától, példányaik között vannak centrálisak és periférikusak, a kategória azonosítható tulajdonságai a
legkülönfélébb együttállásokban mutatkoznak az egyes segédigékben. A magyar segédigék kategóriájában a prototípuselv
határozottan érvényesül.
Talmy (2000: 24kk) a grammatikai és a lexikai alrendszerek között az egyik fő szemantikai különbséget abban látja,
hogy a grammatikai szerepű nyelvi kifejezések elsősorban a konceptuális tartalom strukturálását végzik, míg a lexikai
elemek (az „alapszófajok”) a konceptuális tartalmat adják. A grammatikai szerepű formák szemantikailag korlátozva
vannak: egyrészt csak bizonyos fogalmi összetevőket reprezentál egy-egy nyelv grammatikai formákkal (például a főnévi
ragozásban a számot, amely a főnévvel jelölt dolog számosságát jelöli, de a dolgok más fizikai jellemzőit, így a színüket
nem lehet ragokkal kifejezni). Másrészt csak egyes sematikus fogalmak reprezentálódhatnak bennük (a nominális SZÁMa
például az EGYES, TÖBBES, DUÁLIS, TRIÁLIS fogalmaiban valósulhat meg, de a SOK, a NÉHÁNY nem része ennek a
kategóriának). Ezzel szemben a főnevek vagy az igék szemantikai szerkezetei nincsenek ilyen fogalmi korlátozásoknak
kitéve. A segédige fogalmilag részben korlátozott (igeidőt, modalitást képes kifejezni), részben nem korlátozott (a
temporális eseményszerkezet vagy a résztvevők sematikusan reprezentálódhatnak, például a modális segédigékben az
erődinamika viszonyában).
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A segédige fő szemantikai jellemzői a következők:
• a segédige jelentésszerkezetében nagyon elvontan lehet elkülöníteni eseményszerkezetet és sematikus résztvevőket, de
a puszta lineáris idő jelen van,
• a magyar segédigék grammatikalizáció során kapták segédige státusukat, a grammatikalizáció különböző fokán állnak,
• a segédige a magyarban jellegzetesen a modalitást és az igeidőt profilálja; ez a prototipikus ige jelentésszerkezetének
egy alszerkezete,
• a segédigék egy része képes kifejezni az egyszerű jelen és múlt igeidőt, illetve a számot és a személyt, vagyis e
vonatkozásokban képes lehorgonyozódni.

7. A segédige + igenév szerkezet mint nyelvi egység
A nyelvi kifejezések egy jó része morfológiai vagy szintaktikai szempontból összetett szerkezet. Ezek a struktúrák, például
a főnévi vagy igei tő + toldalék, a melléknév + főnév, az igekötő + ige, az állítmány + alany szemantikai struktúrák is,
kompozitmuszerkezetek, amelyek részleges szemantikai megfeleléseken és kidolgozási műveleteken alapulnak. Közülük a
gyakran használtak létrehozásához és megértéséhez általában nincsen szükség a teljes szerkezet részenkénti feldolgozására.
A nyelvi egység olyan nyelvi kifejezés, amely morfoszintaktikailag átlátható lehet a beszélő/hallgató számára, de
megértéséhez nem kell e részelemeket egyenként feldolgozni (vö. Langacker 1987).
A segédige + igenév szerkezet alapbeállításban nyelvi egység, mert a használati eseményekben az egység összetevői
együtt reprezentálják azt a sematikus tartalmat, amit egy lehorgonyzott prototipikus ige is: folyamatot, eseményszerkezetet
tartalmazó temporális relációt, mód, idő, szám, személy és határozottság profilálásával, nominális bővítményekkel (vö.
Langacker 1987, 2008b). A segédige + igenév szerkezetre azonban jellemző, hogy a) az alanyi figura gyakran egyáltalán
nem dolgozódik ki a teljes szerkezetben, továbbá b) az ige, ennek következtében a teljes szerkezet temporális összetevője
redukálódik, absztrahálódik.
A szemantikai alszerkezetek különböző együttállásokban és különböző morfológiai szerkezeti explikációkban valósulnak
meg.
A segédige + igenév szerkezet struktúráját általánosságban két elmélet szerint írja le a nyelvtudomány. Ezek a
következők:
• Az építőkockaelv, amely szerint a morfológiai szerkezetek kisebb diszkrét elemekből állnak (ezt érvényesíti a
hagyományos besoroló nyelvtan éppúgy, mint a formális generatív, függetlenül az egyéb módszertani különbségektől).
• A hálózatelv, amely szerint a nyelvi kifejezések fogalmi/szemantikai szerkezete nem feltétlenül diszkrét testes nyelvi
jelölők szabályozott szekvenciájából jön létre, hanem nyelvi elemek különböző típusú szemantikai
összekapcsolódásából (ez a felfogás jellemző a funkcionális leírásokra).
A hálózatelv szerint a segédige + igenév szerkezet nem egyszerűen két szóalak egymás mellé helyezett strukturális,
morfoszintaktikai kapcsolata, hanem szemantikai szerkezet. Mint az 1. pont A)–D) szerkezeti sémái jelzik, és ahogy azt
korábban Kálmán C. et al. (1989) is bemutatta más módszertannal, a segédige + igenév szerkezet a sematikus igei tartalmat
különböző változatokban képezi le. Mindegyik változat esetében a folyamat/esemény nyelvi leképezése a cél. A leképzés a
segédige + igenév szerkezet különböző változataiban valósul meg. Az időbeli viszony, az episztemikus és a deontikus
modalitás segédigés szemantikai szerkezeti különbségeit további tanulmányokban lehet bemutatni, például mentális terek
integrált szerkezeteiben.
A segédige + igenév szerkezet specifikusabb szemantikai jellemzői a következők.

7.1. A szubmorfemikus szerkezet
A segédige + igenév szerkezet részben szubmorfemikus, amennyiben az összetett szemantikai szerkezetben nem lehet
kimerítően és egyértelműen elkülöníteni az egyes morfológiai elemeket és a hozzájuk tartozó szemantikai tartalmakat
(ebben is megfelel a véges, inflexiós magyar igealakoknak; a kérdésre l. Gundersen 2001). A segédige nem egyszerűen
hozzáadja az igeidő vagy a modalitás lehorgonyzását a főnévi igenévhez, hanem azokat ki is dolgozza az igető jelentésével
viszonyban. A segédige + igenév szerkezet fentebb megadott általános leírásában az összetett szemantikai szerkezetet nem a
jól elkülöníthető morfémák szekvenciája strukturálja, hanem morfofonológiailag részben egymást átfedő, szemantikailag
összetett, többfunkciós részek hálózatszerű egysége. Az itt tárgyalt segédige + igenév szerkezet szociolingvisztikailag kötött
változatait (például el kell menjek, el kellek menni) tekintetbe véve ez a variabilitás még nagyobb.

7.2. Az eseményjelleg hierarchiája
Az ige temporális szemantikai tartalmának eseményszerkezetéhez képest a segédige + igenév szerkezet kevésbé tipikus
eseményt reprezentál. Az eseményjelleg a (16)-ban profilálódik a legerősebben, a (20)-ban a legkevésbé.
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(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Megyek.
Mennék.
Mentem.
Mentem volna.
Menni fogok.

Minél közelebb van a reprezentált esemény a beszélők által megértett beszédhelyzethez, vagyis saját tér-idő
kontinuumukhoz, annál erősebb az ige vagy igei szerkezet eseményjellege.

7.3. A segédige + igenév szerkezet időszerkezete
Az ige időszerkezetéhez, azaz lehorgonyzott igeidejéhez képest a segédige + igenév szerkezet vagy kevésbé lehorgonyzott
eseményidőt reprezentál, vagy ez a lehorgonyzás teljesen elmarad. A deiktikus igeidő a (21)-ben profilálódik a
legerősebben, a (25)-ben a legkevésbé.
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Megyek.
Mennem kell.
Olvasni akarok.
Tudok olvasni.
Enni kell.

7.4. Az időbeli és modális lehorgonyzás változatai
Az időbeli és modális lehorgonyzás különböző változatokban vagy a segédigén, vagy a főnévi igenéven történik meg. Ez a
variabilitás nem kizárólag morfoszemantikai (vagy éppen morfofonológiai), hanem az egész szerkezet, és ezáltal az egész
tagmondat jelentésszerkezetének is alszerkezete.
(26a)
(26b)
(26c)
(27a)
(27b)
(27c)

Akar futni.
Tud futni.
Szeret/ne futni.
Lehet futni.
Szabad futni.
Kell futni.

Akarok futni.
Tudok futni.
Szeretnék futni.
Lehet futnia.
Szabad futnia.
Kell futnia.

A (26) példáiban az elsődleges figura a segédigéhez kapcsolódik, ő a cselekvés akarati és energiaforrása. A (27)
példáiban az elsődleges figura a főnévi igenévhez kapcsolódik. Itt a cselekvés akarati és energiaforrása más: a segédige
erődinamikai alszerkezetében az antagonista, a késztető erő sematikusan jelen van, morfoszintaktikailag azonban jelöletlen
(az erődinamikára l. Talmy 2000: 409–470). A Dat szerkezet az antagonista, a késztető erő külső, a kényszerített
cselekvőtől (agonistától) különböző voltát profilálja.

7.5. Szubjektivizáció és objektivizáció
A nyelvi kifejezéseket, így a (tag)mondatokat egy konceptualizáló konstruálja meg, azaz egy beszélő hozza létre, és egy
hallgató érti meg. A konceptualizáló résztvevője a teljes nyelvhasználati eseménynek. Ami része egy nyelvileg reprezentált
(fogalmilag megkonstruált) jelenetnek (például mondatnak), vagyis tárgya a konstruálásnak, az objektívan konstruálódik
meg. Ami nem része közvetlenül egy nyelvileg reprezentált (fogalmilag megkonstruált) jelenetnek, de implicit szubjektuma
a konstruálásnak, az szubjektívan konstruálódik meg.
A segédige + főnévi igenév szerkezetben a segédige szubjektivizációt eredményez (Langacker 1987 értelmében), mert
általa a konceptualizáló (a beszélő) kiindulópontja érvényesül a jelenet megkonstruálásában. Ugyanakkor a puszta főnévi
igenév objektivizációt eredményez.

8. Összefoglalás
A tanulmány a segédige + igenév szerkezet kognitív szemantikai leírását vázolta. A szerkezetet szemantikai egységnek
tekinti, amely a mondatban lehorgonyzott igealak szemantikai funkcióit morfoszintaktikailag komplexebb, szemantikailag
nyíltabb (kifejtőbb) szerkezetben reprezentálja. A segédige + igenév szerkezet eltér vagy eltérhet az igétől: az időszerkezetet
és a sematikus figurákat kevésbé dolgozhatja ki, az eseményjelleget, az igeidő lehorgonyzását különböző mértékben
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valósítja meg, az időbeli és modális lehorgonyzás megvalósulásai összefüggnek az erődinamika változataival, főképp az
antagonista reprezentálódásával. A szerkezet hozzájárul a mondat szubjektivizációs jellemzőihez.
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PAPP KORNÉLIA
MELLÉKNÉVI KONSTRUKCIÓK FOGALOMINTEGRÁCIÓS
ÉS GEOMETRIKUS MODELLBEN

1. Bevezetés
A melléknévi konstrukciók közül a jelen munka a főnév előtt, módosító funkcióban álló melléknevek és az azokkal
kombinálódó főnevek vizsgálatára alkalmazható modellezési lehetőségeket tárgyalja. A megfelelő modell kialakításában
kiemelt szempont, hogy a modellben leírhatók legyenek a poliszém jelenségek, hiszen a poliszém lexikai egységek gyakran
jelentenek kihívást a nyelvi kategorizációs folyamatok leírása során (Taylor 2002). Emellett fontos kritérium, hogy a két
(vagy több) szerkezeti elemet a modell együtt tudja kezelni, egymással relációba tudja helyezni. A módosító és a módosított
elem együttes elemzésének a szükségességére számos korábbi vizsgálat is rámutatott (Papp 2008, Paradis 2008, Simon
2002, Wulff 2003).
A dolgozatban két, a kognitív nyelvészet keretei között kifejlesztett modellt mutatok be: a fogalomintegrációs és a
fogalomkombinációs modellt, valamint vizsgálom ezek alkalmasságát a melléknévi módosító szerkezetek leírására. A
bemutatott elméleti keretek közös kiindulópontja a korábbi nyelvészeti, leíró, illetve formális szemantikai modellek
széleskörű alkalmazhatóságának a megkérdőjelezése (Coulson 2001, Croft–Cruse 2004, Langacker 2002).
A jelen dolgozat a fogalomkombinációt a kognitív tudományban ismert jelentésében használja (vö. Gärdenfors 1996,
2000b). A különböző fogalmak kombinálása alapvető, velünk született emberi képességeink egyike, ahogy azok
megértésére is csak az ember képes. Ezek a fogalmak lehetnek egyszerű, együtt gyakran előforduló fogalompárok, de
teljesen újak is. A fogalomkombinációs modell melléknévi konstrukciókra való alkalmazásával próbálunk közelebb jutni a
vizsgált melléknévi szerkezet pontosabb leírásához és megértéséhez.
A klasszikus fogalomkombinációs modellek szerint két fogalom interszekciója hoz létre egy új fogalmat. Azonban
számos olyan hétköznapi kombináció létezik, amely nem elemezhető hagyományos eszközökkel. A két kiválasztott
elméleti modellen kívül más elméletek is törekednek a fogalomkombinációk pontosabb leírására (lásd pl. Holmqvist
1993, Kamp–Partee 1995, Osheron–Smith 1981). Az egyes elméleti keretek között számos kapcsolódási pont van,
ahogy azt a bemutatott két példa is szemléltetni fogja.
A dolgozat első fejezetében bemutatom a kompozicionalitás elvéből adódó problémákat. A második fejezetben
ismertetem a két, melléknévi módosító szerkezetekre alkalmazható modellt, végül összefoglalom a modellek közötti
hasonlóságokat és különbségeket, illetve értékelem azok alkalmazhatóságát a kijelölt célra.

2. A komopizícionalitási kérdés
A kompozicionalítási elv a formális nyelvszemlélet előfeltevése a szemantikában, amely szerint az összetett állítások
jelentése meghatározható az összetevők jelentéséből. Az elv viszonylag elfogadott a formális megközelítésekben; sok
területen komoly eredményt értek el a közvetlen összetevős elmélet alkalmazásával (Fodor–Pylyshyn 1988). A kognitívfunkcionális elméletek azonban gyakran megkérdőjelezik a természetes nyelvek teljes vagy részleges kompozicionalitását
(Croft–Cruse 2004, Langacker 2002, Talmy 2000, Taylor 2002).
A kompozicionalitás elve szerint a melléknév-főnév kombináció jelentése megegyezne a két alkotóelem jelentésének az
összegével. A piros kalap szerkezet jelentése például megegyezne a kalap halmaz és a piros dolgok halmazának az
interszekciójával. Ebből adódóan, ha valaki megérti a piros kalap és a kék sapka szerkezetek jelentését, akkor azok
kombinációit is létre tudja hozni az adott elemeket tartalmazó halmazok interszekciójával.
Az elmélet számos ellenzője közül az egyik, Quine (1960) a piros alma és a rózsaszín grépfrút szerkezetek példáján
rámutat arra, hogy míg az első esetben a szín a külső felületre, a másodikban a belsőre, a gyümölcshús színére vonatkozik.
Emellett Coulson (2001: 161) is felhívja figyelmünket arra, hogy egy kék sapka nem feltétlenül teljesen kék, hiszen lehet
piros pomponja, fehér szalagja, lila masnija stb. Ő maga a barna tehén, fehér lábbal példát használja.
A konnekcionista felfogás (Blutner 2004) kétszintű interpretációs rendszert javasol a módosító konstrukciók elemzésére.
Az első szinten a két fogalom interszekciója történik, míg a második szinten a konstrukció módosítására kerül sor. Az első a
lexikális szemantika, a második a pragmatika területén zajlik. A szemantikát tehát a nyelvészet részeként kezeli, a
pragmatikát viszont az enciklopédikus tudásunkhoz köti. A kék sapka esetében ez azt jelentené, hogy a sapka minden része
kék lenne, mivel az enciklopédikus tudásunk nem mondja meg számunkra, hogy a sapka mely része lehet nem kék. Springer
és Murphy (1992) rámutat, hogy nincs éles választóvonal a szemantika és a pragmatika, a nyelvészeti és az enciklopédikus
tudásunk között.
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3. Melléknévi módosító szerkezetek modellezése
A melléknévi módosító szerkezetek létrejöttében szerepet játszó mechanizmusok elemzése és leírása tehát további kutatások
tárgyát kell képezze. A következőkben néhány megoldási lehetőség bemutatása következik két hasonló szemléletű
modellben.

3.1. A fogalomintegrációs modell
A módosító szerkezet fogalomintegráció-központú (fogalomvegyítés/blending) megközelítése Fauconnier és Turner (1998)
mentális térkapcsolási munkásságán alapul. A blend több mentális (vagy másként fogalmi) tér vegyítésével létrejövő
dinamikus jelenség. A fogalomintegráció számos, a tulajdonságfogalmakkal foglalkozó munkában is megjelenik mint
alkalmazott elméleti keret (pl. Benczes 2006, Tribushinina m.a.).
Tribushinina (m.a.) a módosító szerkezetek leírásában két bemeneti fogalmi teret választ el: az úgynevezett
tulajdonságfogalom terét és az entitás terét. A módosítás folyamata a két tér vegyítésével megy végbe, amelynek során
mindkét térben különböző mechanizmusok zajlanak le, majd alakítják ki az integrált teret (blend). Az 1. ábrán látható a
folyamat sematikus ábrázolása.

1. ábra: A fogalomintegrációs modell sematikus ábrázolása

A létrejött blend azonban nem a két bemeneti tér teljes interszekciója, azoknak csak egy része kerül be az integrált térbe.
Csak bizonyos elemek választódnak ki, aktiválódnak, valamint profilálódnak a blendbe. A módosítás folyamatának megértése
tehát előfeltételezi az aktiválási mechanizmusok megértését. Ezek a mechanizmusok jelölik ki az integrációban részt vevő
elemek terét, melyet Langacker (1987, 2002, 2008) nyomán aktív zónának nevezünk. Kontextus hiányában Sweetser (1999)
egy alapértelmezett aktív zónáról beszél. Ilyen eset azonban nehezen képzelhető el, s valószínűleg csak a modell hipotetikus
origójaként játszik szerepet, hiszen a hallgató, befogadó mindig rendelkezik valamilyen tudással a világról, amelynek
birtokában értelmezi a nyelvi megnyilatkozásokat.
Tribushinina (m.a.) az aktív zóna kijelölését négy tényező meghatározásában látja:
1. perceptuális kiemelkedés (perceptual salience)
2. összehasonlító mechanizmus (contrasting function)
3. funkcionális érték (functional value)
4. diskurzus (discourse constraints)
A perceptuális kiemelkedés vagy szembetűnőség szoros kapcsolatban áll az előtér és a háttér fogalmakkal is,
melyeknek részletes tárgyalását több munkában is fellelhetjük (pl. Langacker 1987, 2008, Croft–Cruse 2004, Ungerer–
Schmid 1996). A sárga bicikli példában a sárga melléknév alapesetben a bicikli vázának a színét határozza meg. Egy adott
kontextusban azonban a bicikli más területe is perceptuálisan szembetűnő, kiemelkedő lehet. Így a sárga színnév
vonatkozhat a bicikli kormányának, ülésének, kosarának a színére is. Ez olyan kontextusban képzelhető el például, amikor
egy biciklikölcsönzőben teljesen egyforma, fekete vázú, fekete ülésű bicikliket lehet kölcsönözni, de van köztük néhány
színes ülésű bicikli is, például sárga, barna vagy zöld bevonattal, és valaki a sárga biciklit szeretné kiválasztani.
A sárga bicikli példa továbbvezet minket a második, az összehasonlító mechanizmus megértéséhez. A sárga bicikli
aktív zónájának a meghatározásában ugyanis a perceptuális tulajdonságok mellett a kontrasztív tulajdonságokat is
figyelembe vettük, amikor szembehelyeztük a sárga színű ülést a sárgától eltérő színű ülésekkel.
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A harmadik szempont az entitás aktív zónájának a kijelölésében a funkcionális érték meghatározása. Egy adott entitás
több funkcióval is rendelkezhet. Egy alma lehet egy sütemény összetevője, vagy lehet egy rajzórai csendélet témája is. A
kontextusban meghatározott funkciónak fontos szerepe van az aktív zóna kijelölésében.
Nem közömbös a funkció a poliszém jelenségek esetében sem. A nagy ember kifejezés egy képen jelentheti, hogy az
ember magasabb a képen szereplő embereknél. Ebben az esetben a MÉRET/MAGASSÁG tartomány aktiválódik. Ha viszont a
Napóleon nagy ember volt. példamondatot olvassuk, akkor a KIVÁLÓSÁG tartományra fókuszálunk.
Negyedik szempontunk a diskurzus ismerete. Könnyen beláthatjuk, hogy a korábbi mechanizmusok sem zárják ki a diskurzus
szerepét, hiszen a fenti folyamatok kilétét is maga a diskurzus fedi fel. A diskurzus szerepét figyelhetjük meg a Magyar Nemzeti
Szövegtárból származó három példában is. Mindhárom példa a nagy ember szerkezetet tartalmazza:
(1)

(2)
(3)
(4)

12655463: professzor, az elnökválasztások elismert, és jelenleg Budapesten oktató szakértője szerint a választók
leginkább azt értékelik Bradleyben, hogy nagy ember. Hatalmas termete tekintélyt parancsoló, és a közvélemény
számára újdonságot jelent.
15650725: Carnahan helyettesét, Roger Wilsont kinevezték ügyvezető kormányzónak. Wilson szerint Carnahan nagy
ember volt, sokat tett a népért – mondta Wilson.
25256440: egyik fia rossz tanuló volt, de ez őt nem keserítette el, mert tucatjait tudta felsorolni azoknak a nagy
embereknek, akik rossz tanulók voltak, mégis jeles férfiú vált belőlük a haza és a maguk javára.
15556531: Én felnézek a nagy emberekre. Azért nézek fel rájuk, mert csak 168 centivel vert meg a sors.

A szövegkörnyezet nélkül a nagy ember szerkezetben a nagy melléknév alapesetben nem vonatkozna az ember
fontosságára, hanem automatikusan a MÉRET tartományban profilálna. Az első három példában azonban a nagy melléknév a
FONTOSSÁG/JELENTŐSÉG tartományban profilál. A negyedik példa jól szemlélteti, hogy ha csak az első mondatot látnánk,
akkor nem tudnánk eldönteni, hogy a nagy a FONTOSSÁG/JELENTŐSÉG vagy a MÉRET tartományban profilál-e. A második
mondat azonban segít meghatározni az entitás aktív zónáját.
Az entitás aktív zónájának a meghatározása mellett ki kell térnünk a tulajdonságfogalom aktív zónájának a kijelölésére is.
Hasonlóan az entitások teréhez, a tulajdonságtérben is fontos szerepe van a diskurzusnak, emellett Tribushinina szerint
kiemelkedő jelentősége van a referenciapont meghatározásának is. Sweetser (1999) szerint alapesetben a melléknév
prototipikus jelentése aktiválódik. Ahogy már korábban említettem, nehéz olyan helyzetet elképzelni, amikor a pl. a piros
tulajdonságfogalmat teljesen függetleníteni tudjuk a kontextustól, tudásunktól stb. A prototipikus piros így csak akkor lehet
a tulajdonságtér referenciapontja, ha a diskurzus ettől eltérő referenciapontot nem szolgáltat. Nyilvánvaló, hogy a piros
meggy és a piros haj kifejezések esetében pontosan tudjuk, hogy a meggy pirosa a vörös árnyalat felé, a haj pirosa a
narancssárga árnyalat irányába tolódik el a fokális pirostól. A prototipikus piros Tribushinina (m.a.) szerint
referenciapontként szolgál a fenti esetben.
A prototípus meghatározása (amennyiben az egyáltalán lehetséges) nem mindig segít a kevésbé szembetűnő aktív zónák
kijelölésében. A nagy melléknévnek ugyanis nincsen fokális nagysága. A prototipikus nagy (amennyiben meghatározható)
nem elégséges a nagy tulajdonságfogalom aktív zónájának a kijelölésére. Ennek részletesebb tárgyalása azonban már egy
külön dolgozat tárgya.

3.2. A geometrikus modell
Gärdenfors a fogalomkombinácó folyamatának a leírásában, az úgynevezett geometrikus modellben szintén a fogalmi terek
leírásával operál. A fogalmi tér a geometrikus modellben olyan reprezentációs keret, amely a kognitív jelentéstanban
használatos tudásstruktúrákat tartalmazza (Gärdenfors 2000a: 131). Ez a fogalmi tér számos tulajdonságdimenziót (quality
dimensions) tartalmazhat, mint amilyen pl. a szín, a hőmérséklet, a súly stb. dimenziói. A tulajdonságdimenziók elsődleges
feladata a különböző fogalmak reprezentálása a megfelelő tartományokban (domain). A tartomány fogalmának pontosabb
megértéséhez Gärdenfors felhasználja a kognitív pszichológiából ismert leválaszthatóság követelményét (Garner 1974). A
dimenziók lehetnek leválaszthatók, illetve kötöttek. Kötött dimenziókról akkor beszélünk, ha egy adott dimenzió változása
maga
után vonja egy másik dimenzió értékeinek a megváltozását is. Így például, ha megváltoztatjuk egy szín árnyalatát, azzal
megváltozik a szín világosságértéke is. Egy adott tartomány leválasztható, ha a dimenziók értéke egymástól függetlenül
változhat. A tartományt a geometrikus modell az egymástól elválasztható dimenziók halmazaként definiálja. A tartomány
nemcsak tulajdonságokat rendel dolgokhoz, hanem gyakran meghatározza azok kapcsolatrendszerét is.
A melléknévi módosító szerkezetek leírásában Gärdenfors (2000a: 134) rámutat, hogy a melléknevek egydimenziós
tulajdonságfogalmakat, míg a főnevek többdimenziós fogalmakat jelölnek. Ez az elképzelés közel áll Wierzbicka
melléknév-főnév felfogásához is. Szerinte a melléknevek és a főnevek nem abban különböznek, amit jelölnek, hanem
abban, ahogy jelölnek. Míg a főnevek tulajdonságok egy csoportját határolják körül, addig a melléknevek egyedi
tulajdonságokat jelölnek. A főnevek tehát tipikusan típus- vagy fajtajelölők, míg a melléknevek specifikálók. A főnév és a
melléknév közötti szemantikai különbség tehát nem a referens típusában vagy tartományában áll, hanem a szemantikai
struktúra típusában (Wierzbicka 1986: 466).
150

Fontos kérdés a módosító szerkezetek vizsgálatában, hogy egy fogalom vagy fogalomkombináció megismerésekor
milyen tartomány(ok) régiói aktiválódnak. Gärdenfors a tartományok pontosabb leírására bevezeti a régiók fogalmát,
amelyet az alma példával szemléltet.
1. táblázat: Az alma főnév lehetséges tartományai és régiói

TARTOMÁNY

RÉGIÓ

SZÍN

piros, sárga, zöld stb.

FORMA

kerek

FELÜLET

sima

ÍZ

az édes és savanyú dimenziói

GYÜMÖLCS

magstruktúra, gyümölcshús stb. meghatározása

TÁPLÁLKOZÁS

cukortartalom, vitamintartalom stb. meghatározása

Gärdenfors felhívja a figyelmünket arra is, hogy az egyes tartományok között aktiválási hierarchia van, amit
tartományprominenciának nevez (Gärdenfors 2000a: 135). Amikor eszünk egy almát, az ÍZ tartomány hangsúlyosabb, mint
pl. amikor lefestünk egy almát. A prominenciaértékek tehát változnak a kontextus, az ismeretek és az érdeklődés
függvényében. A geometrikus modellben a prominencia fogalma szorosan összekötődik a korreláció fogalmával. A
hierarchia ugyanis nemcsak a prominenciát jelöli, hanem arra is rámutat, hogy egyes tartományok összekötődhetnek. Amikor
egy alma például nagyon piros, akkor valószínű, hogy a cukortartalma is viszonylag magas. Az ÍZ tartománya tehát szoros
kapcsolatban áll a TÁPLÁLKOZÁS tartományával is (adott kontextus esetén). Összefoglalva tehát, a geometrikus modellben
egy fogalom ismerete, említése több tartomány aktiválódásával járhat, amelyeket a prominencia- és korrelációmutatók
jellemeznek.
Két fogalom kombinációja többféle módon is megvalósulhat. XY kombinációjában, amennyiben módosításról beszélünk,
X a módosító elem, Y pedig a módosított. Mindkét elem rendelkezhet régiók halmazával a különböző tartományokban. A
módosított elem jellemzően egy tartományt jelöl ki, míg a módosított elem tipikusan több tartományt tartalmaz.
A fogalomkombináció alapesetben régióspecifikáció: két fogalom kombinációjában X kiváltja a megfelelő régiót, illetve
annak értéket ad. Például a kék sapka esetében a sapka SZÍN tartományában a kék, zöld, piros stb. régiójába helyezi a kéket.
Vannak azonban olyan esetek is, amikor X régióértéke nincs specifikálva. A sárga könyv példa esetében a könyv színével
kapcsolatosan nincsenek előzetes elvárásaink, ezért a sárga nem jelöl ki egy értéket a régión belül, hanem a SZÍN tartomány
régiójává válik.
Amennyiben a megfelelő régiók kompatibilisek, akkor a két fogalom interszektív kombinációjáról beszélhetünk.1 A
kompatibilitási problémát a geometrikus modell felülírással (overrule) oldja meg. A tipikus tankönyvpélda a rózsaszín
elefánt fogalomkombinációja. Ebben az esetben például a rózsaszín melléknév felülírja a szürke (kék) színt a megfelelő
régióban.
Egy másik gyakran említett angol példa a stone lion ’kőből készült oroszlán’ szerkezet. Ebben az esetben a geometrikus
elmélet szerint egy blokkoló funkció lép működésbe. X blokkolja Y egy vagy több prominens tartományát. A kőből készült
oroszlán esetét a modell azzal magyarázza, hogy a FORMA tartomány kivételével szinte minden tartomány blokkolt. A kő
régiójának egyetlen helye marad a szabad tartományok hiányában, a FORMA tartomány régiója. Ebben az esetben egy olyan
dologról beszélhetünk, amely egy oroszlán formáját hordozó kő.

4. Összefoglalás
A fent bemutatott elméletek lehetőséget nyújtanak a módosító szerkezeteknek az eddiginél pontosabb leírására. Számos,
korábban a pragmatika tárgykörébe sorolt szerkezet leírására kínálnak megoldást.
Mindkét modell figyelembe veszi a kontextus szerepét, azonban annak beépítése a leírásba nincs még teljesen
kidolgozva. Az integrációs modell előfeltételezi a kontextus ismeretét, annak hiányában a prototipikus vagy alapeseti
jelentésekkel operál. A geometrikus modell nem tér ki a kontextus pontos integrálására a modellbe, azonban rámutat, hogy
annak fontos szerepe van a kulturális és szociális információk, a tudástér kialakításában, s így a megértésben is.
A fogalomintegrációs modell előnye a módosító szerkezetek egységes kezelési lehetősége. Az új integrált fogalmak itt
minden esetben emergens módon jönnek létre, nincs különbség az ismert és kevésbé ismert fogalmak, illetve az
egyszerűbben megérthető és a nehezebben elsajátítható fogalmak leírása között. A modell lehetőséget nyújt több módosító
1

Láthatjuk, hogy ez a felfogás ellenkezik a fogalomintegrációs modell azon elképzelésével, hogy valójában minden fogalomkombináció
emergens folyamat eredménye.
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hozzáadására is, bár az nem teljesen világos, hogy azok hierarchiáját miként tudná meghatározni. Meghatározatlanok
maradnak azonban az egyes fogalmi terek tulajdonságai, így leírhatósági és alkalmazhatósági szempontból is
kezelhetőbbnek látom a geometrikus modellt. Nemcsak azért, mert átláthatóbbá teszi a fogalmi terek felépülését, hanem
mert gyakorlati szempontból is könnyebben megfogható. A fogalomkombináció során fellépő mechanizmusok leírása sok
esetben megegyezik, még ha más-más fogalomrendszerrel is operál a két elmélet. Az aktiválási zóna közel áll a
prominencia fogalmához, a tartomány fogalmával mindkét elmélet dolgozik.
A kőből készült oroszlán kezelése a fogalomkombinációs modellben nem minden szempontból elfogadható. Kérdéses,
hogy miért nem az ANYAG tartomány régióját jelöli ki a tulajdonságfogalom, miközben a prominens tartományokat
blokkolja. Ebben az esetben a fogalomintegrációs modell pontosabb és jobb megközelítést tud adni azáltal, hogy az oroszlán
mentális terében eleve aktiválhatónak feltételezi a nem élőlény, pl. szobororoszlán formát is.
Bár a hosszú távú cél egy teljes és egységes modell megalkotása, jelenleg csak egyes esetek leírása oldható meg a fenti
modellek segítségével. A további modellek tesztelése és a jelenlegi modellek fejlesztése elengedhetetlen a
fogalomkombinációk, köztük a melléknévi módosító konstrukciók pontosabb feltérképezéséhez és megértéséhez.
Forrás
Szövegtár: Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSZ), http://corpus.nytud.hu/mnsz/
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PETHŐ JÓZSEF
SZINTAKTIKAI ÉS SZEMANTIKAI SZERKEZETEK
A REKLÁMSZLOGENEKBEN

1. Bevezetés: fogalomértelmezés, elméleti keret
A reklám a kommunikáció napjainkban egyre nagyobb jelentőséget kapó formája, sajátos szövegtípusa. Elsődleges
funkciója gazdasági jellegű: az értékesítés előmozdítása érdekében a potenciális fogyasztók befolyásolása.1 Ahhoz, hogy ezt
elérje, olyan kognitív feladatokat kell teljesítenie, mint a figyelemorientálás (a figyelem felkeltése, irányítása és megtartása),
emlékezetorientálás (az információ rögzítése, emlékeztetés), érzelemorientálás (meglepetés keltése, érzelmi kötődés
kialakítása, megnyugtatás a megtörtént döntés helyességéről), akaratorientálás (vásárlásra történő mozgósítás és a választás
befolyásolása; vö. Trombitás 2004: 50–51).
A reklámszlogen – akár egy nagyobb reklám része, akár önállóan jelentkező reklám – röviden a következőképpen
jellemezhető: lényege a minimális redundancia és a maximális entrópia, azaz hírérték, másképpen szólva a szlogen a
verbális információ megfogalmazásának és sűrítésének „bravúros, művészi szintre emelt formája” (Sas 2007: 149). A
szlogenhez mint sajátos szövegtípushoz Sas István (i. m. 150) nyomán mindenekelőtt a következő főbb nyelvi jellemzőket
köthetjük:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

egyszerűség,
tömörség, sűrítés,
átvihető jelentés,
könnyű megjegyezhetőség,
tág asszociációs kör,
ritmus.

A szlogeneknek nemcsak a marketinges, hanem a nyelvészeti szakirodalom is több fajtáját különbözteti meg, Lendvai
(2001: 51) például aktuális és állandó szlogenekről, Szikszainé (2000: 394) cég-, termék- és az akciószlogenekről beszél.
Ezzel szemben itt egységesen, további osztályozás nélkül kezelem a szlogeneket, aszerint sem teszek megkülönböztetést,
hogy hol (a nyomtatott sajtóban, filmen, óriásplakáton stb.) jelent meg először vagy tipikusan az általam vizsgált szlogen,
hiszen a kétségtelenül kimutatható különbségek ellenére lényegében mindegyiknek azonos a fő funkciója: a potenciális
vásárló befolyásolásával valamilyen áru eladásának az előmozdítása.
A szlogen – mint általában a reklám – hatása különböző kognitív tényezők függvénye, amelyeket a befogadó oldalán két
csoportba lehet osztani (vö. Huth–Pflaum 1991: 31, idézi Forgács 2005: 29).
1. Megismerő pszichés folyamatok:
• észlelés, azaz információfelvétel,
• tanulás, azaz információfeldolgozás,
• emlékezet, azaz az információ tárolása.
2. Aktiváló pszichés folyamatok:
• motiváció,
• beállítódás.
A recipiens célnak megfelelő kognitív aktiválásához a szlogennek figyelemfelkeltőnek, meglepőnek kell lennie,
különben, mondhatni, észre sem vesszük, merthogy az agyban található retikuláris aktiválórendszer nem indítja meg az
információfeldolgozást (vö. Kroeber-Riel 1992: 55 és kk., hivatkozik rá: Forgács 2005: 29). Kálmán László (2007: 118) is a
meglepő jelleg szükségességét emeli ki: „A reklámszlogeneknek mindenképpen meglepőknek kell lenniük. Ha nincs
meglepetés, akkor semmi esély, hogy a hallgató megjegyezze a szöveget, márpedig a szlogennek az a lényege, hogy
szövegről kell a terméknek eszünkbe jutnia. A meglepetés általában nyelvi jellegű, mert az igazi, nemcsak kifejezésbeli
meglepetésnek negatív hatása lehetne” (a kiemelés tőlem: P. J.). Érdemes itt utalni arra, hogy a reklám három alapelve
közül Sowinski (1998: 30) szerint is a feltűnőség (Auffälligkeit) az első, és csak ezt követi az eredetiség és az
informativitás.
1

Ugyanakkor számos másodlagos funkció is érvényesül, pl. ízlésformálás, nevelés stb., vö. Forgács 2005: 28 (további szakirodalommal).
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Az aktiváló funkciók megvalósításában, azaz a „figyelemfelkeltés”-ben gyakran fontos szerepet kapnak a filológiában
többnyire „retorikaiként” számon tartott, hagyományosan is a figyelemfelkeltés, a befolyásolás, meggyőzés eszközeiként
számon tartott sajátos nyelvi, azaz szintaktikai és szemantikai szerkezetek is, az ún. retorikai-stilisztikai alakzatok, mivel
ezek a szerkezetek mint a szöveg kevésbé begyakorlott elemei különleges stílushatásuk révén magát a megnyilatkozást is
feltűnőbbé és így hatásosabbá teszik.
A „feltűnőség”-et megteremtő nyelvi szerkezetek megközelítésének alapja jelen esetben egy dinamikus, használati alapú
nyelvmodell, amely hatástényezőként vizsgálja a „fogalmi begyakorlottság és konvencionáltság fokozatait, a szemantikai
kidolgozottság módjait és mértékét, a fonológiai, szemantikai és szintaktikai szerkezetek gyakoriságát, a nyelvi kifejezések
létrehozásához és megértéséhez szükséges mentális erőfeszítés mértékét” (Tolcsvai Nagy 2008: 3).

2. Példák, elemzések
Az alábbiakban példaként szereplő szlogenek nagyobbrészt az elmúlt egy-két évtized magyar reklámjaiban szerepeltek, és
részint a hivatkozott szakirodalomból, részint saját gyűjtésből valók2.

2.1. Szójáték
A reklámszlogenekben megvalósuló szójátékalakzatokkal (a szójáték fogalmához l. Némethné Varga 2008) különböző
jelentésszerkezetek csúsznak egybe, ötvöződnek: egy újabb jelentést létrehozva. Az ebbe a kategóriába tartozó szlogenek
legfőképp éppen erre, vagyis az eltérő jelentések egymás mellé helyezésére, és ezeknek a jelentéseknek a befogadó általi
szerves összekapcsolására építenek.
(1)

Ajándékot szántunk Önnek

Ez a MOL-, Carrier-kenőanyagokat reklámozó szlogen egy olyan poszteren szerepelt, amelyen egy szántó traktort láttak
a recipiensek (vö. Lendvai 2001: 51). A szántunk igealak következő két jelentése érvényesül egymás mellett, együttesen:
’úgy dönt, hogy valakinek ad, juttat valamit’, illetve ’szántással felszínre hoz’. Emellett lényeges az is, hogy a reklám képi
eleme, a traktorral végzett szántás olyan tudáskeretet idéz fel, amelyben elhelyezhető maga az „ajándék”, azaz a
megvásárlásra ajánlott mezőgazdasági (és egyéb) gépekhez ajánlott kenőolaj.
Hasonló jellegű, azaz két jelentés(szerkezete)t elegyítő példák a következők:
(2)
(3)

Soproni ászok (’sörfajta’ és ’ kiváló, elsőrangú, elsőosztályú’)
Egy igazán jó tipp sokat hoz a konyhára (’javaslat’, ’Tip mosogatószer’)

Különböző jelentések, jelentészerkezetek, tudáskeretek közvetlen egymás melletti aktiválása azonban nemcsak a
homonimákkal történő nyelvjátékban jöhet létre. Az alábbi paronímián alapuló szlogen is lényegében hasonló elven hozza
viszonyba a nyelvi elemek jelentését:
(4)

A teremtés Corollája

A Corollája (Corolla) és a (teremtés) koronája, azaz a ’Toyota egyik márkatípusa’ és a ’valamely cselekvésnek,
működésnek legkiemelkedőbb része, mozzanata, eredménye’ jelentések kerülnek így egymás mellé, mégpedig úgy, hogy a
második jelentés, különleges és így figyelemfelhívó, hatásosan rögzülő módon rávetül a Corolla referensére (vö. Lendvai:
2001: 52–53.) Bizonyos értelemben hasonló az így működésbe lépő szemantikai viszony ahhoz, amelyet a metaforák
működésének jellemzésére a blendingelmélet ír le, hiszen ott is két bemeneti mentális tér kölcsönhatásának eredményéről
van szó.
(5)

Milkarácsony

A Milka csokoládénak ez a reklámszlogenje a csokoládéra vonatkozó és a karácsony fogalmához tartozó tudáskeretet
vegyíti (blending). Mi az, ami átvihető, sőt a reklám funkciója szempontjából mindenképpen átvivendő a karácsonyra
vonatkozó tudáskeretről a Milka csokoládéra vonatkozó tudáskeretünkbe? Néhány elemet hadd emeljek ki a karácsony
jelentésmátrixából: HELYZET: KÜLÖNLEGESEN ÉRTÉKES, FONTOS ESEMÉNY; CSELEKVÉS: A SZERETET KIFEJEZÉSE stb.
Protézisen alapuló szójátékok:
2

A gyűjtésben felhasználtam a
http://www.szlogenek.hu/index.php.

Sárközy

Ildikó

marketing-tanácsadó
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által

összeállított

„Szlogenbank”-ot

is,

forrás:

(6)
(7)

Zwakáció a Föld körül (a Zwack Unicum nyereményjátéka)
Szállunk rendelkezésére (Malév)

2.2. Gradatio (klimax, fokozás)
(8)

Gut. Besser. Gösser.

Ez a reklámszlogen egy sajátos fokozásos szerkezettel hívja fel magára a figyelmet. Különösképpen azért érdekes és
hatásos, mert egy immutációval3, behelyettesítéssel teremti meg a reklámban kifejezni kívánt jelentést, ti., hogy a
legkiválóbb sör a Gösser. A szabályosan, a begyakorlottság szintjén következő am besten helyett álló Gösser formálisan
nem illeszkedik be az első két elemmel megkezdett sorba, ám a (német nyelvet ismerő) befogadó nyelvi tudása szerint
mégis könnyen értelmezhető. A megszokott formától való eltérésből adódó stílushatás, a rejtvényszerű jellegből következő,
a megszokottól szintén nagyobb mentális erőfeszítés teszi emlékezetessé, hatásossá ezt a szlogent (vö. Forgács 2001: 87).

2.3. Kiazmus
(9)

A borok királya, a királyok bora

Nemcsak a kiazmus alakzatának alkalmazása miatt, hanem a benne megjelenő metafora miatt is figyelemre méltó ez a
szlogen, sőt elemezhető mint hiperbola is. (Mert tényleg a tokaji lenne a borok „királya”, azaz a legjobb?)
Érdekességként hadd jegyezzem, hogy a szlogen ma már működteti a király szónak az ifjúsági-szlenges
nyelvhasználatban meglévő ’legjobb’ jelentését is, amely jóval a reklámmondat születése után terjedt el. Ez a ma is
alkalmazott jelmondat, mint köztudott, egyébként nem a modern reklámszakmában született, sőt állítólag jóval korábbi: a
tokaji aszú valószínűleg XIV. Lajos udvarában kapta „a borok királya, a királyok bora” kitüntető címet.4
(10) Isteni bor a borok istenétől (egy Bacchus nevű cég szlogenje)
(11) Minden szinten szinte minden (kiazmus és szójáték, vö. Némethné Varga 2008: 571)
(12) Minden szinten szinte minden.

2.4. Mezozeugma
(13) Wanne Wird Schrott wird Wanne
(A kád lesz ócskavas lesz kád)

Ebben a különleges, kiasztikus szerkezetben a nyelv ikonikus természete érvényesül:
Új
Használható
Wanne

Régi
Használhatatlan
Schrott

Új
Használható
Wanne

A Wanne visszatérése a szerkezetben azt a megújulást, a „régi az újban”, az „új a régiben” jelentést reprezentálja
élőszóban akusztikailag, írásban vizuálisan, amit a reklám hangsúlyozni, profilálni akar.

2.5. Alliteráció
A figyelemfelhívó funkció mellett itt az is lényeges, hogy az ismétlés megkönnyíti a memorizálást (vö. Fónagy 1999: 56).
(14)
(15)
(16)
(17)

Autókat alkotunk (Renault)
Felejthetetlenül finom (a Pick szalámi szlogenje hiperbola is)
Házhoz hozzuk a humort (Comedy Central)
Tengernyi tiszta lélegzet

2.6. Halmozás

3
4

Az immutáció egy korábban odatartozó elem felcserélése más, idegen, oda nem tartozó elemmel (vö. Lőrincz–V. Raisz 2008).
Vö. http://www.mywine.hu/leiras.php?a=bv&select=tokaji+borvid%E9k&l=hu
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A halmozás alakzatát felhasználó szlogenek funkciója sokban megegyezik az alliterációs szlogenekével: figyelemfelhívás, a
memorizálás megkönnyítése.
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Okos döntés, könnyű indulás
Frissülj fel. Töltődj fel. Légy újra önmagad!
Haverok, buli, Fanta
Tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés
Biztos lépés, biztos gyarapodás (halmozás anaforával)

2.7. Antitézis
A szembeállítás eleve kiemel, és így bizonyos elemeket hangsúlyoz:
(23) Kis segítség nagy dolgokhoz
(24) A hold fel, az ár le
(25) A legnagyobb legkisebb (Toyota Yaris autó, antitézis és hiperbola)

2.8. Retorikus kérdés
(26) Kinek ne lenne sürgős a lakáshitel?
(27) Ön kiben bízik?
(28) Eldugult az orra? Vibrocil a nyitja

2.9. Homoioteleuton (rím)
(30) Minél inkább csoki, annál inkább Boci!
(31) Tiszta ápolás, semmi más

2.10. Hiperbola (túlzás)
(32) A legnemesebb alapanyagok 1860 óta
(33) A legkiválóbb sör
(34) A legtöbb, mi adható

3. Összegzés
Az ún. retorikai-stilisztikai alakzatoknak a szlogenekben kétségkívül jelentős szerepük van, Manuela Baumgart (1992: 52–
67) például negyvenkét tipikus szlogenekben előforduló retorikai eszközt, alakzatot sorol fel. Itt viszont ebből a
negyvenkettőből (vagy talán még több alakzatból) csak néhányat volt módom tárgyalni.
A fentiek alapján is megnevezhető azonban ezeknek az alakzatoknak néhány jellegzetes funkciója:
•
•
•
•

figyelemfelhívás,
a memorizálás megkönnyítése,
a meggyőzés elősegítése,
örömérzet keltése.

Ezek közül talán csak az utolsó, az „örömérzet keltése” igényelhet némi kiegészítést. Egyik írásában Fónagy (1997: 627)
ennek összefüggését az ismétléssel, azaz eredetét így magyarázza: „az ismétlés, a legkisebb erőkifejtést igénylő
nyelvi/szellemi tevékenység. Ugyanakkor [a variációs ismétlésekben – P. J.] sikerül kibontakozni az ismétlési kényszer
béklyóiból: a változatlan szerkezeti keretet más és más elem tölti ki.”
Statisztikai vizsgálatok nélkül, csupán az arányokat figyelembe véve általánosító érvénnyel leszűrhetőnek tűnik az a
következtetés is, hogy a reklámszlogenek jelentős része olyan nyelvi, azaz szintaktikai-szemantikai szerkezettel igyekszik
betölteni funkcióját, amelyet a hagyományos retorika és stilisztika alakzat kategóriájával azonosíthatunk. Ez az azonosítás
hozzájárulhat ezeknek a szlogeneknek az alakzatkutatás régi és újabb (kognitív) eredményeire is építő árnyaltabb
funkcionális vizsgálatához.
Irodalom
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NAGY L. JÁNOS
WEÖRES-VERSEK DIALÓGUSAIRÓL
A kinyomtatásra írt vers
társalog, magánya nincs,
párbeszéd az olvasóval.
(W.S.: Ex et inter)

Azért választható mottónak Weöres diákkori versesfüzetének három sora, mert a lírai szövegek egyik tipikus vonása éppen
a dialogicitásuk. A következő gondolatmenet arra vállalkozik, hogy a XX. század egyik legismertebb magyar költőjének,
Weöres Sándornak a versszövegeiben jelezze a párbeszédek néhány típusát, s kiemelje egy-két szemiotikai vonásukat. Nem
szerepelnek itt a (verses vagy prózai) drámaszövegek és a prózában írt hosszabb anyagok (pl. Bolond Istók). Hasonlóképpen
nélkülöznie kell az olvasónak néhány jelenetet: Tavasz-ünnep előestéje, Misztérium.
1. Weöres nyilatkozatainak, az 1970-es évekből publikált gondolatai, elvei bizonyára megvilágítják azt a szemléletet,
amelytől elszakíthatatlan a verseinek párbeszédes formálása. A teljesség felé prózájában („több mint világnézet, kevesebb,
mint vallás”) fejti ki több összefüggésében a sajtóban közölt gondolatot: „Csak akkor tudok minden hanggal, mindenféle
kultúrával azonosulni, ha az egyéniségtől szabadulok, vagy úgy kitágítom, hogy szinte már semmi sem marad belőle. Így
sokféle emberi – férfi-női – karaktert igyekeztem megszólaltatni.” (Havas 1977: 7). A sokféleség megjelenítése Weöres
próteuszi alkatát hangsúlyozta: „Úgy látszik, van olyan alkotó típus, amelyik csak úgy tudja kifejezni a világot, hogy folyton
más és más formába bújik. Mindig maszkot visel, de ez a maszk nem arra szolgál, hogy rejtőzzék, hanem arra, hogy a
maszkon keresztül, a váltott maszkokon keresztül mennél többet, mennél többfélét kifejezhessen.” (Simon 1976: 154). Az
egyiptomi írnoktól Euridikéig igen különböző figurákat nagy kedvvel örökítette meg: „Van hajlamom erre a
sokszemélyűségre: kitapintani önmagamban a mindenkiben ott élő könnyelműt és fukart, jó szándékút és rossz szándékút,
heteroszexuálist és homoszexuálist, férfit és nőt stb.; egy ember csupa antinómiából, csupa kontrasztból áll, és önmagában
tulajdonképpen mindent megtalál, ami emberileg lehetséges, a szenttől a tömeggyilkosig…” (Kardos 1972: 472).
Ugyanabban a lírai anyagban a különböző személyiségek gyakran jelenítenek meg konfliktusokat: „Talán arról van szó,
hogy lényegében inkább drámaíró alkat vagyok, mint lírikus. A karakterek folytonos váltogatása nem az én változásom,
hiszen én sokkal kevesebbet változom, mint bárki más, viszont szükségét érzem annak, hogy a legkülönbözőbb jellemeket
teremtsem meg költészetemben.” (Cselényi 1972: 3).
2. Témák és címek szinte előírják, és előre jelzik, hogy Weöres szövegében párbeszédek következnek, elég utalni néhány
jellemző témára (Gilgames, Józsefet eladják testvérei, Ábrahám áldozása, Hatodik szimfónia: Kar – Mária, Hetedik
szimfónia: Kar – Mária, Grádicsok éneke VIII.: Baryton – Sopran stb.) és szerelmi történetre (Szeretők a nagyvárosban,
Fairy spring 2, 4, 6; Grancorn lovag, Át a vízen stb.).
A verscímek tartalmazhatnak közvetlen utalást a diskurzusra: Beszélgetés…, Számadás, Disputa, Párbeszéd… stb.;
közvetetten – a szövegfajta, a szerveződés megnevezésével – sejtethetik, hogy dialógust tartalmaznak: Strófa és antistrófa,
Ekloga, Énhasadás stb.
3. A kérdés-válasz kettősben gyakran a teljes párbeszéd megfogalmazódik, ilyenek a fentebb említett szövegek. Nem ritka
azonban az sem, hogy a diskurzusnak csak az egyik fele szerepel kifejtve, explicit módon; ilyenkor a hiányzó kérdést,
illetve választ az értelmező teszi hozzá a megfogalmazott anyaghoz. Ezek a kvázi-dialógusok tipizálhatók: a Hősköltemény
csupán kérdéseket, a Psyché néhány darabja csupán válaszokat hoz: Az oktalan, Kéretlen tanácsok stb.
A diskurzusok szövegszervező, szövegépítő szerepe a legnyilvánvalóbban csupán kérdésből és válaszból álló
textusokban egyértelmű: Magyar etüdök 66, 113; A tipró talp, Tárgyak beszélgetése stb. Idézzünk a folklorisztikus
példákból:
(1)

„Adjonisten szomszédasszony!
Hova megy a szomszédasszony?”
„Hát ide, aztán oda át,
kéne egy kis hogyhíjják.”
(Magyar etüdök 6, 1949)
„Hova indult Pál?”
„Szélvészt kalapál!”
„Hova tűnt Erzsók?”
„Vitték a rigók!”
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(Magyar etüdök 13, 1949)
„Jobb lesz nálunk odaát,
elzártuk már a kutyát!”
„Oda sose mennék én már,
a kuvasz a kertben sétál!”
(Magyar etüdök 31, 1951)

Kodály Zoltán kérésére Weöres az 1930-as évektől kezdve rendszeresen írt adott dallamokra verseket, ilyenek
megjelentek a Magyar etüdök és a Rongyszőnyeg ciklusában. A népi/es párbeszédek idézőjeles megszólalásai ismétléssel,
népnyelvi formákkal, a rímeléshez idomult nevekkel is jellemezhetők. (Pl. eredetileg a 13.-ban: „Hova tűnt el Zsók’?”)
(2)

Mi lesz velem? – Ha félsz, én sem tudom. –
Félek! Mi vár rám? – Mindtöbb kín s a semmi. –
S ha nem félek? – Akkor is éppen ennyi,
csak nem veszed magadra. – Súly ha nyom,
holtom után semmibe dobhatom? –
Nem. – Tehát érzőn kell síromba menni
s a lét tovább éget? – Csupán teremni,
de nem lenni. – Hát mílyen ártalom
űzhet, ha nem leszek többé? – A házban
tűz van, ropognak mind a bútorok,
élnek, nem élnek, mindegy: porig égnek. –
Ez innenső, vagy a túlsó halálban
a rontástól hogy szabadulhatok? –
Ahogy csikorgó fogaid zenélnek.
(Párbeszéd a jósbarlanggal, 1968)

A (2) címében is dialógus: következetesen gondolatjellel választja el a megszólalásokat. A poétikai eszközök is
megkülönböztetik az oktávát és a szextettet, pl. a rímelés a nyolcadik sor után ölelkező rímről keresztrímre vált. A
„jósbarlang” feleletei nem vigasztalják a kérdezőt, bár ő félelmében segítséget remél a jóslatoktól.
(3)

A fehér szín mílyen lehet?
mint sima síkos ablaküvegen
ha végighúzom kezemet.
A kék míly képzelet?
mint távoli búgó zene
ha lágyan tölti fülemet.
És a lila?
mint édesség, vagy ánizs íze,
muskotály és vanília.
S a sárga?
talán falusi udvaron
kisrécék hápogása.
A barna?
ha földön fekve mozdulok
s göröngy nyom oldalamba.
A zöld?
illatos réten heverek,
elevensége teletölt.
Hát a piros?
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mint húsomban a fájdalom,
szúrós és nyilalós.
S a fekete?
mint tompa csönd közel és messze,
se éneke, se üteme.
(A vak, Posta messziről, 1984)

A vak a fehér, kék, lila, sárga, barna, zöld, piros, fekete színt a hangzás, az ízlelés, a tapintás, a fájdalom érzeteinek
igyekszik megfeleltetni: minden egyes szín egy-egy versszakot foglal el. Az ortográfiában a válaszok egyetlen mondattestet
alkotnak a kérdésekkel. Sajátos megosztást eredményeznek a kellemes és a kellemetlen érzetek és érzékterületek, pl. csak a
piros utal belső érzésre, csak a lila párosul ízérzettel stb.
4. Élők és élettelenek párbeszéde gyakran megjelenik Weöres lírájában. A költő világlátásában az emberek és a környezetük
teljes egyenrangúsága jellemző. A (4)-ben A gyermek és A patak egy-egy strófája követi egymást. Az eddigi példáktól
eltérően nem kérdések fogalmazódnak, hanem kijelentések, féltések: a két diskuráló egymáshoz beszél. (Minden strófát
feleztünk.)
(4)

A gyermek:
Kicsi patak, kicsi patak,
habjaid halkan omlanak…
A patak:
Emberkém, jőjj hát, állj belém,
bokádat hadd becézzem én…
…
A gyermek:
Kicsi patak, kicsi patak…
félek, légy jó, patak anyó!
A patak:
…nem vész el egy cseppem se, nem,
csak nem lát többé senkisem.
(Páros dal, 1936)

Az (5) a halott vadász figuráját és az állatok megszólalásait idézi, rövidítve. Figyelemre méltó, hogy a részletek
kohézióját csupán a közös téma építi: a megszólalások párhuzamosak egymással. A hű társ, a kutya tegező formában
igyekszik felkelteni gazdáját.
(5)

Egy ember járt az erdőn, itt az erdő sűrűjén
és elfeküdt, de nem kelt föl, nyugodtan ottmaradt…
A szarvas:
Vadász volt ő, bizony, vadász volt, én jól ismerem…
A kutya:
Bőrszíját rángatom s nem üt, kezét nyalom s nem ért…
Az őz:
Puskája villog, ő nem mozdul többet és nem árt…
A harkály:
Széjjelvetett tagokkal, ernyedt állal fekszik…
A kutya:
Fagyos vagy, mint a kő, a vas, és más a szagod is…
A harkály:
…nagy fák alatt egy ember fekszik itt, az éhesek
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pörölve rászállnak majd és behullja csonkjait
a keserű levél.

(Rongyszőnyeg 149, 1938)
5. A versszövegben számos kompozíciós lehetőségük van a kérdéseknek. Jellemző lehet a szöveg indításakor feltett kérdés,
s a vers egésze ezt válaszolja meg: Ha majd testemre rög borúl, Bátorság, Hosszú búgás az éjen át stb.
(6)

HA KÉRDEZIK, KI VAGY, EZT MONDD:
egynemű vagyok a széllel,
folyó sodrával,
esőcsepp hullásával,
madár röptével,
fapadlón járó facipős ember lába zajával.
…
Még nem is élek,
nem is fogok élni:
életnél teljesebb
leszek a holtom után. –
Ezt mondd, ha kérdezik, ki vagy.
(1934/1987)

Kissé rövidítve közöljük a szöveget: a középső részből kihagytuk a kérdéseket. A cím és a zárás sora keretezi a textust: a
befejező sorban kommutatív megfordítással.
Ugyancsak tipikus lehet, hogy a szöveg végén, lezárás előtt hangzik fel a kérdés: Hexameter, Centrum nélkül, Sok
tünemény stb.
(7)

Mind, amit írtam negyven éven át,
most levált rólam egyetlen roppanással…
…
S ami legfurcsább,
mégsincs bennem csalódás.
Hiába dolgoztam negyven évig! – Nem fáj? –
– Nem. – Miért?
Mégis jobb, mintha
fél évszázadon át ultiztam volna?
(Mind, amit írtam…, Versek a hagyatékból, 93)

A textus kétharmad részében kijelentő mondatok sorakoznak, bennük a szerző csalódásával. A kiábrándult gondolatok
végére felkiáltás kerül, talán ez váltja ki a kérdést, hogy azután a befejezésben is kérdés jelezze a nyomatékos állítást.
6. A dialógus a lírai textusban más szövegszervező tényezőkkel együtt érvényesül (eddigi példáinkban is). A (8) a hét napjai
sorában tesz fel egy-egy kérdést, s a válaszok mindenkori első sorában ismételgetve következik az adott nap. A rövidített
anyagban csak az utolsó nap kérdését és válaszát közöljük teljességében.
(8)

Hétfő delén, Nap-záporon…
– Hétfő delén, hétfő delén…
Kedd éjén mért indulsz vajon…
– Kedd éjjelén, kedd éjjelén…
Szerda-kelőn, hajnalelőn…
– Szerda-kelőn, szerda-kelőn…
Csütörtök reggeli után…
– Csütörtökön, csütörtökön
Pénteki rossz nagy estelen…
– Haj pénteken, haj pénteken…
Szombaton új nap-ablakon…
– Hej szombaton, hej szombaton…
Vasárnapon, vasárnapon
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elhagysz te is Holdam-Napom?
– Vasárnapon, vasárnapon
víg a molnárlegény nagyon:
mivelhogy megállt a malom.
(Kálvária, 1981)

A (9) részei folytatnak egymással dialógust: az „örök város” leíró részeit beljebb kezdett személyes megszólalások
panasza meg-megszakítja; a beljebb kezdésen kívül a dőlt betűs szedés is hangsúlyozza a különbséget a turnusok között.
(9)

Rogyhat az ég és veszhet a csönd, szeliden s diadallal
feslik a fátyol a szirtről, titka ragyogva elömlik,
rög, csont, füst erejét megemészti a távoli ünnep,
melynek az ész sosem árt: nyelvét puha sárba tapasztja…
Hát én, ittfeledett vak görcs, kinek agg inait már
sok vizözön tépázta: hová jutok innen?
…Ének zeng, belezendül a táj, szívvel-teli ének
száll az ezer-susogásu ligetben s veszti magányát
lég-husu fény örvényén egybeomolva csigásan…
Mit tegyek én, akit ittfeledett a goromba sötétség
…O hogy nem döglik ki belőle a roncs fiatalság
és örökifju magány! Lehet, elkárhoztam örökre.
Így remeg ősszel a háborgás, mit a nyár heve robbant…
mert míg rengeti egy-testét a virág meg a féreg,
minden örökké átforrósul a mennyei emlőn.
(A megláncolt szörnyeteg (Róma), 1948)

A Hetedik szimfónia (Mária mennybemenetele) harmadik részének alcíme: Váltakozó kórusok. Ennek részei úgy váltják
egymást, hogy a beékelődő megszólalások beljebb is kezdődnek, zárójelben is állnak.
(10)

mint édes csepp a bólongó sáson,
tündöklő gömb a változáson,
folyton megtelik, folyton leperdül,
a szűz békéje leng a világon…
(Vacogunk, köpenyünk összehúzzuk,
könyörülj rajtunk, Boldogasszony,
könyörögj érettünk,
könyörülj rajtunk.)
(Hetedik szimfónia, 3, 1952)

7. Tipikus attitűdök és avantgárd hatások fejeződnek ki a Weöres-párbeszédek egyik meghatározható típusában. A kérdések
bizonytalanságot: álombeli lehetőségeket, az érzékelés, az észlelés, az öntudat labilitását, defektusait fejezhetik ki:
Depresszió, Kísértetek, Sóhaj, Sorok, Talán az utolsó szonett stb.
Az alábbi verset a megválaszolatlan kérdések típusába sorolhatnánk.
(11)

A városi utcán estelente
mintha tükörképem jönne szembe.
Ősz haja, gnóm-arca, pisze orra,
kis termete mintha enyém volna.
Egy bizonyos: együtt öregedtünk,
eddig mások haltak meg helyettünk.
Vajjon többet szenvedett-e, mint én?
néhanapján örvendett-e szintén?
Örömben-e, vagy vidámság nélkül,
mint jómagam, úgy megkopott végül.
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Nem ismerem sorsát, magamat sem,
kettő közül hát melyik az énem?
(Alterego, 1984)

Élete vége felé született Weöresnek ez a szövege, benne a befejezés nyitva hagyja a kérdést: ezzel hangsúlyozhatja
bizonytalanságát.
(12)

„Bejöhetsz hozzám,
itt senki sincs.”
„Beléptem,
valóban senki.”
„Örvendek
a találkozásnak.”
Mért teremtette a világot
Isten tudja.
Megcsókoltalak engem,
hát mért öltél meg téged?
(Anti-euklidesi epigrammák, 1989)

1989-ben A sebzett föld éneke címmel Károlyi Amy kötetbe szerkesztette A Weöres-töredékeket, improvizációkat,
közülük egy-egy korábban ismertté vált. A nonszensz versek dialógusaiban az első a senkivel beszél, a harmadik a
szabályos ragozású igék és a ragozásnak meg nem felelő tárgyak inkongruenciájával veti fel az én és a te azonosságát. A
második nem használ mondatvégi írásjeleket: többféle értelmezés jelentéseit egyszerre érvényesíti. Pl. lehet valódi kérdés
és lehet eltűnődés az első sor; a második kifejezhet tagadást is, állítást is a hangsúlyozása szerint.
(13)

Mit kergettem? A cifra sötétséget. A cifra sötétség kergetett engem. Igy találkoztunk. Így valójában nem találkoztunk. Mit
sötétítettem? A cifra kergetést. A cifra kergetés sötétített engem. Igy sötétedtünk. Igy valójában nem sötétedtünk. Mit
cifráztam? A kergető sötétséget és a sötét kergetést. Igy cifrázódtunk. Igy valójában nem cifrázódtunk. De mégis. De
mégsem. Rázódtunk. Sem. Is. (Pokoli tánc, Kézírásos könyv, 1981)

Az avantgárd atomjaira bontja a szavakat, a részecskékkel új meg új nyelvi anyagot épít. A (13) a kiírt kérdések és
válaszok sorában az állítás és a tagadás transzformációit alkalmazza, s a rövidre tagolt mondatokban az első sor elemeit
permutálja. Így a mondatok jelentése azonos lesz önmagával meg az ellentétével is; egészükkel is, darabjaikkal is. Ez a
sorozat egészen az önállóan teljesen szokatlan Sem. Is. „mondatokig” tart; a cím ad az ellentmondó részeknek összefüggést.
8. Összegzésként megállapítható, hogy a Weöres-versek dialógusainak elemzése más módon nehezebben hozzáférhető
tanulságokhoz vezetheti az értelmezőt. A Weöres-versekben a dialógusok a stilisztikában tipikus élénkítő hatáson kívül számos
sajátos jelentést tesznek kifejezőbbé. Ilyen az embernek, általánosabban az élőnek és az élettelennek az egyenrangúsága; ilyen
a megszólaltatott személyiségek bizonytalansága; ilyen a párbeszéddel épített vers a teljes szövegben, kezdésében,
versközépen vagy befejezésében; a szöveg lineáris sodrába ékelődés megjelenítése; a nonszensz jelentés hangsúlyozása stb.
A közönségnek szánt vers és a spontán született szöveg ellentéte is megfogalmazódik Weöres improvizációi között. A
gondolatmenet kezdetén idézett vers folytatásaként zárjunk a második strófával:
(14)

Az akaratlanul írt vers
egyedül szól a négy falhoz,
örök végzete magány.
(Ex et inter, Kézírásos könyv, 1981)
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LACZKÓ KRISZTINA
EMEZ EMITT, AMAZ AMOTT: PONTOSAN HOL IS?

Bár dolgozatom címének metatextuális és tartalmi funkciója világos, mégis némi magyarázatra szorul. A magyar mutató
névmás rendszer ma már főként em-/am- előtagú egyedivel a szakirodalom valójában egyáltalán nem foglalkozik, a
hagyományos leíró nyelvtan, a történeti nyelvtan és a kognitív-funkcionális szövegtan egy-egy rövid kitérő erejéig említi
meg őket. A Magyar grammatika szerint ezek a névmások nyomatékos formák (Laczkó–Kugler 2000: 166), ám arról, hogy
mit jelent a nyomatékosítás ténye a mutató névmások esetében, a nyelvtan nem szól. Ennél részletesebb leírást ad Dömötör
Adrienne történeti szemszögből a főnévi névmási kijelölő jelzős szerkezetek kapcsán: „A névmás előtagja miatt – amely az
ím~im, ám~am szókból keletkezett – azt várhatnánk, hogy a jelző ezen formája a puszta névmásnál nyomatékosabban,
illetve egy másik kijelölő jelzővel szembeállítva jelöli meg az alaptagot; az adatok azonban nem utalnak arra, hogy ez volna
a jellemző szerepük. […] Mivel használata a vizsgált korban így lényegileg nem különbözik az e(z) ~ a(z) jelzőétől – ennek
szinonimájaként mutatkozik, legfeljebb testesebb hangalakja kínálhat némi nyomatékbeli kontrasztot –, alkalmasnak
tűnhetett speciális funkció felvételére. Esetleg ennek nyomai látszanak kataforikus szerepű használatában (az utalószónak a
névelőtől való elkülönítési szándékában?), jelzői mellékmondat utalószavaként és egyenes idézetet bevezető főnév mellett
egyaránt” (2008: 21). A Tolcsvai Nagy-féle funkcionális-kognitív szövegtanban pedig a térjelöléssel foglalkozó fejezetben
így ír: „A rámutatásos térbeli utalások mind az elhelyezésben, mind az irányadáson belül a helyzeti rámutatásban kettős
rendszert mutatnak, a hangrendi megkülönböztetés alapján elkülönülő közelre és távolra mutatásban: itt-ott, ide-oda […] A
magyarban e kettős rendszer kiegészül úgy, hogy a közel-távol megkülönböztetés megmarad, azon belül pedig a közelebbi
közel és a távolabbi közel, ill. közelebbi távol és távolabbi távol rendszere alakul ki: emitt – itt – ott – amott” (2001: 136).
Dolgozatom célja kettős: egyrészt a magyar mutató névmási rendszer működésének, azon belül elsődlegesen a fenti
névmások téri differenciációjával kapcsolatban a térjelölést legközvetlenebbül reprezentáló térdeixis összefoglalása,
másrészt az em-/am- előtagú mutató névmások funkcionálásnak korpuszon történő ellenőrzése annak érdekében, hogy
eldönthessük, a mai nyelvi működésben ténylegesen megvalósul-e a tér fent vázolt specifikációja, amelyet hipotézisként
feltételezünk, vagy más funkcióban szerepelnek ezek a névmási egyedek. A vizsgálat része egy nagyobb, a mutató
névmások pragmatikai-szövegtani működésének feltárására irányuló kutatásnak, amely alapvetően a funkcionális-kognitív
nyelvelmélet módszereivel dolgozik a Langecker és Lakoff nevével fémjelzett holista irányt követve (a kutatás eddigi
eredményeire nézve l. Laczkó 2008a).
Elsőként tehát a magyar mutató névmási rendszer funkcionálásnak leglényegibb pontjait nézzük meg, ezen belül is
kifejtetten a deixis műveletére koncentrálva. Ezeknek a névmási elemeknek legalapvetőbb funkciója a térjelölésben
határozható meg a következő rendszerben prototipikusan: az ún. lokalizáláson belül, az elhelyezésben rámutatásos helyzeti
vagy ugyancsak a lokalizáláson belül az irányadásban rámutatásos helyzeti elrendeződésben, amely következetesen kettős
rendszert alkot: a közelre és a távolra mutatást (Vater 1991: 46, Tolcsvai Nagy 2001: 135). Ez a térbeliséget kifejező nyelvi
egységek között a mutató névmási szóosztályban teljes mértékben ikonikus jelleggel valósul meg: a magas hangrendű
forma mindig a közel (ez, itt, ilyen, így), a mély hangrendű a távol (az, ott, olyan, úgy) kategóriáját jelöli.
A mutató névmások körében a térjelölésnek kétféle műveleti formája van. Mindkét nyelvi művelet alapvetően az ún.
szövegvilágban értelmezhető, amely a következőképpen határozható meg: az az összetett kommunikációs tartomány, amely
a szöveg nyelvi összetevőit, a beszélői létrehozást, valamint a hallgatói megértést határolja körül. Ez a modell tartalmazza a
beszédhelyzet tér- és időrendszerét, a résztvevők viszonyát és cselekedeteit, a szövegben bennfoglalt és megnevezett
dolgokat, cselekvéseket és körülményeket. Maga a szöveg és egyes elemei ebben a tartományban válnak értelmezhetővé.
Jellemző tényezői tehát a térjelölés, az időjelölés, a résztvevőkkel kapcsolatos szociális és egyéb ismeretek, a beszédhelyzet
fő jellemzői, a nyelvi és nem nyelvi cselekedetek, a szöveg mint önmagára utaló rendszer, a referenciák és
referenciaviszonyok, a deixis (Tolcsvai Nagy 2001: 121–123). A szövegvilág nagyobbrészt azonosítható a langeckeri
current discourse space fogalmával (Langacker 1999: 264).
A deixis egy entitás és a névmás közvetlen kapcsolataként jellemezhető szerkezetileg, megkonstruálását alapvetően a
kontextus irányítja, amely a megnyilatkozások kommunikációs körülményeit jelenti, létrejöttéhez szükség van a részvevők
konstruktív hozzájárulására, s összetevői közé tartozik a szituáció, a cselekvés, a téma, a résztvevői szerepek, az olyan
bennfoglalások, amelyek nem konvencionalizáltak; a kontextus tehát nem eleve adott, hanem a megnyilatkozás során
dinamikusan jön létre (vö. Tátrai 2004). A deixis olyan nyelvi procedúra, amelynek segítségével a beszélő az aktuális
beszédhelyzettel úgy kapcsol össze egy entitást, hogy a hallgató ahhoz kognitíve hozzáférhessen, azaz azzal az entitással
valamilyen mentális kapcsolatba kerüljön. A deixis egyik legfőbb kérdése ebben a vonatkozásban az lesz, hogy egyrészt a
hallgató hogyan dolgoz fel kognitíve egy olyan entitást, amelynek a beszédhelyzetben való elhelyezése a beszélőtől ered,
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másrészt a beszélő hogyan vonatkoztatja ezt az entitást a beszédhelyzethez (Janssen 2002: 152). Eszerint a deixis olyan
nyelvi művelet, amely egy elsősorban érzékelésen alapuló reprezentációt rámutatással jelöl ki. Azaz a deixis egy adott
beszédhelyzetben feldolgozott, megértett dolog, entitás főként érzékelésen alapuló reprezentációja, vagyis a deixissel egy
addig külső dolgot, pontosabban a külső világ egy entitásának nem nyelvi, hanem tapasztalati, ezen belül is főként vizuális
reprezentációját a diskurzus részévé tesszük, bevonjuk a szövegvilágba, így téve lehetővé a nyelvi eszközzel történő
rámutatást.
A másik nyelvi művelet a koreferencia, amelynek megkonstruálást elsősorban a nyelvi kontextus, másképp:
szövegkörnyezet vagy szövegtér irányítja, szövegtanilag leírható nyelvtani, szemantikai és pragmatikai szabályok szerint, s
ilyen értelemben közvetettebb kapcsolatban áll a kontextus által meghatározott téri elrendeződéssel. Egyszerű
meghatározással: a koreferencia műveletében a szövegben két nyelvi egység ugyanarra a meghatározott szövegvilágbeli
entitásra referál, s ezáltal a egymásra is utalnak. A koreferencia egyik alapja tehát a referencia. A névmási koreferenciában
egy referensre egy fogalmi jelentésű és egy névmási nyelvi elem, referál, úgy, hogy a névmás egyúttal a fogalmi jelentésű
elemre is utal. (Továbbá létezik a magyarban a névmási koreferenciával összefüggésben a zéró anafora is, ilyenkor a
fogalmi jelentésű szóra történő visszautalást az inflexiós toldalékok biztosítják.) A koreferencia megkonstruálást és
értelmezését a nézőpont, a szövegtopik és a szövegfókusz megoszlás, a nyelvtani funkció és a szemantikai szerep
határozzák meg elsősorban (Tolcsvai Nagy 2001: 213 kk).
Témánk szempontjából a mutató névmási deixis prototipikus működését célszerű a továbbiakban kicsit részletesebben
kifejteni (emellett röviden a további térdeixistípusokat is bemutatom, nem annyira a jelen névmások vizsgálata, hanem a
térdeixis magyar szakirodalmi kidolgozatlansága miatt). A mutató névmási deixis legjellegzetesebb megvalósulása tehát a
térjelölés, amely a beszélő és a hallgató által feldolgozott és megértett, őket körülvevő, körülhatároló háromdimenziós
térben történik, s a nyelvi megkonstruálást alapvetően a referenciális központ határozza meg, vagyis az a pont ahonnan a
beszélő a szövegvilág dolgait szemléli. Ennek a nézőpontnak a szerkezete a mindenkori beszélő által képviselt egocentrikus
központ (én, itt és most), azaz a Bühler-féle origó (1934), amely két összetevőből áll: egyrészt a kiindulópontból, ahonnan
valami reprezentálódik, másrészt a dolgok specifikus reprezentációjából, amely a kiindulópontból való szemlélet eredménye
(Sanders–Spooren 1997: 87, Tolcsvai Nagy 2001: 121–127, Tátrai 2005). A közelre és a távolra mutató névmás közötti
választást alapvetően az határozza meg, hogy a beszélőhöz képest hol helyezkedik el az az entitás, amelyet rámutatással
kijelöl. A közelség vagy távolság kategóriája a beszédesemény fizikai világának ismeretétől függ, attól, hogyan dolgozunk
fel egy összetett jelentet, azaz elsősorban a valós téri helyzettől, a figyelemirányulástól, az előtér-háttér
megkülönböztetéstől. Nézzük erre a következő egyszerű példát (a példák az alábbiakban a főnévi mutató névmások közül
kerülnek ki az egyszerűség kedvéért; jelen előadásban az önálló és a determinatív használat különbségét nem áll
szándékomban bemutatni, erre l. Laczkó 2008).
(1)

Ezt a dobozt vidd le a pincébe, azt viszont hagyd a helyén.

Nyilvánvalóan a két doboz helyzete meghatározza a névmáshasználatot, az egyik közelebb, a másik távolabb helyezkedik
el a beszélőtől a téri elrendeződés szerint. A hallgatónak ahhoz, hogy a kérést teljesíteni tudja, bele kell helyezkednie a
beszélő helyzetébe. Akkor, ha a beszélővel azonos helyen és helyzetben tartózkodik, a téri elrendeződés számára is
nagyjából ugyanaz lesz, tehát ugyanazt érzékeli. Ezt a szándékoltan leegyszerűsített helyzetet mutatja az 1. ábra. Akkor
azonban, ha a beszélő és a hallgató nem ugyanarról a pontról képezik le a teret, leegyszerűsítve: az előző helyzet ellentéte
áll fenn, azaz egymással szemben helyezkednek el, a hallgatónak át kell helyeznie magát a beszélő origójába ahhoz, hogy
azt az entitást azonosítsa, amelyet a beszélő a rámutatással kijelölt. Ezt jelöli a 2. ábrán az 1. és a 2. entitás. Az eltérő
nézőpont az 1. és a 2. entitás vonatkozásában egyértelmű, hiszen az 1. a beszélő számára közeli, addig a hallgató számára
távoli, amíg a 2. esetében éppen fordított a helyzet. Ha 1. és 2. együttesen vannak jelen, akkor a beszélőhöz közelebbi 1.
számára a 2. viszonyítási alap a távolság feldolgozásában, a 2. ugyanígy a hallgatónak az 1. vonatkozásában. Az ábrán
sematikusan jelölt harmadik entitás mind a beszélő, mind a hallgató nézőpontjából nagyjából azonos távolságra van, s
viszonyítás kérdése, hogy az ezzel kapcsolatos rámutatás megkonstruálása melyik névmással történik meg. A beszélőnek a
3. az 1-hez képest távolabbi, a 2-höz képest azonban közelebbi entitás, a hallgató számára pedig ismét fordított a helyzet.
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1. ábra

2. ábra
A mutató névmási deixis működésében tehát a valós tér megértése és feldolgozása tekinthető prototipikusnak, a közelre
és távolra mutató névmás közötti választást azonban a beszédesemény szociális világának figyelembevétele is
befolyásolhatja. A következő példában:
(2)

A: – Mi az a kezedben?
B: – Ez egy patkány.

a beszélő és a hallgató egymással szemben helyezkednek el, a jelenetben a figura a patkány, a háttér B, akihez közel van,
így A számára távoli entitás. A azonban használhat ugyanebben a téri elrendeződésben közelre mutató formát is deiktikus
kivetítéssel, amelyet előhívhat részben a figyelemirányulás, az állatra való fókuszálás, részben azonban egyfajta pozitív
viszonyulás is az állathoz, s ennek következtében a referenciális központ áthelyeződik, s a kérdés magas hangrendű
névmással konstruálódik: Mi ez a kezedben?
Továbbá a deixis nemcsak a három-, hanem a kétdimenziós térben is működtethető olya módon, hogy a beszélő áthelyezi
a referenciális központját például a fényképen ábrázolt térbe, a térképre vagy a televízió képernyőjére. Egyetlen példával
illusztrálva:
(3)

Ezek itt békésen legelésznek, az meg ott épp támadásra készül.
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Ebben az esetben például a tévéképernyőn előtérben, a figyelem középpontjában lévő antilopcsordára referál az ezek, a
háttérben feltűnő oroszlánra az az. A körülvevő háromdimenziós tér helyett általában egy kétdimenziós térbe helyeződik át
a deiktikus kiindulópont, a valós fizikai térben a vizuális reprezentáció az ezt a teret ábrázoló képet, képernyőt stb. érzékeli,
s a deixist a kiindulópont áthelyezése folytán nagyjából hasonlóképpen képes működtetni, mint a valós térben, a két és a
három dimenzió különbsége ellenére. Különbségként annyit azonban megállapíthatunk, hogy a kétdimenziós téri leképezés
miatt, ha nincsen az ábrázolt entitások között érzékelhető térbeli különbség, vagy egyetlen entitás szerepel csak a képen,
képernyőn stb., akkor a figyelemirányulás miatt a magas hangrendű mutató névmás valószínűsíthető alapvetően. A
névmáshasználatot minden bizonnyal azonban az valós térbeli is befolyásolja annyiban, hogy ha például a kép a beszélő
kezében van, a közelre mutatás egyértelműsíthető, ha azonban a kép a beszélőtől távol van, akkor a valós téri elrendeződés a
mély hangrendű névmási használatot is eredményezhet.
A mutató névmási deixisnek sajátos használata az a forma, amelyet a hagyományos levinsoni terminussal szimbolikus
deixisnek nevezünk (Levinson 1992: 65). Ekkor a névmások értelmezését nem a beszédszituáció ismerete, hanem az
elmében korábban elraktározott ismeretek, a mentális világ, azaz tematikus kontextus teszi lehetővé. Jellegzetes példája
ennek, amikor a beszélő és a hallgató időben közel feldolgozott esemény kapcsán mutat rá egy entitásra:
(4)

Ez a kiállítás gyönyörű,

s a megnyilatkozás például a múzeum épülete előtt hangzik el. De ugyanígy rá lehet mutatni eseményre is:
(5)

Ez borzalmas.

Ha a megnyilatkozás egy lángokban álló ház előtt hangzik el, s a beszélő és a hallgató a helyszínen szemlélik az
eseményeket, a rámutatás a beszédszituáció feldolgozásával, vizuális reprezentációval történik, ám ugyanígy rámutathatunk
egy időben közeli eseményre is, s itt az időbeli közelség indukálja a magas hangrendű névmási formát. Erről az eseményről
mind a beszélőnek, mind a hallgatónak megvan a közös tudása, azaz a névmás értelmezését a tematikus kontextus teszi
lehetővé, például egy bizottsági ülésen elhangzottakra mutat rá a beszélő. Az eseménydeixis efféle szimbolikus használta
átvezet az ún. diskurzusdeixis működéséhez (a fogalomra lásd Levinson 1992: 85–88; 1994: 846).
A diskurzusdeixis vagy szövegdeixis esetén a referált esemény vagy leírás textuálisan adott, a deixis működését pedig a
nyelvi kontextus határozza meg. A szövegdeixis alapvető funkciója, hogy a kibontakozó diskurzus egyes részeire
rámutasson. Ha ez a művelet a mutató névmással történik, mindig a magas hangrendű formát alkalmazzuk, hiszen a
diskurzus közeli részletére és/vagy időbeli vonatkozására történik a rámutatás. Például:
(6)

Halottad már ezt a viccet?

S ez után következik a vicc maga, vagyis az ezt mutató névmás funkciója itt nyilvánvalóan a vicc szövegrészletbeli
helyének kijelölése, azaz téri specifikáció a nyelvi kontextusban. A szövegdeixis ebben az esetben kataforikus irányú,
tartalmilag a főnévi konceptualizáció miatt nem referál az általa kijelölt szövegre, hiszen a főnév kidolgozza a névmás
jelentését, lehorgonyozza a szövegvilágban a lehorgonyzás vagy grounding fogalmára lásd Langacker 1987: 126–128;
Brisard 2002: xiii). Ha a szövegdeixis önálló névmással valósul meg, a névmásnak egyértelműen tartalmi referenciája is van
a diskurzusban történő rámutatáson túl. Például:
(7)

A: – Péter tegnap időben hazaérkezett.
B: – Ez nem igaz.

Az ez névmás itt az egész megelőző megnyilatkozásra referál, nem egyetlen entitásra, jellegzetesen anaforikus
használatban, ám a referálást nem a szituációs kontextus irányítja, az ez jelentése a következő: ’ez a megállapítás, ez a
kijelentés, ez a tény’.
A térdeixis műveleti típusainak bemutatása után nézzük meg azt, hogy em-/am- előtagú mutató névmások mai nyelvi
működésében a deixis során igazolható-e az a hipotézis, hogy a tér specifikálódik a közelség és a távolság kategóriáján
belül. A vizsgálathoz elsősorban a Magyar nemzeti szövegtárat (MNSZ), valamint az Index internetes portál fórumának két
topikjának szövegét vettem alapul, hiszen olyan beszélt nyelvi szövegkorpusz, amely digitalizáltan, keresővel
működtethető, sajnálatos módon még nem áll a rendelkezésünkre. Nyilvánvalóan így csak bizonyos korlátok között
vizsgálhattam a deiktikus viselkedést, hiszen azokban szövegtípusokban, amelyeket a MNSZ reprezentál, a mutató névmás
főként a deiktikus kivetítéssel (a fogalomra lásd Levinson 1992: 68) vagy diskurzusdeixis formájában valósul meg, az
internetes topikszövegekben pedig elsőrendűen a szimbolikus deixis a jellemző (erre lásd Laczkó 2008b). Mindazonáltal a
kapott adatok mégis körvonalazzák ezeknek az összetett mutató névmásoknak a nyelvi működését. Ennek felvázolása előtt
azonban meg kell még említeni, hogy mindkét korpuszban a keresett névmások – ezek jelen esetben a főnéviek, amelyek
tipikusan önálló használatúak a mai nyelvben, és a helyhatározó-szóiak, amelyek a lokalizálás prototípusát reprezentálják –
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meglehetősen kis egyedszámmal fordulnak elő, azaz a mai nyelvhasználatban ritkának tekinthetők (főnévi jelzői használatra
gyakorlatilag szinte nincs példa a teljesen friss topikszövegekben).1 Mindebből következik, hogy ezeket a névmásokat
funkcionális szempontból érdemes lenne nyelvtörténetileg is megvizsgálni, nyomon követni, amennyire lehetséges, részben
a gyakorisági, részben a nyelvi funkcionálás felőli változásaikat.
A példák alapján a következőket állapíthatjuk meg az em-/am- előtagú mutató névmások nyelvi működéséről. A téri
specifikációra vonatkozó hipotézisünk csak részben igazolható. A veláris és a palatális névmás nem viselkedik azonos
módon. Az em- előtagúak esetében az a feltételezés, hogy a közelség kategóriájában a közeli közel és a távoli közel
megoszlást mutatja a szövegekben nem volt igazolható. A legtipikusabb használatnak az tűnik, amikor az emez, emitt stb.
viszonyít olyan módon, mint a határozatlan névmások között számon tartott másik névmás. Azaz a közelség kategóriáján
belül egy olyan entitást, annak helyzetét jelöli, amely egy szintén közeli entitáshoz képest jelenik meg, de hogy melyik van
a referenciális központhoz közelebb nem derül ki. A legtöbb esetben az emez, emitt stb. más mutató névmásokkal együtt
jelenik meg ebben a funkcióban. A (8) példában az egyik szereplő, az apa (semleges kiindulópont) nézőpontjába kerül át a
referenciális központ (deiktikus kivetítés), az emez jelentése: ’ez a másik levél’, a figyelemirányulás indukálja mindkét
magas hangrendű használatot, az azonban nem lényeges és nem is derül ki, hogy melyik levél van térben közelebb a
beszélőhöz: az ez jelöli azt közeli pontot, amelyhez a másik entitást viszonyítjuk annyiban, hogy az hangsúlyozódik, nem
egy, hanem az elsőn kívül egy másik is jelen van. Ugyanezt állapíthatjuk meg a (9) és (10) példákról is. A (9)-ben három
entitásra mutat rá a beszélő, van egy nyilvánvaló távoli (ott) és két közeli (ez, emez), a két közeli esetében azonban megint
csak nem specifikálódik a távolság, jóllehet az emez – ez megjelenési sorrendje mintha azt indukálná, hogy a két közeli
közül az első van közelebb, s ez korrerálna a Tolcsvai Nagy-féle névmássorral, ám a tematikus kontextusból mindez nem
igazolható. (10)-ben mindegyik megjelenő entitásra magas hangrendű névmással történik a rámutatás a
figyelemirányulásnak megfelelően, az emez egyértelműen ’a másik’ jelentéssel rendelkezik, nem a távolságot specifikálja.
Hasonlóképpen (11)-ben, amely arra a ritkább előfordulásra példa, hogy az emitt névmás más mutató névmás jelenléte
nélkül, pusztán egy konceptualizált főnévhez viszonyít (körcsarnok oldala).
(8)

Jártuk együtt az erdőt, s apám sorra mutogatta: ez a sötétzöld, kardalakú levél a gyöngyvirágé, emez a fénytelen, szürkés a
salamonpecsété.

(9)

Az ott valami mennyezetkép vázlata, emez egy ál-Cranach, ez a parányi meg Bosch-hamisítvány.

(10) Akkor tessék idefigyelni. Ez a papír van a voucherhez, ez az autó papírja, ez az úthasználati díj, emez meg az ökológiai
dokumentum. Ez itten a vámpapír, erre meg kötelezően pénzt kell váltani.
(11) A körcsarnok oldalán méterárubolt is van, emitt bódék között szőttesek, előrajzolt és kézzel hímzett kézimunkák.

Egyetlen példa akadt a korpuszban diskurzusdeixisre az emez névmás kapcsán, s ebben az esetben is a viszonyítás (’ez
utóbbi’) indukálja az összetett névmás megjelenését.
(12) A név a régi magyar Istefán változatból alakult ki, ez pedig a német Stephan vagy a szláv Stefán, emez a görög
Sztephanoszból latinosított Stephanus.

Részben más a helyzet a mély hangrendű változatok esetében.2 A fentiekhez hasonló viszonyított használat (’a másik’)
más magas és mély hangrendű mutató névmások társaságában ugyanolyan módon működik a nyelvi megkonstruálás során,
ahogy a magas hangrendűeknél láttuk, azaz a távolság kategóriáján belül egy másik entitást jelöl. (13) ismét a deiktikus
kivetítésre példa.
(13) Nem szidjuk a villanyszerelőket, mert a legtöbbször a kedves kuncsaftékat megkérdezzük, mennyi és milyen és miféle
villanyt, kapcsolót, dugót, izét akar és hova. Megmondja, megcsináljuk, kifestik, kicsempézik, jön a tulaj, beköltözik,
rájön, hogy tökre nem oda és nem annyi, és ide még kettő, de ott nem kell, viszont helyette amoda, és csodálkoznak, hogy
nem jön a falból magától a kurva áram, hanem oda kell vinni, azt viszont már nem szeretik.

A mély hangrendű forma azonban képes a téri specifikációra a viszonyító funkció mellett, vagyis az amaz, amott stb. a
távolabbi távolt jelöli a referenciális központhoz képest.

1

Azt, hogy feltehetően az átlagos nyelvi tudás számára ma már archaikusnak tekinthetők ezek a névmási elemek, bizonyítja az is, hogy
Vámos Miklós Apák könyve című regényében, amely az 1700-as évektől napjainkig kíséri végig egy család elsőszülött fiainak életét, a
régi korszakokat a szerző nyelvileg is megkíséreli reprodukálni, s a regény első részében feltűnően sok am-/em- előtagú névmást jelenik
meg., főképpen jelzői szerepben.
2
A mély hangrendű névmások jelentésszerkezetét A magyar nyelv nagyszótára már megjelent A betűs kötetéből is lehet ellenőrizni.
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(14) Honnan indul a házszám? A Duna felől vagy amarról?

A fenti példa a kisföldalattin hangzott el a Bajcsy-Zsilinszky úti megállónál, s a beszélő azt találgatta, hogy az Andrássy
út számozása honnan kezdődik, térbeli helyzete szerint az út másik oldala pedig jelentős távolságra volt tőle a kérdés
feltevésének pillanatában.
Előfordult példa a korpuszban az anaforikus használatra is, ugyancsak viszonyított jelentésben. (15) -ben az amaz
névmás antecedense a hölgy (egy nőstény macska), az amaz megjelenését az is indokolja, hogy az antecedens
referenciális távolsága a névmástól két tagmondatnyi, miközben a megelőző tagmondatban is szerepel egy potenciális
antecedens (Frici), amely azonban jelen esetben a viszonyítási pontot adja.
(15) Most látszódott a kettejük között lévő különbség. Fricinek erős lábai és nagy tappancsa, a hölgynek vékony pici lábai
voltak, Frici testalkatában is esetlen kamasz volt, míg amaz vérszomjas ragadozóra emlékeztetett.

Végül sajátosabbnak tekinthető használat az, amikor a mély hangrendű névmás összekapcsolódva az alapalakokkal vagy
az em- előtagú formákkal együttesen azt fejezik ki, hogy ’sokfelé, sok helyen, sok minden’. A mai topikszövegekben ez a
specifikus funkció tűnik a leggyakoribbnak.
(16) Fura eledel ez, itt egy kis fejhús, ott egy kis vese meg tüdő, emitt fül, bőr, farok, amott egy porcogó, s ki tudja, mire lehet
benne ráharapni.
(17) Van naponta plusz étkezés, strand, ez, az, amaz.

Összefoglalva megállapíthatjuk tehát, hogy a mai nyelvben viszonylag ritkább előfordulású em-/am- előtagú mutató
névmások, amelyek egyébként a teljes mutató névmási rendszerben megtalálhatók, elsődlegesen nem a közelség-távolság
további térspecifikációját szolgálják, ám nem is pusztán nyomatékosabb, testesebb formák, hanem a ’másik’ jelentésű
határozatlan névmás funkciójában szerepelnek leginkább az alapvető közel-távol distinkción belül.
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RAÁTZ JUDIT
A TÉR KIFEJEZŐESZKÖZEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS DIÁKOK
ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁSAIBAN
„Valami történhetett a századfordulón, hogy annyian és oly intenzíven kezdték bogarászni
valóság és nyelv viszonyát. És ebben a sokat vizsgált viszonyban mindaz, amit valóságnak
hittek, részben nyelvként viselkedett, és mindaz, amit nyelvnek mondtak, részben valóságként
működött.” (Láng Zsolt)

A kognitív tudományok elterjedése óta a térnek az elmében való megjelenésével, illetve annak nyelvi reprezentálásával
számos kutató foglalkozott. Az ezzel kapcsolatos fejlődés-lélektani és pszicholingvisztikai kutatások azt próbálják feltárni,
hogy a korai nyelvelsajátítás mennyire épít a nyelv előtti kognitív fejlődésre. A kérdéssel Piaget részletesen foglalkozott,
amikor a fejlődési szakaszokkal összefüggésben vizsgálta a gyerekek térszemléletét, téri kifejezésformáit (Piaget–Inhelder
1967, idézi Király–Racsmány 1996: 249).

1. A téri kifejezések nemzetközi vizsgálata
A téri kifejezések elsajátításnak sorrendjét tárta föl vizsgálatában Johnston és Slobin (1979, idézi Király–Racsmány 1996:
252), amikor négy különböző anyanyelvű (angol olasz, szerb, török) 2,5 éves gyerekcsoport tagjainál figyelték meg a
helyhatározók használatát. Adataik alapján a gyerek téri leírásában – nyelvtől függetlenül – először a tartalmi viszonyok
kifejezései (-ban, -on), majd az alatt, mellett továbbá a között, előtt, mögött viszonyok jelennek meg, az olyan tárgyak
esetében, ahol az intrinzikus (egocentrikus) perspektíva a jellemző. Legvégül alakul ki a céltárgy orientációját is figyelembe
vevő előtt és mögött viszony használata.
Sinha és munkatársai (1994, idézi Pléh–Király–Racsmány 2001: 156) angol, japán és dán gyerekekkel végzett kísérlete
megerősítette, illetve pontosította a kognitív képességeknek a nyelvvel szembeni elsőbbségi vitáját. A kutatók adatait
igazolták, hogy a tér reprezentálásának korai szakasza kognitívan determinált, ugyanis valamennyi nyelv esetében – bár
eltérő sorrendben – ugyanaz a nyolc alapvető téri viszony jelenik meg először. A második szakaszban a produkciós
repertoár változásait már az adott nyelv sajátosságai határozzák meg.
A preverbális téri szemantika meglétét bizonyítja Mandler (1996) is, aki hangsúlyozza, hogy minden gyerek veleszületett
adottsága a téri elemzés mechanizmusa. A perceptuális bemenetekre épülő téri analízis absztrakcióra teszi képessé a
gyermekeket. Így ennek segítségével – már a beszéd elsajátítása előtt – olyan preverbális koncepciókkal rendelkeznek,
amelyeket később, a beszédtanuláskor a szavakkal kapcsolnak össze. Azaz egy korábban elsajátított reprezentációhoz
illesztik a nyelvi jeleket.
Jelentősek Bowerman (1996) a gyermek preverbális téri reprezentációinak kutatási eredményei is. A kutatásaiban részt
vevő különböző nemzetiségű gyerekek téri nyelvhasználata kapcsán bizonyította, hogy e területen az egyetemes jegyek és a
nyelvspecifikus folyamatok között milyen kölcsönhatások fedezhetők fel. Vizsgálatában Talmy (1985, idézi Bowerman
1996) a tér reprezentációja alapján készült nyelvtipológiáját alkalmazva „szatellit” (satellit-framed), illetve „igei” (verbframed) keretű nyelvet beszélő gyerekek korai szókincsét vizsgálva rámutatott arra, hogy az adott nyelv sajátosságai milyen
módon „hatnak vissza” a nyelv irányából a tér kódolására. „Míg az angol gyerekek elsősorban az ösvényt kódolják olyan
kifejezésekkel, mint föl és le, mind spontán (leestem), mind okozott mozgásra (Vegyél föl!), a koreaiak inkább olyan
kifejezéseket használnak elsőként, melyek megkülönböztetik a spontán és az okozott mozgást. Mindkét nyelven „azonos a
nyelv előtti potenciál az ösvénynek mint a mozgási események összetevőjének azonosítására. […] az angol szerkezete
azonban jobban segíti a gyerekeket e lehetőség kibontakoztatásában, mint a koreai szerkezete.” (Choi és Bowerman 1991,
116–117, idézi: Bowerman 1996). A kísérletek tapasztalatainak összegzésével a szerző a nyelv és gondolkodás viszonyának
olyan változatát körvonalazza, mely szerint a nyelv még nem teljesen differenciált kognitív előfeltételekre építve maga is
segíti a kognitív rendszer kibontakozását.

2. A magyar gyermeknyelvi kutatások
A magyar gyerekek körében végzett téri gyermeknyelvi kutatásoknak is gazdag a szakirodalma. A kutatásokat Pléh Csaba
és munkatársai (2001, 2002, 2003) neve fémjelzi. Az utóbbi évtizedben végzett kutatásaikhoz Landau és Jackendoff (1993,
idézi Pléh 2001) által meghatározott keretben igyekeztek tisztázni a magyar nyelvre alkalmazott elméleti hátteret a
nyelvfejlődés során.
Az elsajátítás korai korszakaira vonatkozóan azt vizsgálták (Pléh–Vinkler–Kálmán 1996), hogy mely viszonyokat
tartanak a gyermekek könnyebbeknek. 1;5 és 2;9 év közötti gyerekek 12.609 megnyilatkozásában a névutók alig fordultak
elő, ami megfelel azok nagyobb kognitív komplexitásának. A 612 téri rag esetében általánosan a tartály (Hol?) és a cél
(Hova?) preferencia volt megfigyelhető. Az összes helyrag kétharmada tartály kapcsolat volt, ugyanakkor a felületi
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viszonyok valamivel gyakoribbak voltak, mint a szomszédsági viszonyok. Az ösvényt illetően az összes helyrag 80%-a cél
volt, 13%-uk statikus, s csak 7%-uk forrás. A cél elsőbbsége más nyelvterületen élő gyerekek esetében is kimutatható ebben
a korban. A célkódolás megjelenése a téri kifejezésekben valójában az intencionális akció szerveződését tükrözi, egy
sajátosan erős kognitív preferenciát, mely már preverbálisan kialakult, és feltehetően összefüggésben van a csecsemőkorban
is megfigyelt erőteljes célpreferenciával az intencionális cselekvés szerveződésében (Pléh–Király–Racsmány 2001: 164).
A későbbi gyerekkor téri kifejezésének vizsgálatára alkották meg (Pléh–Palotás–Lőrik 1994) a PPL-szűrővizsgálati tesztet,
amelyben két téri produkciós feladatot kell a gyerekeknek megoldaniuk. Az egyikben helyragokat kell alkalmazniuk két
üvegpohár elrendezése során. A másikban egy babaszobában történő tárgyelhelyezésekkel a névutók használatát provokálják.
A gyerekek számára még mindig a ragok használatában az -on külső, felületviszonyok sokkal nehezebbek, mint a -ban
tartályviszonyok. A felületviszonyok megnevezésére a gyerekek többször körülírást használnak (pl. pohár-on helyett a pohár
tetején). A ragok használatában életkori hatások is kimutathatóak. „5 éves és 8 éves kor között a puszta rag válaszok aránya,
az -on esetében 14-ről 35%-ra, a -ra esetében 12-ről 28%-ra, míg a -ról esetében 22-ről 38%-ra nő. Mindhárom hatás
statisztikailag szignifikáns, és azt jelzik, hogy a prototípuselvárások leküzdése, s a puszta formai ökonómia előtérbe kerülése
a kognitív fejlődés viszonylag kései eredménye.” (Pléh 2001: 273).
A névutók esetében a gyerekek a legkönnyebben az AL-, közepesen a MÖG-, EL-, MEL- és legnehezebben a több
argumentumú KÖZ- névutót használták. A névutók esetében is, a ragokhoz hasonlóan, a legjobb eredmények a statikus hol
viszony kifejezéskor születtek. A cél viszony kifejezése közepesen volt nehéz, míg a legtöbb gondot mindkét korosztálynál
a forrás (Honnan?) meghatározása jelentette. „A névutók használatában természetesen megfigyelhető életkori fejlődés:
42%-ról 82%-ra növekszik 5 és 8 év között az átlagos helyes teljesítmény” (Pléh 2001: 274).
Egy másik, óvodások körében a mesterséges helyragok és névutók elsajátítását vizsgáló kutatás (Pléh–Király–Racsmány
2001) eredménye, hogy az óvodás korú gyerekek a helyviszonyt kifejező nyelvi jelek közül a ragok rendszerét kezelik a
legnyitottabban, annak ellenére, hogy a nyelvi rendszerben a névutók és a résznevek alkotnak produktív, bővülő rendszert.
Az életkor előrehaladtával a ragok tanulási hatása nőtt is. A forrás–ösvény–cél relációban a gyerekek a legsikeresebben a
célkódolt kifejezések elsajátításában teljesítettek. Ez alátámasztja és megerősíti azt a tényt, „hogy egy zárt
kifejezésrendszerrel rendelkező nyelvben, mint a magyar, a célirányultság segíti (talán »bootstrapping«-mechanizmusként1)
a téri kifejezések elsajátítását” (Pléh–Király–Racsmány 2001: 165). A fenti kísérletek alapján megállapíthatjuk, „hogy
magyar gyermekeknél a helyjelölők használati preferenciáiban vezető szerepet játszanak az általános kognitív tényezők”
(Pléh 2001: 274).

3. A téri kifejezés rendszere
A tér nyelvi megnevezésének rendszerére is több osztályozás született. Jelen dolgozatomban Levinson (2003, 2006) több
nyelvre kidolgozott téri viszonyítási rendszerét, valamint Tolcsvai Nagy Gábornak (2001: 135) a magyar térjelölők
összefoglaló diagramját alkalmazom. Levinson különböző kultúráknak a térre vonatkozó nyelvi kifejezőeszközeit
összevetve három viszonyítási keretből indult ki: az abszolút, a relatív és az intrinzikus perspektívából. A nézőpontok
tulajdonságait az 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat: A térreferencia csoportjai (Levinson 2006: 55)

Intrinzikus

Abszolút

Relatív

Eredet ≠ én

Eredet ≠ én

Eredet = én

Tárgyközpontú
Belső perspektíva

Környezetközpontú

Szemlélőközpontú
Deiktikus perspektíva

Allocentrikus

Egocentrikus

Szabad orientációjú

Kötött orientációjú

Ezeket a perspektívákat megtartva egy teljesebb rendszert dolgozott ki, melyet a 2003-ban megjelent Space in Language
and Cognition című tanulmánykötetében közölt. Rendszere leírása előtt kifejti, hogy a tér leírásakor lényeges a figura–
háttér megkülönböztetése. A térben a lokalizált, azaz az azonosított dolog a figura, és az a dologegyüttes, amelyhez képest a
figurát azonosítjuk, amihez viszonyítjuk, az a háttér. Levinson továbbá megemlíti, hogy ez a gestaltpszichológiai fogalom –
amelyet Talmy vezetett be 1983-ban – megegyezik a Langacker által 1987-ben alkalmazott trajector–landmark fogalompárral. Levinson (2006: 65) hangsúlyozza, hogy minden téri leírásban találunk olyan elemeket, amelyek lehetővé teszik,
1

bootstrapping-mechanizmus ’csizmahúzó’ Steven Pinker felfogása szerint a gyermek egy sajátos nyelvtani információval felszerelve
érkezik a nyelvelsajátítás feladatához. A szemantikai motivációk csak a grammatika részleteinek elsajátításához szükséges „feltörési
segítségek”, de nem következik belőlük az, hogy a kategóriák mindvégig szemantikai tartalmukkal működnének. Innen származik a
„csizmahúzó” analógia használata: amikor már felhúztuk a csizmát, elrejtjük a csizmahúzót. A kategóriák a későbbiekben nem lesznek
szemantikailag motiváltak.
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hogy a téri viszonyokról úgy beszéljünk, mint a figura–háttér viszonyának specifikációjáról. Levinson szerint minden
nyelvben a Hol? kérdésre adott válasz a figura elhelyezkedését úgy határozza meg, hogy az valamilyen kapcsolatban van a
háttérrel. A térben történő mozgás, a térben mozgó objektum (trajector) is minden esetben feltételezi azt a hátteret
(landmark), amelytől ered (forrás) vagy, amelyhez tart (cél) a mozgás.
Levinson (2003: 65) az általa a helymeghatározáson belül felállított téri kifejezési kategóriákat a következőképpen
jellemezte:
I. A referenciakerettel nem rendelkező, azaz koordinátarendszert nem alkotó egybeesések:
A) Deixis: ahol a figura (F) a háttérhez (G) képest rámutatással lokalizálódik. Ez a rámutatás általában egocentrikus, a
helyzeti rámutatásban kettős rendszert mutatnak (itt – ott).
B) Topológia: ahol a figura (F) meghatározása a háttérrel (G) folytatólagos.
C) Helynevek: ahol a figura (F) egy megnevezett (G) helyen van lokalizálva.
II. A referenciakeretet, azaz koordinátarendszert alkotók:
A) Vertikális
B) Horizontális
Mind a két típusban elkülöníthetünk intrinzikus, relatív és abszolút altípust.
A mozgás csoportba az igékkel kifejezett téri viszonyokat sorolta.

1. ábra: A fő szemantikus alapmezők a téri nyelvben (Levinson 2003: 66)

Tolcsvai (2001: 135) térvonatkozásokat felvázoló diagramjának a lokalizálásra vonatkozó része az elhelyezés és az
irányadás elkülönítése mellett azok reprezentáns nyelvi egységeit is bemutatja.

2. ábra: Térvonatkozás a magyar nyelvben (Tolcsvai 2001: 135)
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4. Az általános iskolás gyerekek térleírásainak tanulságai
Jelen dolgozatomban a tér nyelvi kifejezésének elsajátítására, használatára vonatkozó irodalmakat is figyelembe véve, arra
keresem a választ, hogy vajon hogyan változik, mi jellemzi a későbbi életkorokban a gyerekek téri nyelvhasználatát,
szemléletét az írott szövegalkotásban. Van-e releváns különbség az egyes korcsoportok között a piaget-i fejlődési
korszakokat figyelembe véve?
Anyaggyűjtésként egy általános iskola 3., 5. és 7. osztályos tanulóival fogalmazást írattam. A gyerekeknek a saját
szobájukról kellett leírást készíteniük. A három osztályból összesen 60 gyerek (osztályonként 20-20 fő, minden
korcsoportban azonos a fiúk és a lányok aránya) munkájában vizsgáltam a térleírások nézőpontjait, illetve azok nyelvi
megjelenítéseit. Fontos megjegyeznem azonban, hogy a térbemutatás – annak ellenére, hogy a szövegalkotó számára jól
ismert – felidézés alapján történt. A szövegek értelmezését befolyásolta, hogy a bemutatott tereket a valóságban nem
ismerem. Mindezek ellenére, néhány következtetés így is levonható a vizsgált korosztályok téri kifejezését illetően.

4.1. A 8–9 évesek térleírásainak néhány jellemzői
A 3. osztályos tanulók életkoruk alapján (8–9 évesek) a piaget-i fejlődés-lélektani korszakok szerint a konkrét fogalmi
szakaszba tartoznak. A szobájukról készített leírások átlagosan egy oldal terjedelműek voltak. Szövegükre egyöntetűen
jellemző volt, hogy a tér bemutatásakor nem követtek szigorú rendezőelvet. A legtöbben az ajtón belépve rögtön a szemben
található objektumot nevezték meg.
(1)
(2)
(3)

Ha az ajtón belépünk rögtön velünk szembe az íróasztal…
Ha belép valaki az ajtón, akkor egy nagy ablakot lát…
Ha az én birodalmam ajtaján belépsz, akkor láthatsz egy üvegasztalt.

Kevesebben indították a térleírást a jobb vagy a bal oldali iránypont-meghatározással.
(4)
(5)

Ahogy belépünk az ajtón, rögtön balra vannak a szekrények.
Ahogy bemegyünk az ajtón, jobbra van egy beépített ülőke.

A szoba bemutatásakor a haladási irány ennél a korosztálynál sok esetben nem követhető, hiányzik. Ilyenkor
feltételezhetően mély ellipszissel állunk szembe. Levelt (1996: 150) szerint mély ellipszissel akkor találkozunk a
térleírásban, amikor beszélő a téri elrendezés „letapogatásakor” fölfedezi, hogy az újonnan érzékelt irány megegyezik az
előzővel. Ekkor a nézőpontváltásba bocsátkozás előtt úgy dönt, hogy az irány megnevezését nem készíti elő nyelvileg.
Nézzünk rá példát!
(6)

Ahogy belépsz egy kis ajtót látsz, mely mögött a régi dolgaink rejtőznek. √ Egy szép vitrin is látható.

(7)

Az ágytól jobbra van az éjjeliszekrény. √ A normál szekrény mellett van az író-asztal.

Ez a korosztály a vizsgált szövegekben a tárgyak elhelyezését közel azonos arányban írja le helyviszonyt jelölő tartály (ban/-ben; -on/-en) és cél (-ba/be; -ra/-re) esetragokkal, illetve névutós szerkezetekkel. A névutók között gyakoriak voltak a
előtt, mögött alakok, de a legtöbbször a N + mellett névutós szerkezetek fordultak elő.
(8) Az ágy mellett az ablak….
(9) Az ajtó mellett egy ülőgarnitúrát láthatsz.
(10) Az éjjeliszekrényem mellett az íróasztalom.

A helyviszonyt kifejező esetragok és a névutók használata arányaiban is erősen korrelál a már ismertetett PPLszűrővizsgálat (Pléh–Palotás–Lőrik 1994) eredményeivel.
Sokszor alkalmazták a gyerekek a rámutató névmási formákat mind az elhelyezés (itt, ott, ebben, azon) és mind az
irányadás (onnan, innen) kifejezésére.
A leírásokban megvizsgáltam Levinson felosztása szerint (vö. 2. ábra) a téri viszonyítási keretet is, amelyet csak azokban
az esetekben vettem figyelembe, ahol egyértelmű volt annak típusa. Erre a korosztályra még erősen a relatív, azaz
egocentrikus nézőpont használata a jellemző. Ritkán fordult elő a vertikális és horizontális intrinzikus helymeghatározás (az
asztal fölött, az ablak alatt; a szekrény előtt, a szék mögött stb.). Abszolút nézőpontból csupán egy kisfiú határozta meg a
szobája ablakát.
(11) A keletre nyíló ablak mellett található a másik könyvespolc.
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4.2. Az 10–11 évesek térleírásainak néhány jellemzői
Az 5. osztályosok (10–11 évesek) fogalmazásaiban használt téri kifejezések relevánsan nem különböztek a 3.
osztályosokétól. Ha a Piaget-féle átmeneti kognitív fejlődési szakaszt vesszük figyelembe, akkor ez teljesen természetes,
hiszen még erre a korosztályra is a konkrét műveletek jellemzőek. Azért mégis van néhány dolog, amely az ehhez a
korosztályhoz tartozó gyerekek térreprezentációjában már megjelenik. Ilyen például a szoba pontosabb lokalizációja. Több
tanuló már abszolút nézőpontból igyekezett a bemutatandó tér helyét meghatározni.
(12) Az én szobám az emeleten, a folyosó végén van.
(13) A házunk felső, jobb részén helyezkedik el a szobám.
(14) Az én szobám az emeleten van balra.

A helymeghatározás pontosságára való törekvés figyelhető meg az egyszerre több, helyre utaló kifejezés használatában.
(15) A Tv mellett, előttem a radiátor van.
(16) A plafon a felén megtörik, ferdén folytatódik.
(17) Az utolsó fal mentén van az ággyal szemben a TV.

Az előző mondat arra is jó példa, hogy e korosztály leírásaiban egyre gyakrabban jelentek meg a határozószók
(egyenesen, szemben, oldalt stb.). A gyerekek által használt térdeixisek száma megközelítőleg azonosak a 8–9 évesekével,
de náluk több esetben találni példát a kifejtő deixisre (Laczkó 2008: 218).
(18) Ott, az asztalomon van még két gőtém: 50 (Fifty) és Emi(nem).

Az adatok alapján még erre az életkorra is a relatív, azaz egocentrikus nézőpont használata a jellemző, de már
gyakrabban fordult elő a vertikális és horizontális intrinzikus helymeghatározás is.
A névutós szerkezetek között egyre többször találkozunk a nyelvelsajátítás folyamatának legnehezebb, több
argumentumú N+ között formájával.
(19) A szekrényem és az íróasztalom között van a távirányítós autóm…

4.3. A 13–14 évesek térleírásainak néhány jellemzője
Erre a korosztályra a formális műveletek kognitív fejlődési szakasz a jellemző. A 7. osztályosok a szobájuk pontos
helymeghatározására törekedtek. Többen a helység, a lakcím leírásával igyekeztek pontosan lokalizálni a teret.
(20) Mi Gödöllő külső részén lakunk, egy viszonylag nagy kertes házban.
(21) Gödöllőn a Palotakert 14-es házban lakunk.
(22) Én Isaszeg Szent György pusztán lakom.

A szoba helyének további pontosítására jó néhányan az abszolút nézőpontból történő leírást választották.
(23) A házunkban az emeleten van a szobám.
(24) Az én szobám keleti fekvésű, és a ház legjobb részén van.

A lakótér bemutatása ennél a korcsoportnál már meghatározott logikai rendben történt. A legtöbben jobbra vagy balra
kezdték el a térleírást. Sokan igyekeztek a kiindulási helyzetet is pontosan lokalizálni.
(25) Ha az ajtóban állunk, tőlünk jobbra…
(26) Az ajtón belépve jobbra…

A leírásokban a pontosságra való törekvést bizonyítja a névutók kiegészítése (rögtön mellette, közvetlen az asztal előtt).
Ez a korosztály is használja a helyviszonyt kifejező esetragokkal ellátott főneveket, de érdekes módon nem akkora
arányban, mint a 9 évesek. Ugyanez jellemző a deiktikus névmások használatára is. A téri viszonyítási keretre a már
említett abszolút nézőpont, illetve az intrinzikus a jellemzőbb.
(27) A tévés szekrény fölött beépített szekrény van.
(28) Az íróasztalom mellett van egy nyugatra néző ablak.
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A formális műveleti szakaszba lépett tanulók térleírására már az objektívebb, logikusabb rend követése, annak nyelvi
megfogalmazása a jellemző.
A nemek térmeghatározása között bizonyos különbségek mindhárom vizsgált korosztálynál megfigyelhető. Általában a
fiúk pontosabban lokalizálják a tárgyakat, pontosabbak és következetesebbek a térben való iránymeghatározásaik,
gyakrabban alkalmazzák az abszolút nézőpontból történő helymeghatározást.
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a gyerekek téri reprezentációjának nyelvi megjelenítése összefüggésben van
kognitív fejlődésükkel a későbbi fejlődési szakaszokban is. Eltérés figyelhető meg e területen a nemek között is. A
pragmatika szempontjából is tanulságos lehet e területen a kutatásokat továbbfolytatni úgy, hogy egy kontrollált
koordinátarendszerben figyeljük meg a különböző korosztályba tartozó gyerekek térre vonatkozó beszélt és írott
kifejezésformáit.
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EŐRY VILMA
AZ IDŐHATÁROZÓ-SZÓK A KONTEXTUSBAN ÉS A SZÓTÁRBAN
(Az intrinzikus és a deiktikus viszonyítás)

1. Múlt évi előadásom az idő-határozószók rendszeréből a jelen–múlt–jövőre utalást, a kötött és nem kötött idejűséget,
valamint az egy-, elő- és utójdejűséget tekintette át elsősorban a szintaktikai viselkedés, illetve a szöveg időszerkezetében
betöltött szerep szempontjából. A mostani előadás célja időhatározószó-rendszerünk további jellemzőinek tárgyalása,
elsősorban az intrinzikus és a deiktikus időjelölés szempontjából, kognitív keretben.
A megválaszolandó kérdések a következők:
• Hogyan valósul meg az idő-határozószókban a természetes nyelvekben konceptualizálódott intrinzikus (abszolút) és
deiktikus (viszonyított) temporalitás?
• Milyen szemantikai modulként működnek az idő-határozószók egyes csoportjai a kontextusban, illetve hogyan
ábrázolódnak a szótárban?
• Van-e összefüggés a konceptuális intrinzikus és deiktikus temporalitás és a határozószók lexikalizálódottsága között?
2. Szilágyi N. Sándor (1996), majd Tolcsvai Nagy Gábor (1999) foglalkozott a magyar térjelöléssel, ennek grammatikai
formáival, az időjelölés ilyen módon azonban még nincs áttekintve (kimerítve sem, de ezt a térjelölésről sem mondhatjuk
el). Amiért azonban a térjelöléshez fordulunk, ha analógiát keresünk, senki számára sem lehet meglepő, hiszen mind
filozófiai, mind történeti nyelvészeti, mind grammatikai-szerkezeti szempontból nyilvánvaló a tér és idő kapcsolata,
ráadásul ilyen sorrendben. Magának az időnek, az idővel kapcsolatos fogalmaknak a leképezése, tárolása sok hasonlóságot
mutat a térével, sokszor kifejezetten metaforája annak. Ezenkívül a tér- és időstruktúra a nyelvi világot egymással (és még
mással is) összefüggésben hozza létre. Ennek az összefüggésrendszernek egyik meghatározó eleme a kognitív
feldolgozásban a perspektíva origója mind a hely, mind az idő esetében.
A helyhatározás vateri modelljét (Vater 1991: 46; Tolcsvai Nagy 1999) az időre alkalmazva a „temporalizálást”, az
„időbeli lokalizálást” az 1. ábra tekinti át (figyelembe véve a különbségek ellenére is megmaradó hasonlóságot a hely- és
időjelölés között):

1. ábra: A helyhatározás modellje (Vater 1991)

Az időmegjelölés elhelyezhet egy cselekvést az időben a beszélő perspektívájából (beszélői viszonyítás: tegnap), vagy
kifejezheti az esemény időbeli viszonyát egy másik esemény idejéhez képest (külső viszonyítás: utána). Az intrinzikus
időjelölés abszolút időt ad meg (vasárnap), a deiktikus a beszélés idejéhez vagy más időponthoz viszonyítottat (előtte). Időhatározószókkal kitöltve a következőképpen néz ki az ábra:
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2. ábra: A helyhatározás modellje idő-határozószókkal kitöltve

A példák természetesen nem ölelik fel az idő-határozószók teljes állományát, bár ez elvben lehetséges lenne: hiszen az
időt jelölő határozói bővítmények közül azok tartoznak ide, amelyek lexikalizálódtak, lexikai elemek, a határozószó szófaji
kategóriájába sorolandók. És bár e szófaj esetében különösen érvényes a centrum–periféria elv, bizonyára nem lenne
lehetetlen ezt a viszonylag kis számú állományt (Sebestyén 1974: 532 szerint mintegy 500) számba venni, különösen a
prototipikus eseteket nem. Jelen vizsgálatunk azonban csak a grammatikák által sokszor idézett, ezért várhatóan tipikus
példákat vizsgálja, példaként, mostani célunknak ugyanis megfelel egy nem teljes, de az altípusoknak várhatóan
mindegyikét tartalmazó példaanyag.
A beszélő perspektívája szerinti viszonyítás értelemszerűen nem adhat meg abszolút időt, nincs tehát intrinzikus
viszonyítása, csak deiktikus, nem véletlen hát, hogy üresek az intrinzikus időmeghatározás oszlopai. A külső, az egyéb
időponthoz való viszonyításnak azonban van intrinzikus és deiktikus változata is. Tehát míg az időkifejező grammatikai
formák közül egyesek a nyelvileg leírt események egymáshoz való viszonyát a beszédmegnyilvánulás összefüggésrendszerében adják meg (pl. az igeidők), mások a nyelvileg leírt események abszolút időbeli viszonyát fejezik ki (pl. az
igeaspektusok). Az időhatározók, köztük az idő-határozószók is mindkét fajta viszony visszaadására képesek (egy
határozószó azonban, úgy látszik, inkább csak egyfajta viszonyt képes kifejezni, a felsoroltak közül csupán az egyszer,
illetve a mutató névmási határozószók és a személyragos névmási határozószók (határozószói névmások) képeznek némileg
kivételt. Az intrinzikus időkifejezők olyan temporális-szemantikai modult képeznek tehát, amelyek az események abszolút
időbeli viszonyát tükrözik, a deiktikusak pedig egy olyan, deiktikus-szemantikai modult, amelyek az eseményeknek a
beszédmegnyilvánuláshoz viszonyított helyzetét tükrözik az időtengelyre vetítve (vö. Komlósi 1998: 148–149):
• Intrinzikus idő-határozószók: temporális-szemantikai modulja abszolút időbeli viszonyt tükröznek: állandóan, folyton,
néha, ritkán, soha stb.
• Deiktikus időhatározószók: deiktikus-szemantikai modulja az eseményeknek a beszédmegnyilvánuláshoz (vagy
egymáshoz) viszonyított helyzetét tükrözik az időtengelyre vetítve:
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3. ábra: Időfolyamat-ábrázolás

A viszonyítási pont itt a beszélő origója, de lehet egyéb viszonyítási ponté is, azonban ezek is az a beszélő origójához
képest határozhatók meg. Ehhez viszonyítva lehet az esemény ideje jelen, múlt vagy jövő idejű, egy-, elő- vagy utóidejű.
Mivel az intrinzikus és a deiktikus időviszonyítás további csoportokra bomlik, a példákat az alcsoportoknál elemezzük.
Mindkettő lehet ugyanis helyzeti és dimenzionális viszonyítás. E tekintetben nagy a hasonlóság a helyhatározókkal (vö.
Tolcsvai 1999).
A helyzeti a beszédidőre (ma, most), illetőleg az általános, megkötés nélküli, tkp. viszonyítás nélküli időre (folyton, néha,
ritkán, soha) vonatkozik, a dimenzionális pedig viszonyítási ponthoz van kötve, vagy a beszélő origójához, vagy az
eseményleírásban meghatározott időponthoz (tegnap, holnap; ezalatt/azalatt, előbb/később stb.).

2.1. Beszélői viszonyítás: deiktikus: helyzeti
A most, ma, manapság, újabban, mostanában határozószók az időszerkezet origóját, a beszédidőt reprezentálják. Abszolút
módon a beszédidőt fejezi ki a most, a beszélés időpontjával, lokális terminussal élve helyzetével (időbeli helyzetével) esik
egybe. A ma, manapság, újabban, mostanában, idén közelebbről meg nem határozott időpontot, illetve időtartamot jelöl ki
a beszélői jelenben.

2.2. Beszélői viszonyítás: deiktikus: dimenzionális
A tegnap–tegnapelőtt, tavaly–régen–hajdan–egykor–egyszer a beszélői origóhoz képest a múltra, a holnap-holnapután,
majd–jövőre–egyszer pedig a jövőre, mégpedig egy részük az egyre távolabbi múltra és jövőre utal, háromdimenziójúak
tehát, és mindegyik közelebbről meg nem határozott időpontot jelöl ki.
Az 1. és 2. oszlopban szereplő minden határozószó pontosan kijelöli az igeidőt, amellyel a mondatban állhat, csupán ez
egyszer jelent kivételt: ez állhat akár múlt, akár jövő idejű igével: lexikálisan tehát kétjelentésű.
(1a) Egyszer ő is szép volt.
(1b) Egyszer lehet még gazdag is.

2.3. Külső viszonyítás: intrinzikus: helyzeti
A 3. oszlop minden példája rámutatás és viszonyítás nélküli, abszolút (bár nem konkrét) időt jelöl ki. Nem kötődik
igeidőhöz, ezért nevezik egyetemes (vö. Pete 2006: 312) vagy általános érvényű idő-határozószóknak is őket. Az
„idővonatkozás nélküli” idő-határozószóknál nem érvényesül az origó szerepe, mert olyan eseményre vonatkoznak, amely
bármilyen időben bekövetkezhet: alkalmanként, állandóan, mindig, néha, ritkán, soha, többnyire, folyton, sokszor, gyakran.
(2a) Alkalmanként bemegyek a könyvtárba.
(2b) Mindig derűsnek látom.

Az oszlop idő-határozószóinak egy része megkülönböztet ismétlődő (periodikus) és tartós (duratív) jelentést.
Periodicitást (ismétlődést) fejeznek ki: alkalmanként, néha, ritkán, többnyire, gyakran, sokszor. A néha és a sokszor több
grammatikában a számhatározók között van felsorolva, jogosan, hiszen számhatározók is lehetnek, de lehetnek időhatározószók is, s ez a kétjelentésűség nemcsak a kontextusban érvényesül, hanem a szavak lexikális jelentésében is, de a
más idős-határozószókkal való felcserélhetőség igazolja, hogy idő-határozószók is lehetnek:
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(3a) Alkalmanként/néha/ritkán meglátogatja a szüleit.
(3b) Gyakran/sokszor meglátogatja a szüleit.

Durativitást (tartósságot) fejeznek ki: állandóan, mindig, folyton, soha. A csoportba tartozó idő-határozószók mindegyike
folyamatot jelöl, akár periodikus, akár duratív jelentésű.

2.4. Külső viszonyítás: intrinzikus: dimenzionális
A 4. oszlop példái rámutatás nélküliek, viszonyítási pontjuk van, de külső, nem a beszédidőé.
Időbeli érintkezésre utalnak egy másik eseménnyel: azonnal, menten, mindjárt, nyomban, rögtön, tüstént, rövidesen.
Ezzel a másik eseménnyel egyrészt egyidejűséget fejeznek ki: közben, időközben, másrészt egy elvárt időponthoz való
igazodást, illetve a naptári ciklusban való elhelyezkedést jelölik meg: későn, korán. Időbeli sorrendiségre is utalhatnak:
először, utoljára. A viszonyítási pontok, s velük együtt a különböző időviszonyító jelentések, dimenziók skálája a teljes
állomány vizsgálatakor természetesen bővebb lehet, de a kategória sokszínűségét a példák is mutatják.

2.5. Külső viszonyítás: deiktikus: helyzeti
A kategória (5. oszlop) üres, hiszen a nyelvileg leírt eseményben időbeli elhelyezést viszonyítás nélkül csak a beszélői
perspektíva most-jával, illetve ennek szinonimáival végezhetünk.

2.6. Külső viszonyítás: deiktikus: dimenzionális
Ebben az oszlopban túlnyomórészt mutató névmási határozószók: ezalatt, azalatt, ezelőtt, azelőtt, ezután, azután
személyragos névmási határozószók (határozószói névmások): alatta, előtte, utána szerepelnek. A csoport többi
határozószója valamely esemény időpontjához való viszonyítást fejez ki: előbb, később, korábban.
A példák viszonyítási ponthoz kötöttsége nyilvánvaló, az ez/az mutató névmási elem, a birtokos személyjel, valamint a
középfokjel morfológiailag is jelöli a kötöttséget. De nemcsak a viszonyítási ponthoz, hanem egyben a kontextushoz való
kötöttséget is. Bár kétségtelenül lexémákról van szó, viszonyszói jelentésük is van a határozói mellett. Időhatározói
jelentésük egyébként leginkább elő-, utó- és egyidejűség lehet.

3. Néhány, az idő-határozószók szemantikájára vonatkozó egyéb megjegyzés
3.1. Langacker „a nyelvi kifejezés szemantikai pólusának két alapvető osztályát különbözteti meg: a nominális
predikációkat, amelyek dolgokat jelölnek (a főneveket), valamint a relacionális predikációkat, amelyek vagy atemporális
viszonyokat (mellékneveket, határozókat) jelölnek, vagy folyamatokat […]” (Tolcsvai 1999: 159). Az idő-határozószók
relacionális, tehát viszonyjellege világos és hangsúlyos a leírásban (az már kevéssé magyarázható, hogy mért atemporális a
határozó(szó), ha időhatározó(szó)!?). Azt pedig Szilágyi N. Sándor (1996) fejtegetései hangsúlyozzák, hogy kognitív
szempontból kétféle jelentést különböztethetünk meg, az értékjelentést és a denotatív jelentést. Az értékjelentést formai
összetevőnek tartja, összeér tehát a kétféle megközelítés: a (idő)határozószók jelentése elsősorban viszonyjelentés, amely
más relacionális elemekkel együtt megszervezi a szöveg (idő)struktúráját.
3.2. A Szilágyi N. Sándor az értékjelentésen belül megnevez értékdimenziókat, mint a helymegjelölés esetében fent/lent,
köze/távol, kint/bent, le/fel, el/vissza, előtt/mögött stb., általános dimenzióként pedig az itt is érvényesülő aktív–passzív
oppozíciót. Az időkifejezésnél is vannak hasonló oppozíciók: ma–holnap, ma–tegnap, idén–tavaly, idén–jövőre; előbb–
később, előtt–után. De hogyan rendeződnek ezek a dimenziók figura/alap megkülönböztetés szerint? A figura/alap
viszonyban a figura egy másik egyedhez (az alap) térben, és a vele bizonyos fokig analógként felfogott időben helyet
változtathat, más helyzetbe kerülhet. Az álló a viszonyítási pont, amelyhez képest a mozgót meg lehet határozni. Az
időhatározásban is megjelenik a térszemlélet egyik alapvető jellemzője, hogy a viszonyítási pont a világot észlelő ember. S
mivel az emberi test felépítése miatt elölről kapjuk az információt, és ami mögöttünk, utánunk van, azt nem látjuk, így az
előtt-höz pozitív, a mögött/után-hoz negatív képzetek társulnak, az Előtte van az élet mondás pozitív, Sok esztendő van már
mögötte pedig negatív. Az emberközpontú időszemlélet, amely az időt folyamatként rögzíti, jelenik meg a tegnapelőtt és a
holnapután határozószókban is. A 6. oszlop névmási határozószói közül az ezelőtt/azelőtt, az ezután/azután az esemény
idejéhez viszonyított elő-, illetve utóidejűséget fejeznek ki, ahogy az előtte/utána személyragos határozószók is.
3.3. A deiktikus idő-határozószók általában exoforikusak, de a mutató névmási határozószók (6. oszlop) egy része lehet
endoforikus is: ezalatt/azalatt, ezelőtt/azelőtt, ezután/azután. És éppen ezek esetében érvényesül következetesen a magas és
a mély hangrendű kettősség, itt az időhatározás teljes párhuzamot mutat a helymegjelölés közel/távol oppozíciójával.

182

4. Van-e összefüggés az intrinzikus és deiktikus temporalitás és a határozószók lexikalizálódottsága között?
Ilyen összefüggés nem fedezhető fel. A lexikalizálódottság foka különböző lehet az intrinzikus és a deiktikus időhatározószók esetében is, s ez egyaránt érvényes mind az ún. valódi, mind a névmási határozószókra. Az viszont
kimondható, hogy a belső viszonyítású (a beszélés idejéhez viszonyított) határozószók mellett az igék ideje kötött, a külső
viszonyításúak mellett azonban bármelyik igeidő szerepelhet, az időviszonyok folyamatábrát hoznak létre, szemléletük sok
tekintetben analóg a térszemlélettel, jelentésük relacionális „értékjelentés”, a névmási deiktikusak lehetnek nemcsak
„közelre”, hanem „távolabbi” eseményre utalók is.
De talán azt sem felesleges hangsúlyozni, hogy grammatikailag az intrizikus határozószók sem függetlenebbek a
mondatban, illetve grammatikailag és szemantikailag a kontextusban, mint a deiktikusak, ilyen „függetlenséget” csak a 3.
oszlopba sorolt (külső viszonyítás: intrinzikus: helyzeti), általános időhatározók mutatnak (alkalmanként, állandóan,
mindig, néha, ritkán, soha, többnyire, folyton, sokszor, gyakran).
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SÓLYOM RÉKA
NAPJAINK NEOLOGIZMUSAINAK MONDATBELI ÉRTELMEZÉSE

1. Bevezetés
Előadásomban annak a kérdőíves vizsgálatnak az eddigi eredményeit ismertettem, melyet napjaink magyar köznyelvének új
szavaival, kifejezéseivel kapcsolatban végeztem 2008-ban: a neologizmusnak nevezett jelenségek ismertségét s a
használatukhoz kapcsolódó attitűdöt vizsgáltam a kérdőívben szereplő tizenhat, a köznyelvben néhány évvel ezelőtt és
2008-ban megjelent új lexéma és frazéma segítségével.
Azokról a megfigyelésekről számolok be, melyeket a hét kérdésből álló kérdőívből jelen téma szempontjából relevánsnak
tartottam. A kapott eredményekből az egyes szavak, kifejezések elterjedtségére, használati gyakoriságára, megértésének (és
félreértésének) folyamatára is következtetek. A kérdőívek eredményeinek segítségével – reményeim szerint – a jövőben
lehetőség nyílhat a neologizmusnak nevezett jelenségek kognitív szemantikai szempontú definiálására is.

2. Az adatközlők
A felmérés során több korcsoport – általános iskolások, gimnazisták, egyetemi hallgatók és 40–60 év közötti felnőttek –
véleményét értékeltem. Összesen 196 válaszadó töltötte ki a kérdőívet 2008 szeptemberében és októberében. Az adatközlők
egy Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolai 8. osztálya (35 fő), egy fővárosi általános iskola és gimnázium 8. osztálya
(21 fő), egy győri gimnáziumi 12. osztály (32 fő), egy fővárosi általános iskola és gimnázium 11. osztálya (30 fő), fővárosi
harmadéves magyar szakos egyetemisták (28 fő), Győr-Moson-Sopron megyei műszaki egyetemre járó egyetemisták (16
fő) és felnőttek (34 fő) voltak.

3. Hipotézisek
Különbséget feltételeztem a különböző életkorú csoportok válaszai között a tekintetben, hogy az egyes neologizmusokat
milyen arányban ismerik (hallották, olvasták már). Várhatóan eltérés fog mutatkozni abban is, hogy milyen gyakran
használják a különböző életkorú csoport tagjai a megadott szavakat, kifejezéseket. A feltételezett különbségek a vizsgálat
során egy korábbi, 2006-ban végzett kérdőíves felmérés eredményeivel összehasonlítva lesznek relevánsak.
Mivel a IV. kérdés esetében javasolhattak az adatközlők olyan szinonimákat, melyeket inkább használnának egy-egy
megadott szó vagy kifejezés helyett, feltételeztem, hogy kapott – igen szép számú – javaslat között lesznek példák arra, hogy
egy-egy új szót, kifejezést félreértenek vagy nem a prototipikus jelentésnek megfelelően értelmeznek az adatközlők (annak
ellenére, hogy az I. kérdésnél mondatban elhelyezve adtam meg őket).

4. A kérdőívben szereplő szavak, kifejezések kiválasztásának okairól
A kérdőívben tizenhat „neologizmus”-nak nevezett szó, illetve kifejezés szerepel. Ezek a következők: animáció, belefeccöl,
bevállal, bocsoda, celeb, csokoholista, internetadó, lol, megvezet, orrtapasz, passzív ház, programozik, quad, rázoomol,
roamingol, tombolda. Választásom azért esett ezekre, mert vagy a keletkezés szempontjából (s a megjelenő igekötők
szempontjából), vagy a bennük megfigyelhető metaforikusság, metonimikusság és blending jelensége szempontjából már
vizsgáltam őket (pl. Kövecses 2005, Fauconnier – Turner 1998 alapján). Fontosnak tartottam azt is, hogy a korpusznak
olyan tagjait válasszam ki, melyek napjainkban gyakran hallhatók, olvashatók. A korpusz ezen tagjai között találhatók
régebbi keletkezésűek, melyekkel kapcsolatban korábban már vizsgáltam a válaszadók véleményét (pl. bevállal,
roamingol), s vannak egészen új keletkezésű neologizmusok is (pl. celeb, passzív ház). Mind a tizenhat szó, illetve kifejezés
mondatban megadva szerepel az első feladatban. Ezek a mondatok kivétel nélkül mind internetes forrásokból származnak.

5. Jelen előadásban elemzendő problémák – a kérdőívben szereplő néhány kiválasztott szó, kifejezés vizsgálata
A kérdőívben szereplő tizenhat új szó és kifejezés kikövetkeztetett jelentése a következő:
animáció: ’szabadidős foglalkozás, program gyerekeknek’
belefeccöl: ’energiát/pénzt belefektet, beleöl’
bevállal: ’vállal, elvállal, felvállal’
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bocsoda: ’óvoda, bölcsőde’
celeb: ’híresség, sztár’
csokoholista: ’mániákus csokoládéevő’
internetadó: ’az internethasználat után fizetendő (tervezett) adó’
lol: ’hangosan nevetni (az angol laugh out loudly rövidítéséből)’
megvezet: ’félrevezet, becsap’
orrtapasz: két jelentésben használatos: 1. ’bőrtisztító kozmetikai tapasz, melyet az orra kell helyezni’, 2. ’horkolást gátló,
orra helyezhető tapasz’
passzív ház: ’környezetbarát, energiabarát ház, melyet passzív napenergia fűt (a német Passivhaus szó tükörfordítása)’
programozik: ’programot szervez’
quad: ’négykerekű terepmotor’
rázoomol: ’(kamerával, fényképezőgéppel vagy mobiltelefon kamerájával) ráközelít’
roamingol: ’mobiltelefon-készülék használata azokban a külföldi hálózatokban, melyekkel a szolgáltató nemzetközi
roaming-megállapodást kötött’
tombolda: két jelentésben használatos: 1. ’játszóház’ 2. ’bulihely’

5.1. A megadott szavak, kifejezések ismertsége és használatának gyakorisága a korcsoportok függvényében
A felmérés során megkérdeztem az adatközlőket arról, hogy hallották vagy olvasták-e a megadott szavakat, kifejezéseket. A
neologizmusokat tartalmazó tizenhat példamondat a következő volt:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Belföldi nyaralás, (…) speciális animáció gyermekek részére (…).
(…) sosem értettem, hogy ha valaki ennyi pénzt és energiát belefeccöl egy ilyenbe, miért nem inkább autót vesz?
Az első olyan fesztivál, ami ennyiféle stílust bevállal, egy szava sem lehet senkinek.
Bocsoda indul piciknek!
A celeb 62 éves kora ellenére még mindig műsort vezet, sőt, szórakozóhelyeken lép fel.
Fülöp csokoholista lánya, Anna vitte magával a titkot és szenvedélyét a francia udvarba, mikor frigyre lépett XIII.
Lajossal.
Nem lesz internetadó, csak önkéntes támogatás.
A bejárható játéktér eleve kicsi, de annyira, hogy az már lol (…).
Ahogy látom, fogalmatok sincs az egész dologról, csak valaki megvezet titeket, ti pedig mint a birkák rohantok utána
(…).
S a DM kínálja a legtöbb saját márkás terméket is, mint például: lábhintőpor, arckrém, testápoló, orrtapasz, borotvahab.
(…) régi álmát valósította meg, mikor a Pilisben passzív házat építtetett, és még filmet is készített róla (…).
Akkor még mindenki strandol, programozik és andalog (…).
Kehidakustány és Hévíz között quadokkal túrákat szervezünk.
Könnyedén felfedezheti a modellünk részleteit, ha rázoomol vagy megforgatja a torzót.
Már az uniós mobilosok fele roamingol olcsóbban.
Lesz tombolda is, meg salátabár, büfé, miegymás.

A kapott eredmények közül a legjellemzőbbek a következők voltak:
Az animáció-t az adatközlők igen nagy (82–100) százaléka hallotta vagy olvasta már. Ez a fent megadott prototipikus
jelentés ismeretében váratlan eredménynek tűnik, ha azonban megnézzük, hogy a IV. pontban – ahol az adatközlők
szinonimákat javasolhattak a megadott neologizmusok helyett – sokan a szó régebbi jelentésére asszociáltak: „A
(mozdulatlan) rajzok, tárgyak életszerű mozgásának illúzióját keltő filmezési technika” (ÉKSz2: 42). A szó új jelentésének
megjelenése még annyira új, hogy az adtaközlők közül senki sem javasolta a fent említett szinonimát – a Magyar Nemzeti
Szövegtárban is csak a korábbi jelentésre találunk példát. Ezt a szót a II. pontra adott válaszaik szerint mindegyik
korcsoport „ritkán használja” – s a fentiek miatt feltételezhetően nem is a példamondatban megadott értelemben.
A következő megadott szó, a belefeccöl régebbi keletkezésű; jellemző módon a felnőtteknek 88%-a, az általános
iskolásoknak viszont csak 10, illetve 26%-a hallotta vagy olvasta. A szó használatának gyakorisága az életkor
csökkenésével egyre kisebb – az általános iskolásoknak 94, illetve 95%-a „soha nem használja” ezt a szót.
Szintén régebbi keletkezésű a bevállal; ezt életkortól függetlenül igen sokan (94–100%) ismerik; a Magyar Nemzeti
Szövegtárban 1999-től találunk példákat erre az igére.
A nagyon friss neologizmusok egyike a bocsoda; ezt a szót a megkérdezetteknek maximum 20%-a hallotta. A szó
jelentését azonban a megadott mondatból s – valószínűleg a szó szerkezetéből – sokan kikövetkeztették a IV. pontban. Ez
volt az egyike azoknak a neologizmusoknak, melyeket a legtöbben „soha nem használnak” (91–100%).
Napjaink egyik gyakran hallható szava a celeb; ezt a legtöbben a gimnazisták és a magyar szakos egyetemisták közül
hallották (88–93%).
Kevésbé ismert újdonság a csokoholista: a megkérdezetteknek csak maximum 22%-a hallotta, s a legtöbb adatközlő
„soha nem használja” (96–100%). A szó felépítésében fontos szerepet játszik a blending folyamata (fogalmi terek
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ötvöződése); ezt bizonyítja, hogy az alkoholista, morfinista stb. mintájára sokan kikövetkeztették jelentését a IV. pontban.
Ezt a jelenséget figyelembe véve valószínűnek tűnik az, hogy még 22%-nál is kevesebben hallották vagy olvasták már ezt a
neologizmust.
Az internetadó-t, mely szintén nemrég jelent meg a köznyelvben, úgy tűnt, hogy meglehetősen sokan (63–89%) ismerik,
ám a IV. pontban adott javaslatok közül egyértelműen kiderült, hogy sokan félreértették a szó jelentését, s a szóösszetételt
alkotó tagok jelentésének összegeként (internet+adó) értelmezték ezt a neologizmust a rádióadó, televíziós adó stb.
mintájára.
Napjaink egyik újdonsága a lol, ennek ismertségében – a várakozásoknak megfelelően – életkortól függően jelentős
különbsége mutatkoztak. A felnőttek sokkal kisebb arányban (18%) ismerték, mint a fiatalabbak. Megfigyelhető volt még
az is, hogy a fővárosi egyetemre, gimnáziumba és általános iskolába járók közül többen ismerték, mint a vidékiek közül (a
fővárosi általános és középiskolások 100%-a állította azt, hogy hallotta vagy olvasta már ezt a szót). Ez a tendencia a szó
használatában is megmutatkozott: míg a felnőtteknek 94%-a „soha nem használja” a szót, addig az általános iskolásoknak
40, illetve 57%-a „nagyon gyakran használja”. Feltűnően magas volt a magyar szakos egyetemisták között azoknak az
aránya, akik „soha nem használják” a szót (61%) – elmondásuk szerint „nem divatos”, hanem inkább „ciki” e szó
használata.
A megvezet-et, mely szintén régebbi keletkezésű, szintén sokan (67–100%) ismerik, erre a Magyar Nemzeti
Szövegtárban is találunk példát.
Az orrtapasz szó jelentését sokan kikövetkeztették az összetételi tagok jelentéséből (erre utal az is, hogy a IV. pontban
többen az összetételi tagok külön-külön vett jelentésével magyarázták a kompozitum jelentését); a válaszadók nagy
százaléka (74–100%) nyilatkozott úgy, hogy ismeri a szót, de szinonimajavaslataikból az derült ki, hogy többen tévesen
következtették ki a szó jelentését.
Új szavunk a (legtöbb forrásban hibásan külön írt) passzív ház, mely a német Passivhaus-ból keletkezett tükörfordítással.
Kevesen hallották vagy olvasták a válaszadók közül (11–38%). Feltűnő volt az, hogy az általános iskolások közül ennél
többen (48–60%) vélték ismerősnek a szót; a IV. pontban tett javaslataikból viszont az derült ki, hogy ez a korosztály sok
esetben félreértette a szó jelentését („masszív ház”). Az adatközlők legnagyobb része (75–93%-a) „soha nem használja” ezt
a szót.
A programozik igét az adatközlők (64–94%-a) hallotta vagy olvasta már; szinonimajavaslataikból viszont kiderült, hogy
másik jelentésben ismerik a szót. A programozik ige egyébként sem az ÉKSz2-ben, sem a Magyar Nemzeti Szövegtárban
nem szerepel; csak a programoz alak található meg bennük.
A quad-ot a válaszadók közül sokan (71–97%) ismerik, s sok helyes szinonimajavaslat is született erre a szóra a IV.
pontban.
A rázoomol igét az adatközlők 68–100%-a ismeri; kimutatható, hogy – a IV. pontban megadott javaslatok alapján –
körvonalazódik egy másik, metaforikus jelentése is a szónak, így nemcsak a fent megadott prototipikus jelentésben, hanem
’odafigyel, koncentrál’ jelentésben is egyre inkább használatos ez a neologizmus a kapott válaszok szerint.
A roamingol régebbi keletkezésű neologizmus; legkevesebben az általános iskolások közül találkoztak vele (14–17%). A
megadott prototipikus jelentéssel egyező magyarázatot az eredmények alapján az egyetemisták és az egyik gimnáziumi
osztály adott – gyakran éltek a ’barangol’ szinonimával, ezt angoltudásuk magyarázza (a győri gimnazisták közül 32
diákból 15-nek van felsőfokú nyelvvizsgája angolból).
A tomboldá-t látszólag sokan (38–80%) ismerték, a szinonimajavaslatok elolvasásakor viszont kiderült, hogy sokan
valószínűleg rosszul olvasták a szót (tombola), hiszen ’szerencsejáték, sorsjegy’ ajánlatokat írtak. Használni viszont egyik
korcsoport sem használja gyakran; 57–82%-uk a „soha nem használja” gyakoriságot jelölte meg.
Az eredményeket részletesen az alábbi táblázat mutatja:
1. táblázat. A megadott szavak, kifejezések ismertsége a korcsoportok függvényében
felnőtt
(%)

egyetemista egyetemista gimnazista gimnazista
Álmos vezér,
KRE,
SZIE,
Révai,
Bp. (%)
Bp. (%)
Győr (%)
Győr (%)

általános
iskolás Váci,
GyőrSzentiván (%)

általános
iskolás
Álmos vezér,
Bp. (%)

animáció

82

86

88

100

87

94

95

belefeccöl

88

89

56

53

80

26

10

bevállal

97

100

94

100

100

100

100

bocsoda

12

0

6

16

20

9

5

celeb

68

93

63

88

90

66

52
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csokoholista

18

11

0

22

17

17

0

internetadó

71

68

75

63

83

89

71

lol

18

82

63

94

100

83

100

megvezet

100

96

75

94

97

100

67

orrtapasz

74

86

81

84

77

100

90

passzív ház

38

11

31

22

17

60

48

programozik

71

64

81

94

90

94

90

quad

88

93

81

97

90

91

71

rázoomol

68

100

88

100

100

74

71

roamingol

71

89

75

94

60

17

14

tombolda

68

46

56

66

80

63
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5.2. Értelmezési stratégiák: milyen szót, kifejezést használnának az adatközlők
a megadott újdonságok helyett?
A IV. kérdésben az adatközlőknek lehetőségük nyílott arra, hogy – ha van ötletük – megadjanak olyan szavakat,
kifejezéseket, melyekkel a megadott neologizmusokat helyettesítenék. Számos adatközlő élt ezzel a lehetőséggel, ám míg
igen sok esetben valóban a mondatokban szereplő neologizmusok szinonimáit adták meg, addig sok esetben nem a
prototipikus jelentésnek megfelelően értelmezték a megadott szavak, kifejezések jelentését.
Az adatközlők által alkalmazott értelmezési stratégiák három nagyobb csoportra oszthatók: sok esetben a megadott
neologizmusnak a prototipikusan kikövetkeztethető jelentésére építve adták meg a javasolt szinonimát (valódi szinonima,
pl. csokoholista~csokiimádó); más esetben az értelmezési stratégia eredményeként megadott javaslat jelentése nem hozható
összefüggésbe a prototipikus jelentéssel (pl. tombolda~tombola). A harmadik nagyobb kategóriát azok a javaslatok képezik,
melyek valamilyen módon kapcsolatba hozhatók a megadott prototipikus jelentéssel – a kapcsolat igen gyakran metaforikus
vagy metonimikus alapú (pl. passzív ház~hétvégi ház).
Az alábbiakban – terjedelmi okok miatt – nem az összes kapott javaslatot, hanem néhány releváns példát mutatok be a
javaslatként megadott szinonimákból a három altípusnak megfelelően.
5.3.1. Valóban szinonimának számító javaslatok
• animáció: foglalkozás, műsor, program
• celeb: csillag, felkapott valaki, híresség, ismert ember, ismert személyiség, közszereplő, sztár, ünnepelt sztár
• csokoholista: csokiaddikt, csokibuzi (sic!), csokifaló, csokifan, csokifüggő, csokiimádó, csokoládéfüggő,
csokoládémániás, szenvedélyes csokievő
• lol: ASD, hahaha, ikszdé, komoly!, mosoly, mulatságos, nagyon vicces, nevetek, nevetséges, ROFL (’roll on the floor
laughing’), röhejes, vicces, vicc ,vidám, XD, :D
• passzív ház: alternatív ház, ökoház, természetes ház, természeti erők felhasználásával működő ház, zöldház
• rázoomol: felnagyít, fókuszál, képbe hoz, kiélesít, kinagyít, közelít, megközelít, nagyít, ráélesít, ráközelít, ránagyít
• tombolda: buli, bulihely, dühöngő, feszültséglevezető, gumiszoba, gyerekmegőrző, játszóház, koncert, partyhely, party
place, szórakozóhely, tánctér, zúzda
5.3.2. A prototipikus jelentéssel összefüggésbe nem hozható javaslatok
Ebben az esetben az adatközlők gyakran azért értették félre a neologizmus jelentését, mert annak hangalakja hasonlított egy
másik szóéra (pl. passzív ház vs. masszív ház). Más esetben a szó jelentésváltozáson ment át, s bár a válaszadók úgy vélték,
hogy ismerik, szinonimajavaslataikból az derült ki, hogy nem a mondatban megadott neologizmus újabb jelentésének
szinonimáját adták meg (pl. az animáció szó esetében). Példák:
• animáció: áttűnés, digitális rajzfilm, figura, film, flash, foglalkoztatás, grafika, 3D mese, imitálás, játék, kép, képek furcsa
hírrel, képzés, kisfilm, mesefigura, mesefilm, mesehős, modern meseszórakoztatás, mozgó figura, mozgókép, rajz,
rajzfilm, rajzfilmfigura, számítógépes mese, szórakoztatás, videó
• celeb: idős
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•
•
•
•
•

csokoholista: alkoholista, alkoholista állat (sic!), iszákos állat (sic!)
lol: ááá, balfék, beh, bolondság, butaság, egyszerű, ennyi, furcsa, gagyi, hülyeség, kivagyok, nem értem, rossz, tré
passzív ház: erős ház, jó felépítésű ház, menő becó (sic!), omlásveszély, stabil építésű ház, szolid ház
rázoomol: lekicsinyít, rákeres, távolít
tombolda: nyeremény, nyereményjáték, nyereményszelvény, sorsjáték, számmal ellátott cetli, tombola, tombolaárusító
hely

5.3.3. Elvonatkoztatás, a konkrét jelentéstől távolabb eső konceptualizálás
Az ilyen javaslatok esetében több típus is megfigyelhető, úgymint:
• idegen eredetű szóból származtatja a nem világos értelmű neologizmust a beszélő (pl. animáció ← életre keltés; celeb ←
ünnep)
• a szót jellemző tulajdonságot más, a szóval kapcsolatba hozható szituációra/körülményre vonatkoztatja, mint amit a
neologizmusban jelent – metonimikus kapcsolat (pl. passzív ház → nyaraló, pihenőház; csokoholista → elhízott)
• a neologizmussal kapcsolatba hozható jellemzőre, tulajdonságra asszociál – metonimikus kapcsolat (pl. celeb → finnyás,
lusta)
• a neologizmust (metonimikusan) szűkebben értelmezi, mint amit az jelent (pl. celeb → díva, playmate)
• a neologizmust átvitt értelemben, metaforikusan értelmezi (pl. rázoomol → összpontosít, odafigyel; lol → elképesztő,
gáz)
• rokon értelmű szóként értelmezi a megadott szó/kifejezés prototipikus jelentését (pl. lol → király, zsír)
Példák:
• animáció: életre keltés, lelkes, programszervező
• celeb: díva, finnyás, kiszemelt ember, lusta, médiakurva (sic!), médiaszereplő, ments meg! (utalás az egyik kereskedelmi
csatornán látható műsorra), műsorvezető, műsormester, playmate, TV-s személyiség, ünnep
• csokoholista: édesszájú, elhízott
• lol: cool, elképesztő, fasza, frankó, gáz, hát ez jó, hihetetlen, hurrá, jaj nagyon, jó, király, nem semmi, sirály, tarthatatlan,
túlzás, zsír
• passzív ház: elhagyott ház, hétvégi ház, hétvégi rezidencia, inaktív ház, lakatlan ház, nyaraló, pihenőház, üres ház, vidéki
ház, víkendház
• rázoomol: figyel, kiválaszt, megközelít, odafigyel, odakoncentrál, összpontosít, rákattan, rákoncentrál, rámozdul
• tombolda: tombolás

6. Összegzés
6.1. Az eddigi tapasztalatok
Bár több neologizmus esetében (pl. animáció, programozik) úgy vélekedtek az adatközlők, hogy ismerik a megadott
mondatban szereplő neologizmust, sőt, a programozik esetében jelentős százalékuk úgy nyilatkozott, hogy „gyakran
használja” ezt a szót, a téves értelmezéseket megvizsgálva kiderült, hogy ez esetben vagy nem a megfelelő szót használják,
vagy egy másik szituációra asszociáltak a példamondatokat olvasva. A megadott neologizmusok közül egyedül a lol volt az,
melyet az általános iskolások, a gimnazisták és az egyetemisták ismernek legnagyobb arányban. Közülük ennek a szónak az
esetében viszont csak az általános és középiskolások írták azt, hogy „nagyon gyakran” használják, míg az egyetemisták
közül senki sem jelölte ezt a lehetőséget (ők a kérdőív kitöltése után szóban azt mondták, hogy nagyképűnek, „ciki”-nek
tartják ezt a szót).
A megadott szavak, kifejezések közül az animáció és a csokoholista voltak azok, melyeket senki sem használ nagyon
gyakran (utóbbi jelentését azonban szinte mindenki kikövetkeztette a szóban megjelenő blend alapján – mindössze két
válaszadó javasolta az alkoholista szinonimát). A legkevésbé ismert szó a felnőttek körében éppen a már említett lol volt (a
felnőtt válaszadók mindössze 18%-a érezte úgy, hogy látta vagy hallotta már). Az egyetemisták és a gimnazisták esetében
ugyanaz a két neologizmus ugyanannyi százalékkal kapta a legkevesebb „találatot” ismertség terén; ezek a csokoholista és a
passzív ház voltak – ám mint már utaltam rá, a csokoholista jelentését igen sokat kikövetkeztették az alkoholista, morfinista
stb. analógiájára, addig a passzív ház esetében a kifejezés jelentésének „megfejtése” jóval nagyobb mentális erőfeszítést
kívánt meg az adatközlőktől, s jóval több téves szinonimajavaslat is született. Egyébként a csokoholistá-t ismerték
legkevésbé az általános iskolások is.

6.2. A további teendők vázolása
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Előadásomban annak a kutatásnak egy részét mutattam be, melyet 2008 tavaszán kezdtem. A kérdőíves felmérésnek néhány
pontjából kapott eredményeket vázoltam. A kutatás jelenlegi fázisában 196 válaszadó válaszait vizsgáltam meg; a kérdőív
kérdéseiből pedig hármat elemeztem részletesen (a megadott neologizmusok ismertsége, használati gyakorisága, illetve
javaslatok a megadott szó vagy kifejezés helyettesítésére).
A későbbiekben a rövid távú célok egyike a kérdőív most nem elemzett kérdéseinek vizsgálata s a kapott eredmények
összevetése a korábbi adatokkal. Hosszú távú cél a következő években korábbi és újonnan megjelenő neologizmusok
megértésének, használatának s a használatukhoz kapcsolódó attitűdnek vizsgálata. E vizsgálatok segítségével hosszú távú
célként határozható meg egy kognitív szemantikai szempontú neologizmusdefiníció kidolgozása.
A kérdőívben szereplő szavak, kifejezések forrásai
www.utazzitthon.hu/marinahotel_Belfoldi_nyaralas_2880.html - 38k www.v8cars.hu/forum/elozmenyek.php?topic=84&from=95 - 7k –
forum.trancetream.fm/viewtopic.php?f=10&t=699&start=160&st=0&sk=t&sd=a - 52k –
http://www.beszedterapia.b13.hu/index.php?f=7&s=2&blogid=2634&bm=94463
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=301557
www.tenyek-tevhitek.hu/csokolade-csokohologia.htm - 20k www.origo.hu/techbazis/internet
genshiken.extra.hu/forum/index.php?topic=24.msg704;topicseen - 101k –
objektivszcn.blog.hu/2008/06/12/elokerult_a_xenu_xemu_sztori_eredetije - 131k –
www.nana.hu
www.zoldtech.hu/cikkek/20070606feszekrakok/ - 33k –
http://tinacska.blogol.hu/?d=2003-6
http://www.evip.hu/rundflug/
www.3bscientific.hu/3d_models.html - 30k hirek.oldal.info/…/02/229831/Már%20az%20uniós%20mobilosok%20fele%20roamingol%20olcsóbban/y2007/m08/d02 - 17k –
szie.communio.hu/phpwebsite/index.php?module=pagemaster&
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KISS SÁNDOR
A PARAFRÁZIS A MONDAT ÉS A DISKURZUS NYELVTANÁBAN

A „parafrázis” szó – magyarul leginkább „átfogalmazást” mondhatunk – két értelemben használatos: jelölik vele a nyelvi
nyilatkozat olyan átalakításait, amelyek során a szemantikai tartalom lényegesen nem változik, valamint az átalakítás
eredményét is. Az egyértelműség kedvéért tehetünk itt egy szóhasználati megkülönböztetést: a „parafrázis” terminust
megőrizhetjük a „szemantikai kvázi-azonosság” neveként (A és B parafrázisviszonyban áll), a viszony tagjait pedig
elnevezhetjük „parafrazémáknak”. Ez utóbbi terminussal arra is utalni kívánunk, hogy a parafrázisviszony tagjai között
rendszeres oppozíciókat igyekszünk felfedezni, vagyis ha „A és B parafrazémák”, akkor – akárcsak a klasszikus
fonológiában – keressük azokat a megkülönböztető jegyeket, amelyeknek alapján az átfogalmazás létrejött. A
továbbiakban megkíséreljük néhány ilyen oppozíciótípus felállítását, majd pillantást vetünk a parafrázisviszony tényleges
működésére. A kérdés tárgyalását diskurzusillusztrációval és diakrón megjegyzésekkel zárjuk.
A generatív grammatika megalapozói tudatosan mutattak rá a mondattani szinonímia jelenségére1, új módon téve ezzel
aktuálissá egy régi kérdést: a szintaktikai átfogalmazás mondatjelentésre gyakorolt hatását. Mint tapasztalatból tudjuk, a
problematika legjellegzetesebb illusztrációja az aktív és a passzív szerkesztés viszonya; a magyar nyelvben használatos
eszközöket figyelembe véve megkérdezhetjük, hogy miben különbözik – az alapvető szemantikai azonosságon túl – A
földrengés ledönti a házakat és A házak ledőlnek a földrengéstől. A kérdésre nyilván többféle válasz adható: a fonológiai
realizáció szempontjából másként hangzanak (pl. más a két mondatban a szavak hossza, a ritmus); egyik vagy másik
megoldás szokásosabb adott kontextusban és/vagy szituációban (pl. aszerint, hogy mi a diskurzus tárgya vagy célja). A
funkciók felszíni olvasata szerint bevezethetünk egy absztrakt szemantikai jegyet, ami itt a ’hatás gyakorlása’/’hatás
elszenvedése’ lehetne – mindezen megoldások mögött azonban felvetődik egy mélyebb kérdés: hogyan tudunk a
nyelvtanban rendszeresen számot adni a virtuális referencia szempontjából azonos, mégis másképpen felépített mondatok
viszonyáról? A kirajzolódó különbségeket másodlagos szemantikai oppozícióknak tekinthetjük, és elnevezhetjük őket
prezentációs oppozícióknak, tekintettel arra, hogy a mondanivaló különböző bemutatásait valósítják meg. Mindezek alapján
azt mondhatjuk, hogy a parafrazémák között alapvetően másodlagos szemantikai oppozíció áll fenn. Vizsgálat tárgya lehet
ezek után természetesen, hogy ezeknek az oppozícióknak milyen általános tulajdonságaik vannak, és hogyan épülnek be a
kódba az egyes nyelvi rendszerekben. Másrészt kétségtelen, hogy a „parafrázis” kifejezésnek van egy ennél lazább
értelmezése, ahol nagyobb szerep jut a lexikai szinonímiának, valamint az adott kontextusnak és szituációnak, és a parafrazémák virtuális referenciája csak megközelítőleg azonos – a diskurzus vizsgálatában ezzel a tágabb parafrázisfogalommal
is számolnunk kell, vagyis kereshetjük azt, ami az átfogalmazás során a szemantikai síkon megőrződik, és azt, ami
megváltozik.2
Érdekes volna feltárni egy adott nyelvben a prezentációs oppozíciók, tehát a szűkebb értelemben vett parafrázisviszonyok
teljes skáláját; most azonban előbbre valónak látszott néhány olyan viszonytípus rögzítése, amelyek, úgy tűnik, jól
alkalmazhatók a parafrazémák osztályozásakor. Ezek a viszonylatok lehetnek többé-kevésbé globálisak vagy lokálisak:
jellemezhetnek teljes mondatokat, vagy felléphetnek a mondatok különböző pontjain.
Két vonatkozásban biztosan számíthatunk a parafrázisviszony mondatszintű működésére: a predikáció jellegét és a
kommunikációs perspektívát illetően. A két vonatkozás a tényleges nyelvhasználatban összeszövődik, hiszen a
predikációtípust a beszélők részben épp aszerint választják, hogy mi teszi lehetővé a témától az új mondanivalóig vezető ív
gazdaságos jelölését. Természetesen a predikációtípust nem volna helyes a diatézisre (aktív és nem-aktív ige, ’cselekvés’ és
’történés’ szembenállására) szűkítenünk: a magyar nyelvben ide tartoznak a tranzitív, intranzitív és attributív (névszói vagy
ige-névszói állítmányú) szerkezetek közötti átváltások és általában az argumentumok logikai funkciójának adott feltételek
közötti módosulásai. Így a fentebb említett, diatézisoppozíciót szemléltető példa:
(1)

A földrengés ledönti a házakat.
A házak ledőlnek a földrengéstől.

E példa mellett számításba jön a virtuális referencia szempontjából általában szintén azonos értékűnek tekinthető
mondatok soraként:
1

Chomsky 1957: 78; vö. Harris 1957/1970: 449–450. Egyes parafrázistípusok transzformációs grammatikán belüli általánosításáról és
ennek nehézségeiről l. Harris 1969/1970.
2
Az intuíció és az ellenőrzés nehézségeiről e téren l. Fuchs 1982: 21–27.
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(2a)
(2b)
(2c)

Zöld ruhát viselt.
Zöld ruha volt rajta.
Zöld volt a ruhája.

A predikációtípusok között külön figyelmet érdemel az „absztrakt főnév + létige” képlet, amely különböző alkatú
parafrazémák számára nyújt közös logikai keretet:
(3a)
(3b)
(3c)

Földrengés van.
Reng a föld.
Havazás van.
Havazik.
Visszaesés van.
X visszaesik.

Mint az utolsó mondatpár mutatja, az átfogalmazás során a parafrazémák között aszimmetrikus viszony létesülhet abban
az értelemben, hogy az egyik mondat több információt közöl, mint a másik, s ezért értelmezési tartománya szűkebb;
ilyenkor referenciális azonosság helyett „non-contradictio”-ról, „ellent-nem-mondásról” célszerű beszélni, hiszen – ha
további összetevőket nem vezetünk be a mondatokba – a létigés változat X értékétől függetlenül igaz, de belőle X értéke
nem látható előre. Ugyanez figyelhető meg a diatézist felépítő parafrazémák esetében, ha a ’nem-aktív’ mondat nem
implikálja (bár nem is zárja ki) valamely ’ágens’ közreműködését: ha
(4a)

X becsukja az ajtót.

akkor
(4b)

Az ajtó becsukódik.

(4b)-ből azonban (4a) nem következik, mert (4b) az argumentumok számát csökkentő parafrazéma, és használatának
motívuma éppen X kiiktatása.
A variánsok használatát illetően végezhetünk teszteket a kommunikációs perspektíva, valamint a mondatok szövegbe
illesztése tekintetében. Ez utóbbi szempontból azt fogjuk tapasztalni, hogy számos kontextusban egyenértékű, tehát
egymással helyettesíthető parafrazémák helyettesíthetősége megszűnik bizonyos polarizált kontextusok esetén. Pl. a (2a),
(2b), (2c) mondatok közül (2b) gyakran lép azonos kontextusba (2a)-val vagy (2c)-vel, de a … míg le nem vette kontextus
kizárni látszik (2c)-t; … míg össze nem piszkolódott a másik két változatnál elfogadhatóbbá teszi (2c)-t; … és a bokájáig ért
kizárja (2a)-t.
A predikációtípus és a kommunikációs perspektíva általános szempontjain túl a parafrazémák osztályozására további
megkülönböztető jegyeket vehetünk fel, a mondatok felépítésének általános tulajdonságaiból kiindulva.
Több vagy kevesebb hierarchikus szint beépítése alapján különíthetjük el a hipotaxist és a parataxist. Itt azonban nem
csupán arról van szó, hogy az egyszerű mondatban új szintaktikai funkciókat hozhatunk létre, ahová betelepítjük a szövegnek
egy másik darabját:
(5a)
(5b)

Nem volt közönség. Az előadást nem tartották meg.
Az előadást nem tartották meg, mert nem volt közönség.

Még legalább két dologgal számolnunk kell. Egyrészt a sűrítés során a mellékmondatszint alatti igeneves szint gyorsan
telítődik, miközben elveszhet a ragozott ige által képviselt modalitás:
(6a)
(6b)

Az előadást, amelyet tegnapra terveztek, nem tartották meg.
A tegnapra tervezett előadást nem tartották meg.

Viszont hasonló igeneves transzformáció esetén:
(7a)
(7b)

Az előadást, amely tegnap került volna sorra, nem tartották meg.
[= 6b]

Másrészt a (7a) és (6b) közötti viszony megmutatja, hogy adott parafrázisoperáción belül a szokásos transzformációs
algoritmus – újonnan bevezetett szemantikai vagy szintaktikai tényezők miatt – esetleg hatástalan, és lexikai manipulációk
szükségesek, vö.:
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(8a)
(8b)

Az előadást nem tartották meg, mert a közönség távol maradt.
Az előadást nem tartották meg a közönség távolmaradása miatt.

Ezzel szemben, a szóanyag megváltoztatásával:
(9a)
(9b)
(9c)

Az előadást nem tartották meg, mert feltámadt a szél.
* ?Az előadást nem tartották meg a szél feltámadása miatt.
Az előadást nem tartották meg a hirtelen nagy szél miatt.

Továbbá, a szintaktikai feltételek enyhe módosításával:
(10a) Az előadást nem tartották meg, mert nem volt közönség.
(10b) *Az előadást nem tartották meg a közönség nemléte/ott-nem-léte miatt.
(10c) Az előadást közönség híján nem tartották meg.

A hierarchia szintjeinek kidolgozása mellett vezessük be a prezentációs oppozíciók jellemzésére az explicitség
szempontját. Többé-kevésbé explicit, ill. implicit lehet a nyelvben a mondattani viszonyok jelzése, de jellemezhető ilyen
módon a szófajok által hordozott ún. kategóriák megjelenési formája is. Bizonyos értelemben már a diskurzusra tartozik a
logikai mondattartalmak közötti viszonyok nyelvi leképezése. Így – normális kommunikációs működés esetén – (5a) nem
szorul pontosításra, de ez mégis gyakran jelen van (vö. még az (5b) példával):
(11) Nem volt közönség, ezért/így az előadást nem tartották meg.

Némileg hasonló megfigyelést tehetünk a vonatkozó névmások és a velük rokon kötőszavak előzményéről olyan
mondatokban, ahol egy mutató névmási előzmény teljes biztonsággal kikövetkeztethető a kontextusból. Ilyenkor a mutató
névmás (ill. mutató határozószó) elég tág körben elhagyható, de explicitségértékkel meg is őrizhető:
(12a) Megtaláltam (azt), amit elvesztettem.
(12b) Ami elromolhat, (az) el is romlik.
(12c) (Addig) maradsz, ameddig jólesik.

Az explicit jelölést gyakran érezzük stiláris szempontból emfatikusnak; ugyanez a helyzet a szófaji kategóriák
kibontásakor, pl. a névszóhoz csatlakozó birtokos személyjel esetében: testamentumom ~ az én testamentumom; istenem ~
én istenem (szabad, ám stilárisan nem közömbös variáció). Ennél sokkal banálisabb példa természetesen az igei
személyragot mintegy megkettőző névmás kitétele: Látlak (téged); (Én) nem tudom, miféle emberek ezek (az én emfatikus
értéke ilyen használat esetében manapság tompulni látszik).
Míg az implicit és explicit kifejezés megkülönböztetése arra utal, hogy egy viszony vagy egy kategória tartalmát belső
elemzés révén kibonthatjuk, egy másik oppozíciós típus azt teszi lehetővé, hogy valamely referenciális tartalmat
általánosabban vagy pontosabban fejezzünk ki. E tekintetben a klasszikus strukturalizmus „jelöltség” fogalmához
fordulhatunk: a „nem-jelölt” terminus jelentése magában foglalja a „jelölt” terminusét, utóbbi jelentése viszont pontosabb.
Mint számos nyelvben, a magyarban is a jelen idő jelöletlen terminus a jövő időhöz képest: Elindulok és El fogok indulni
vonatkozhat ugyanarra a referenciális tartalomra, de miközben a jelen idő szabadon helyettesíti a jövőt, fordítva nem
lehetséges. Minden bizonnyal pontosítási törekvés következtében, a ’befejezettség’ jegyének markáns érvényre juttatása
céljából terjed a jelölt „van + határozói igenév” kapcsolat a részben hasonló referenciájú, jelöletlen múlt idő rovására:
Megfázott → Meg van fázva; Elutazott → El van utazva.
Miután nagy vonalakban áttekintettük a szintaxis által felkínált parafrázislehetőségeket, fennmarad az a pragmatikai
kérdés, hogy mi a helye az átfogalmazásnak a tényleges nyelvhasználatban, és egyáltalában mi szüksége van rá a
beszélőknek. Ahogyan az más oppozíciók vizsgálatakor is történhet, célszerű megkülönböztetnünk a parafrazémák „in
absentia” és „in praesentia” viszonyát.
Az első aspektus a parafráziskérdést közvetlenül egy pragmatikailag felfogott stilisztika körébe utalja: a több lehetőség
közül kiválasztott megfogalmazást a kommuniká-cióban összes konnotációjával együtt kell figyelembe vennünk, amelyek
egyrészt az elemek és kombinációik nyelvi rendszeren belüli helyéből – saussure-i értelemben vett „értékéből” –, valamint
gyakoriságából adódnak, másrészt a használatban rájuk tapadt asszociatív és evokatív burokból, s ezenkívül mindabból, ami
a nyelvi kifejezésben a legtágabb értelemben „materiális” (mint a belső arányok, a strukturális alkat, a hangzás). Mindezek a
szempontok számítanak egy konkrétabb vagy absztraktabb megfogalmazás, neutrális vagy expresszív kifejezésmód, nyers
vagy eufemisztikus kifejezés megítélésekor: nem csupán azt állíthatjuk, hogy a beszélők rendelkeznek átváltási
kompetenciával (vö. Fuchs 1982: 91), amely lehetővé teszi a referenciális tartalmak különböző bemutatásait, hanem azt is,
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hogy a közlési folyamat résztvevői valamilyen intuitív ítéletet is hoznak a kiválasztott formula és az általa kizárt többi
lehetőség viszonyáról.3
Ami a második pragmatikai aspektust illeti, vagyis egymást követő parafrazémák megjelenését a diskurzusban, ennek
hátterében metanyelvi vagy – Jakobson nyomán széles értelemben vett – poétikai tényezők állnak. A kommunikáció során a
beszélő különböző okokból gyakran kénytelen a már mondottakat átfogalmazni, „másképpen szólva”, „más szavakkal”
megismételni, ill. a parafrázis lazább lehetőségeit kihasználva tömöríteni vagy részletezni. A diskurzus felépítésének
szempontjából a csupán prezentációs különbségeket mutató parafrazémák sora a tematikus előrehaladás nullfokát jelentené,
és az egyes szövegekben vagy szövegtípusokban kétségkívül mérhető volna a parafrasztikus visszautalás és az új
mondanivaló aránya. Az egymást követő átfogalmazások emfatikus értékére felfigyelt az antik retorika4, és e ponton
magunk is az irodalmi hagyományhoz nyúlunk, hogy a parafrasztikus tevékenység lineáris lenyomatát a nyelvi
tudatosságnak egy magasabb fokán érzékeltessük.
A részben parafrasztikus szerkesztésmódra gazdagon kínálja a példákat Petőfi költészete, kvázi-szinonim ismétlésekkel,
ezek között sokszor kettős tagadás révén megőrzött mondanivalóval. Az elv domináns lehet egy-egy költemény
felépítésében; idézzük a „Mért vagyok én még a világon…” kezdetűt (1846):
(13)

Látám a jónak örökös bukását,
S a rossznak örök diadalmait.
…
Hát mért élek még? mért meg nem halok?
…
Szakadj meg, szívem! hagyj el engem, élet!
Fogadj öledbe, mély öledbe, föld!

Ha a problematika retorikai oldalát érintjük, nem maradhat ki az utalások közül Molière, aki a retorikaoktatás paródiája
révén magát a parafrázist is kitűnően illusztrálja, pl. a „Kényeskedők” 9. jelenetében. Egy álköltő magyarázza saját, kecses
modorban fogant költeményét:
(14)

Óh, óh, jaj nekem, nem ügyeltem
Amíg nézésébe gyanútlan elmerültem,
Szeme alattomban ellopta szívem, óh jaj,
Segítség! Tolvaj! Tolvaj! Tolvaj! Tolvaj!
…
De nem méltóztatnak csodálatot tanúsítani eziránt is: jaj nekem! nem ügyeltem? Jaj nekem, nem ügyeltem. Nem vettem
észre; mesterkéletlen szóval, nem vigyáztam. Amíg nézésébe gyanútlanul, amíg ártatlanul, semmi rosszra nem gondolva,
akár egy ma született bárány; elmerültem, azaz nézésében gyönyörködtem, vizsgálgattam, szemlélgettem; szeme
alattomban… Mi véleménnyel méltóztatnak lenni erről a szóról: alattomban? Pompásan van megválasztva, nemde?
[stb.]5

A parafrázistevékenység nem csupán a kommunikáció állandó velejárója, de nem közömbös a nyelv diakrón metszete
szempontjából sem. A parafrazémák közötti oppozíciók rendszere tartalékot nyújt a beszélők számára arra az esetre, ha egy
kommunikáció szempontjából fontos alak- vagy szerkezettípus valamilyen okból veszélybe kerül, és pótolni kell; a
körülírások grammatikalizálódása ékesen példázza a nyelvi rendszer átalakulásán belül a parafrazémák átrendeződését is (a
latin nyelvre vonatkozóan l. Kiss 2005). A parafrázisra vonatkozó kutatás ilyen módon elvezet a nyelv és a nyelvhasználó
közötti viszony mélyebb megértéséhez.
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CS. JÓNÁS ERZSÉBET
AZ AKTUÁLIS TAGOLÁS TÉMAFEJLŐDÉSE
MINT SZÖVEGSZERVEZŐ ÉS SZEMANTIKAI ELEM A DIALÓGUSBAN

1. Az aktuális tagolás szövegszervező és kompozicionális szerepe a dialógusaiban
Az aktuális tagolás téma-réma szerkezeteit a nyelvi leírás különböző szintjein vizsgálhatjuk: a szintaktika, a szemantika, a
pragmatika és a kognitív nyelvészet szintjein. A szintaktikai vizsgálat eltekint a jelentéstől és a kommunikatív funkciótól, s
a mondatfelépítés változásaira, pl. a szórendre összpontosít. (Ilyen munkák: Dezső 1965, Dezső 1967, Dezső–Szépe 1967,
Dezső 1972, É. Kiss 1979, É. Kiss 1983). A szemantikai vizsgálat fő kérdése, hogy a téma-réma felbontás hogyan
befolyásolja a mondat jelentését. (vö: Elekfi 1986, a szakszövegfordítás kapcsán: Klaudy 1987). A pragmatikai közelítés a
téma-réma tagolás szövegkörnyezeti összefüggéseit, e struktúra kommunikatív funkcióját vizsgálja (Sgall 1974, Dahl 1974,
Hajičova–Sgall 1977).
A megértés tudományát, a kognitív megközelítést ez utóbbi kérdések érdekelhetik.
A téma-réma láncolatok témafejlődési modelljei öt típusba rendezhetők. Daneš (1970) szerint az öt modell három
alapszerkezetre vezethető vissza:
1.
2.
3.
4.
5.

egyszerű lineáris tematikus haladás (cipzár-elv)
megőrzött témájú téma-réma láncolat (fészkes témafejlődés)
származéktémákra bontható főtéma
származéktémákra bontható főréma (a származékszerkezet variációja)
témakihagyásos haladás (az egyszerű lineáris fejlődés variációja)

Előadásomban ezeket a modelleket, szerkezeteket vizsgálom dráma- és prózaszövegben kognitív megközelítésben.
A téma-réma meghatározásnál gyakori az a felfogás, hogy a téma (Adamec terminológiájában az alap) az ismert
információ, a réma pedig az új információ. Mint Kiefer is megállapítja, ezek pragmatikai fogalmak, minthogy újról és
ismertről csak kontextuális értelemben beszélhetünk. Ajánlja a szemantikai téma megnevezésére a „kontextuálisan kötött”,
a szemantikai réma megnevezésére a „kontextuálisan kötetlen” terminusokat (Kiefer 1983: 222–224).
Tolcsvai Nagy Gábor kognitív megközelítésben foglalkozik a topikalizáció kérdésével és a dialógus szerkezeti
felépítésével (vö. Tolcsvai Nagy 2003, 2007, 2008). A dialógusok elemzésénél dolgozatunkban a téma-réma megnevezésnél
maradunk, nemcsak a szakirodalomban bevett jelölés miatt, hanem azért is, mert a dialógusban a pragmatikai funkció és az
aktuális tagolás szorosan összekapcsolódik (A terminológiai kérdésekről és az aktuális tagolás kutatástörténeti áttekintéséről
l. még: Klaudy 1987: 24–44, Bańczerowski 2008).
A dialógus elemzésekor az aktuális tagolás szövegszervező szerepét figyelve két jellemző kérdéskörrel találkozunk.
Az egyik: a témafejlődés mint a kompozicionális elem. A másik: az aktuális tagolás társalgási stílusjegyei. Most az
elsőt vesszük közelebbről szemügyre. Példáinkat Kosztolányi Dezső novelláiból válogattuk. A szakirodalmi hátteret a
magyar szerzők mellett főleg a szláv nyelvészek munkáiból vettük.

2. A témafejlődés mint kompozicionális elem Kosztolányi dialógusaiban
A szövegben fellelhető tematikus és rematikus szakaszoknak a beépülési módja, elrendeződése és továbbfejlődése a
szépirodalmi műalkotások dialógusaiban kompozicionális funkciót is betölt. (A tematikus és rematikus szakasz fogalmáról
l. Klaudy 1987: 26–27).
A téma-réma láncolatok modelljeiről Daneš (1970, 1974) szövegtani dolgozatai szólnak elsőként, az orosz
szakirodalomban Szolganyik (1973) szintaktikai stilisztikája, Moszkalszkaja (1981) szöveggrammatikája, a magyar
szövegtani irodalomban pl. Huszár Ágnes (1983), a Pléh–Radics (1976) és a Dezséri–Terestyéni (1976) szerzőpár munkái
adnak alkalmazási mintát már a kutatás kezdetén.
Daneš tanulmányában (1970) felállított öt modell három alapszerkezetre vezethető vissza. Az alábbiakban azt
vizsgáljuk, hogy a témafejlődés milyen szemantikai jellemzőkkel kapcsolható össze – különös tekintettel a beszélők
nézőpontjának alakulására.
Az egyszerű lineáris haladás bemutatására Kosztolányitól vettünk egy tipikus terjedelmű, négy fordulóból (turn) álló,
darabkezdő részletet, ahol minden megszólaló négyszer ragadja magához a szót:
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2.1. Az egyszerű lineáris tematikus haladás
Képlete:
T1 → R1
↓
T2 (=R1) → R2
↓
T3 (=R2) → R3
(1) Kosztolányi Dezső: Költő

A feleség első megnyilatkozásának rémája (tönkremegyünk) pronominalizációs deixissel kapcsolódik a témához (ez így
folytatódik) A költő ezt a rémát témának tekintve fűzi tovább a beszélgetést az ellenvetés indirekt beszédaktusával (hiszen
dolgozom) stb. Végig az egyszerű lineáris tematikus haladás érvényesül, amit nevezhetünk „predikátumon keresztüli
kapcsolódásnak” (Szolganyik 1973, 49–59). Figyelmet érdemel a témára vagy másképp a topikra való visszautalás módja:
deiktikus pronominalizáció (ez), kötőszó (hiszen), kérdés (Hát?) stb.
Az ilyen lépcsőzetességgel logikusan egymásból következő téma-réma láncolat feltétele az egyenrangú egymásra
figyelés, a beszélő kölcsönösen figyelembe vett nézőpontja. A kommunikatív téma úgy halad előre, hogy a
válaszmegszólítás egyben stimuláló elem a beszélőtárs számára. Nem akarja ugyanakkor a saját véleményét valamiről
hosszasan kifejteni, a spontán beszélgetés dinamikája gyors, bár a témakifejtés felszínes.
Az elmélkedő dialógusra alaptermészeténél fogva nem ez jellemző. Mint Brinkmann írja, a dialógus legerőteljesebb
megkülönböztető jegye a monologikus szöveggel szemben az „alternatív láncolat”, amely a beszélőtársak váltakozó
megszólalásainak eredménye (vö. Brinkmann 1971: 771). Ez a „zippzár-elv” érvényesülése, amikor is a beszélő partnerek
maguk döntenek, hogy csatlakoznak-e az előző témához, átveszik-e a témaadó szerepét vagy a maguk választotta témát
folytatják. Az önálló döntés csak az azonos szociális státusú beszélőket illeti meg (vö. Huszár 1983: 131).

2.2. A „megőrzött” témájú téma-réma láncolat
Képlete:
T1 → R1
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↓
T1 → R2
↓
T1 → R3
Az adott témához, amely a fejlődés során esetleg kissé módosul csupán, minden megszólalás hozzáfűzi a maga új
információját. Ezt a „szubjektumon keresztüli kapcsolódás”-nak (Szolganyik 1973: 49–59), Huszár Ágnes
terminológiájával a téma „fészkes” fejlődésének (1983: 136) nevezhetjük.
(2) Kosztolányi Dezső: Vendég

Gyakori a megőrzött téma – mint a Vendég és Esti Kornál beszélgetése is mutatja –, amelyben a rémák a felvetett téma
tisztázásán, azonosításán keresztül kapcsolódnak össze. A kezdeményező szerep a téma felvetőjénél van, aki mindaddig
újabb rémavariációkat sorol fel, amíg a beszélőtárs számára nem egyértelmű, miről van szó. A téma fókusza a beszélgetés
során ugyanaz marad. A visszatérő téma mintegy keretbe foglalja a dialógust, miközben a hozzárendelt rémák köre
„fészkesen” fejlődik.
A dialógusok legtöbbje azonban a különböző lehetőségeket variálja, a szerkezeti típusokat összekapcsolja. A harmadik
szerkezeti séma Daneš szerint a származéktémák láncolata, amely mindaddig tart, amíg a kommunikatív feladat megoldást
nem nyer – amíg a beszélőtársnak van a témához hozzáfűzni valója.

2.3. Származéktémákra bontható főtéma a téma-réma láncolatban
Képlete:
(T)
T1 → R1

T2 → R2

T3 → R3

Itt a témák sora egy hipertémából vezethetők le, közöttük a rész-egész viszony értelmezhető. Figyeljük meg Kosztolányi
már fentebb vizsgált a Vendég című novellájának folytatását:
(3) Kosztolányi Dezső: Vendég
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A főtéma, amelyből a nyolc származéktéma levezethető, a boldogság (T1), amelynek mintegy variációját képezi a panasz
nélküli lét (T2), a hatalom (T3), a pénz (T4), az elégedettség (T7), a többre nem vágyakozás (T8).
Daneš a három alapmodell variációjaként két további szerkezetet említ. Ezek a témafejlődés összetettebb szerkezetei:

2.4. Származéktémákra bontható főréma (a származékszerkezet variációja)
A 4. típusban az egyik témához tartozó réma több témára bomlik. Ez a származékos szerkezeteket hosszabb szövegben
végigvivő kapcsolódási mód egyike. Ezt látjuk a harmadik példánkon belül a rémák halmozódásakor: R2a , R2b, R2c. Figyeljük
meg egy másik szövegrészben is a dialógus szerkezetét:
(4) Kosztolányi Dezső: Hrussz Krisztina csodálatos látogatása

Az ötödik témafejlődési séma az első, egyszerű lineáris fejlődés variációja olyan módon, hogy egy-egy téma kimarad a
láncból.

2.5. Témakihagyásos haladás (az egyszerű lineáris fejlődés variációja)
Ebben a szerkezetben az egyik beszélő nézőpontja úgy tükröződik, hogy megszólalása nem a beszélőtárs legutolsó
rematikus megnyilatkozásához kapcsolódik, hanem saját maga új gondolatmenetét vezeti be vagy a korábbi megkezdettet
viszi tovább.
(5) Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
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Ugyanezt a szerkezetet ismerjük fel Kosztolányi Három nővér Csehov-fordításában, ahol a lelki állapotot érzékelteti
Mása megszólalása az elkezdett téma váratlan megszakításával. Ezt követően a témafejlődés folytatódik a szereplők
párbeszédében:
(6) Csehov: Három nővér (Kosztolányi Dezső fordítása)

A párbeszéd ez esetben nem két, hanem több szereplő között zajlik, de a téma fejlődése változatlanul folyva megoszlik a
négy szereplő között. Az elkezdett rémából lett témát – Biztosan ajándékot hoz magának – a testvérek tovább szövik, majd
Mása kitérő témamegszakítása után Tuzenbach megint visszatér a megkezdett témához.

3. Összegzés
Joggal vetődik fel a kérdés, milyen kompozicionális összefüggés van a dialógusépítés jellemző modelljei és a kompozíció
és a szövegkoherencia között. Mind Kosztolányi, mind Csehov műveiben a pálya vége felé egyre több a témamegszakítás a
párbeszédekben. A szereplők nézőpontja ilyenkor megváltozik. A szemtől szemben állás egymásra figyelő pozíciója helyett
– ami a szokásos lineáris fejlődésű dialógusokban jellemző –, az önmaga világába bezárkózó ember kiszakadása jelenik
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meg a dialógusok tematikus összetartozást feltételező világából. A lelkiállapot ilyen ábrázolásában mind Kosztolányi, mind
Csehov iskolát teremtett. Nem véletlen, hogy Kosztolányi Csehovot kiváló érzékkel ültette át magyarra.
A lélekábrázolás hasonlóságára legjobb bizonyítékul maga Kosztolányi szavai utalnak. A Három nővér 1922-es
bemutatójára készülve Kosztolányi nemcsak a fordítással foglalkozott, hanem a színházi rendezéssel is együtt élt. Nyelvi
zeneisége, alakzatai, szóképei mellett dialógusépítése is átszövi a csehovi szöveget. De legfőképp a világ mentális
fogalmairól alkotott kép azonos mindkettőjüknél. A Három nővér fordításáról így vall Kosztolányi: „Amikor ezzel a
drámával foglalkoztam, gondolatban gyakran kikísértem az írót, mint a betegek hozzátartozói, s szerettem volna tőle
valamit kérdezni. Ugye, hogy nem lehet segíteni sem rajtuk, sem mirajtunk, sem semmin, Pavlovics Antal?” (kiemelés
tőlem Cs. J. E., Zágonyi 1984: 316).
A dialógusok témafejlődésének szerkezetei a belső mentális világ figyelemre méltó kognitív nyelvi vetülete. A beszélők
pozíciója mindkét szerzőnél a témakihagyásokkal tükrözik az egymás melletti elbeszélést, amikor a személyiség kizárja
magát a környezetéből, s önmaga belső, mentális világának reprezentációját adja a megnyilatkozásaival.
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MODRIÁN-HORVÁTH BERNADETT
ALANY- ÉS TOPIKPROMINENCIA AZ ÍROTT ÉS BESZÉLT NYELVBEN

1. Bevezetés
Az aktuális tagolás irodalmának egyik legnagyobb hatású, és máig gyakran idézett tanulmánya Li és Thompson (1976)
tipológiája, amely az alapján klasszifikálja a nyelveket, hogy mondataik jellemzően az alany-állítmány vagy a topikkomment struktúra köré szerveződnek. Az alanyprominens vs. topikprominens terminusoknál azonban talán kevésbé
közismert az a tény, hogy Li és Thompson tipológiája egy dinamikus modell, amely a nyelveket merev szembeállítás helyett
az alanyprominencia-topikprominencia kontinuumán helyezi el, nem feledkezve meg azokról a nyelvekről sem, amelyek
kívül esnek ezen a kontinuumon, valamint tekintetbe véve a nyelvek diakrón típusváltozásait is.
Li és Thompson tanulmányának elsősorban az egyes nyelvekre, nyelvcsaládokra vonatkozó megállapításait érték súlyos
kritikák (vö. É. Kiss 1981, 1993; Lötscher 1992), többek között azt a hipotézist, amely szerint az indoeurópai és a finnugor
nyelvek (köztük tehát a magyar és a német is) alanyprominens nyelvek lennének. Ennek a kérdésnek a tisztázásához
kívánok többek között egy német–magyar kontrasztív korpuszvizsgálat eredményeinek ismertetésével hozzájárulni.

2. Az alany és a topik definíciója
2.1. Definíciós nehézségek az alany és a topik vonatkozásában
Az alanyprominencia, ill. topikprominencia vizsgálatához elengedhetetlen az alany és a topik pontos meghatározása. Az
aktuális tagolás irodalmában egy mindig visszatérő problematika az alany és a topik/téma1 viszonya (vö. pl. Elekfi 1964:
335, Welke 1992, és az idevonatkozó monográfiák). E témakör sarkalatos pontja talán a terminusok funkcionális alapon2
történő definíciója. Az aktuális tagolás irodalmában ma leggyakrabban alkalmazott definíciók ugyanis elsősorban logikaidiskurzusszemantikai kategóriának tekintik a topikot/témát (vö. Eroms 1995), és az aboutness (’amiről szó van’) fogalmával
jellemzik. Ugyanez a meghatározás, ’amiről a mondat szól’, egyben az egyik első alanydefiníció is, ha összevetjük
Arisztotelész hypokeimenon fogalmával; sokan rokonítják tehát az alany funkcióját a topik (mint logikai, pszichológiai
alany) funkciójával3.
Más eredményt hoz azonban az alany és a topik formális oldalról történő megközelítése: a vizsgált két nyelvben a
grammatikai alany jelölése túlnyomórészt morfológiai eszközökkel4, míg a topiké szintaktikai (pozicionális) eszközökkel
történik (vö. Lötscher 1992). A topik esetében (Li és Thompson 1976 szerint is) rendkívül erős, szinte univerzális tendencia
figyelhető meg a topik mondatkezdő helyzetben való megjelenésére. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az alany és
a topik gyakori korrelációja sem (vö. más elméleti keretben Tolcsvai Nagy 2008).

2.2. Topik a magyar és a német nyelvben
A magyar és a német nyelv esetében két olyan nyelvről van szó, amelyek mondatstruktúráinak leírásánál megkerülhetetlen a
topikpozíció fogalma; a topikpozíció itt a magyar mondatban a főhangsúlyos rész, a német mondatban a ragozott ige által
határolt mondatkezdő pozíciót jelenti. A topikpozíciónak a német és a magyar nyelvben betöltött fontos szerepét igazolja az
a tény is, hogy mindkét nyelvben már az első mondatmodellek megalkotásakor szükségképpen bevezetésre kerültek például
az inchoativum (Brassai Sámuelnél), illetve a Vorfeld (Karl Boostnál) terminusok, a fenti topikpozíció értelemben.
A topikpozícióval mint pozicionális-intonációs egységgel kapcsolatban azonban két alapvető probléma is felmerül:
egyrészt egyik vizsgált nyelvben sem tartalmaz minden mondat topikpozíciót, például a topik a magyar nyelvben nem
kötelező elem (vö. É. Kiss 1981), a német nyelvben pedig a három szórendi típus közül az ún. fordított és mellékmondati
szórend esetén eleve nincs, illetve nem határolható el könnyedén a topikpozíció. Másrészt a topikpozícióban fellépő egy
vagy több elem nem feltétlenül felel meg a topikalitás (a topik mint logikai alany) funkcionális követelményeinek, hiszen
egyik vizsgált nyelvben sem léteznek különösebb restrikciók a topikpozícióban található kifejezések mondatrészszerepére,
1

A definíciók és a terminológia szerteágazó voltához vö. Molnár (1991: 12–40).
A funkció itt pragmatikai-diskurzusszemantikai értelemben vett funkciót jelent.
3
Welke (1992) egyazon funkció két szinten való megvalósulásáról beszél.
4
A német nyelvben alaki kétértelműség esetén az első pozíció az alanyé.
2
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de szófajára vagy szemantikájára vonatkozólag sem. A topikpozícióban álló elem tehát nemcsak hogy nem feltétlenül alany,
de az sem megkötés, hogy referáló kifejezés legyen, ennélfogva állhat a topikpozícióban akár módosítószó, partikula, vagy
egyéb nem referáló kifejezés is.
A fent említett két problémát kiküszöbölendő, Molnár Valéria (1991) létrehozott egy olyan operacionalizált modellt,
melynek segítségével mind a magyar, mind a német nyelvben jól azonosíthatóvá válnak a topikfunkciót betöltő
topikfrázisok. E modellben helyet kapnak a fókusz, illetve a ragozott ige által határolt topikfrázisok, valamint a németben a
mellékmondati szórendű mondatok első frázisa, de kizárólag abban az esetben, ha megfelelnek a topikalitás funkcionális
követelményeinek (azaz ’topikképesek’) – tehát csak a topikpozícióban álló referáló, nem fókuszált kifejezések
definiálhatók topikként. (A modell empirikus alkalmazása, illetve a definíciós megszorítások hatása a topiknélküliség
arányára a 4. fejezetben található.)

3. Alany- és topikprominencia a magyar és a német nyelvben Li és Thompson kritériumrendszere alapján
Egy nyelv alanyprominencia/topikprominencia szempontja alapján történő tipologizálásánál Li–Thompsonétól eltérő
kritériumrendszerek is használatosak, ilyen például É. Kiss (1993) és Szende (2003). Li és Thompson kritériumrendszere,
bár jó harminc évvel ezelőtt került kidolgozásra, és egyes kitételei (pl. a vizsgált nyelv V-finális jellege) ma kevésbé tűnnek
relevánsnak a topikprominencia szempontjából, mégis rendkívül jól használható az alapvető tipologizálásban, az alany- és
topikprominencia szempontjának együttes figyelembe vétele, a fokozati besorolásra való alkalmassága miatt.
Az alábbi táblázat rövid áttekintést nyújt a Li–Thompson által alkalmazott kritériumokról.
1. táblázat. Li–Thompson (1976) kritériumrendszere a magyar és német nyelvre vonatkoztatva

a) Topik jelöltsége a felszíni
szerkezetben:
– lexikai/morfológiai
eszközökkel
– pozicionálisan

Topikprominens
nyelvek

Alanyprominens
nyelvek

+

–

német

magyar

–
+

–
+

b) Passzív szerkezetek

–

+

+

(–)

c) Expletívumok

–

+

+

–

d) „Kettős alany”-szerkezetek

+

–

+

+

e) Topik által irányított
koreferencia

+

–

(+)

+

f) V-finális nyelv

+

–

?

?

g) Megszorítások a topikra
vonatkozólag

–

+

–

–

h) A topik-komment szerkezet
alapvető mondatstruktúra

+

–

+

+

3.1. Az alanyprominens nyelvek jellemzői
A b) és c) pont alatt az alanyprominens nyelvek mondatstruktúráira inherensen jellemző tulajdonságok: a passzív
szerkezetek és az expletívumok megléte található. A passzív szerkezetek különböző típusai (különösen egyes
szövegfajtákban) meglehetősen nagy gyakorisággal5 fordulnak elő a német nyelvben. Kiemelendő, hogy az ún.
„Dativpassiv” vagy „bekommen-Passiv” grammatikalizációja valószínűleg még folyamatban van, vagy nemrég zárulhatott
le. Li és Thompson érvelésével ellentétben azonban a passzív struktúrák nem kizárólag és nem elsősorban azért
használatosak, hogy a mondatban legyen grammatikai alany. A passzív szerkezetek elsődleges funkciója a perspektivizáció,
amely itt a mondat történésjellegét állítja a figyelem középpontjába (bővebben l. Ágel 1996); nem meglepő tehát, hogy a
német nyelvben léteznek alanytalan passzív mondatok is. Klasszikus ide vonatkozó példa a következő mondat:

5

Kb. a mondatok 10%-ában, vö. Ágel (1996).
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(1)

Im Saal wurde getanzt.6

A magyar nyelvben a passzív igealakok nagyrészt elavultak (pl. kihirdettetik), bár megfigyelhetők passzív szemléletű
konstrukciók is (pl. a be van zárva típus és a funkcióigés szerkezetek).
Az alanyprominens nyelvek másik fő jellemzője, az expletívumok (formális alanyok) használata a német nyelvben
közismert, a magyarra nézve ellenben nem tartunk számon ilyen elemeket: a német es schneit szerkezetnek a magyarban az
alanytalan havazik felel meg. Az expletívum terminus alkalmazásának lehetőségét az a, az mutató névmásra É. Kiss (2002)
veti fel, aki amellett érvel, hogy a magyar mutató névmás expletívumszerű használata nem fedhető le a szokványos
expletívumfogalommal, elsősorban mivel nem kizárólag alanyi szerepet tölt be, és mindig megjelenik mellette az alárendelt
mellékmondat is, mint É. Kiss példáiban:
(2a) Azt hiszem, hogy a teszt túl nehéz volt a diákok számára.
(2b) Attól tartok, hogy a teszt túl nehéz volt a diákok számára.

Az expletívumok kérdésköréhez kapcsolódva az expletívumok meglétén túlmenően érdemes még egy kérdést
megvizsgálni: vannak-e alanytalan struktúrák a vizsgált nyelvben. A magyar nyelvben rendkívül kevés alanytalan igét (pl.
havazik, villámlik, mennydörög) tartunk számon.7 A német nyelvben szintén léteznek alanytalan mondatstruktúrák (a 34
alapvető valenciaalapú modellből három ilyen8), azonban a mai német nyelvben ezen alanytalan struktúrák csökkenése,
leépülése figyelhető meg az expletívumot tartalmazó struktúrák javára (Duden 2006: 414); a különbség az alábbi
korpuszpéldákon (internet) figyelhető meg:
(3a) Olympia, mir graust vor dir!9 (expletívum nélkül, alanytalan)
(3b) Es graust mich nicht vor dem schwarzen Mann. 10 (expletívummal)

Az alanyprominens nyelvek jegyeire vonatkozó kérdések vonatkozásában tehát jelentős különbség állapítható meg a
magyar és a német nyelv között: itt a német nyelv inkább az alanyprominens nyelvekhez áll közel a passzív szerkezetek és
az expletívumok relatíve fontos szerepe miatt, a magyar pedig a topikprominens nyelvekhez hasonlít a passzív szerkezetek
és az expletívumok szinte teljes hiánya miatt. Diakrón szempontból pedig úgy tűnik, a német nyelv (egy új passzív
szerkezet kiépülése és az expletívumok gyakoriságának növekedése miatt) inkább közeledik az alanyprominens nyelvekhez,
míg a magyar (a passzív igealakok elavulása miatt) inkább távolodik tőlük.

3.2. A topikprominens nyelvek jellemzői
A táblázat a) és h) pontját szoros egységben kezelve ismét a topik-komment felépítésű mondatok alapvető voltát lehet
kiemelni a magyar és a német nyelvben (vö. 2.2.): a topik jelölése (a fenti definíció alapján) szintaktikai eszközökkel,
pozicionálisan történik. Szintén ide kapcsolódik a g) pont, a topikra vonatkozó restrikciók kérdése: egyik nyelvben sem
figyelhetők meg restrikciók a topikpozícióban álló elem mondatrészszerepére11 vonatkozólag (vö. 2.2.). Az a) és g) pontban
szereplő kérdésekre adott válaszokból (a topik pozicionális jelöléséből és a rá vonatkozó restrikciók hiányából) adódik, hogy
mind a magyarban, mind a németben léteznek olyan mondatstruktúrák, amelyekben a grammatikai alany nem azonos a
topikkal, a „logikai” alannyal (’double subject sentences’12, d) pont). Az alábbi korpuszpéldákban a topikot és az alanyt
különböző elemek fejezik ki:
(4a) OrszágszerteTOPIK károkat okozott a hajnali szélviharALANY. (tv-hír, RTL Klub)
(4b) Im US-Bundesstaat KentuckyTOPIK ist ein ChemikalienzugALANY entgleist und in Brand geraten.13 (tv-hír, SAT.1)

6

’A teremben táncoltak.’
Formailag ezek a mondatok nem különböznek azoktól a mondatoktól, amelyekben az alany csupán nem jelenik meg szintaktikailag:
mindkét esetben történik utalás az alanyra az állítmány (ige) morfológiai szerkezetében, akár Ø fokon. Szemantikailag a német
expletívummal kifejezett szerkezeteknél is „pszeudoaktánsról”, alanyszimulációról van szó, amely nem „valódi” (szemantikai) alany.
8
L. Duden–Grammatik (2006: 939–941).
9
’Olimpia, irtózom tőled!’
7

10
11

’Nem irtózom a feketebőrűtől.’

A „topikképességre” vonatkozó szemantikai restrikciók sem a nyelvek természetéből, hanem az alkalmazott topikdefinícióból erednek;
a definíciós megszorítások kontrolljának eredménye a 4.1. alatt olvasható.
12
A továbbiakban – a magyar nyelvészeti terminológiától eltérően – ebben az értelemben szerepel a „kettős alany” kifejezés, a Li–
Thompson által használt ’double subject’ tükörfordításaként.
13
’Kentucky államban kisiklott és kigyulladt egy vegyi anyagokat szállító vonat.’
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Ennek a pontnak Li és Thompson szerint kiemelt jelentősége van a topikprominencia szempontjából: a „kettős alany”
struktúra pervazivitása a nyelvben a topikprominens nyelvek legfontosabb tulajdonsága (hiszen itt egyértelműen
elkülöníthető egymástól az alany és a topik), valamint ez a szerkezet nem jelenik meg a tisztán alanyprominens nyelvekben.
Véleményem szerint azonban külön vizsgálatot igényel az a kérdés, hogy ez a „kettős alany” struktúra milyen gyakorisággal
fordul elő a vizsgált nyelvekben – hiszen a kritériumok közül ez a statisztikailag leginkább mérhető, a fokozati besorolásra
leginkább lehetőséget adó tényező; a „kettős alany” szerkezetek gyakorisági korpuszvizsgálata a 4.2. pont alatt következik.
Az a), d), g) és h) kritériumokból álló komplexum tehát elméleti megközelítésben mindkét vizsgált nyelvet a topikprominens
nyelvekhez közelíti.
A topikprominencia szempontjából talán kevésbé relevánsnak tűnő f) kérdés (vö. Lötscher 1992), amely a vizsgált
nyelvek szórendi típusára vonatkozik, igen messzire vezetne, ezért nem is képezi a jelen előadás részét. Bár más okból, de
szintén marginális tényező a topik által irányított koreferencia (e) a vizsgált nyelvek szempontjából: mindkét nyelvben
létező, de statisztikailag nehezen mérhető faktorról van szó; ilyen koreferenciát tartalmaznak az alábbi példamondatok:
(5a) Péternek eltörött a lába.
(5b) Dem gewalttätigen Mann wurde der Umgang mit seinen Kindern verboten. 14

4. Az alany- és topikprominencia vizsgálata német és magyar szövegekben
A vizsgálat alapjául egy mintegy 3510 mondategységből (clause-ból) álló, manuálisan nyert kétnyelvű korpusz szolgált (az
írott nyelvi részkorpusz összesen 1877 mondategység, a beszélt nyelvi részkorpusz 1633 mondategység). Az írott nyelvi
részkorpusz négy különböző szövegfajtát tartalmaz: televíziós hírek, újsághírek, külpolitikai témájú újságcikkek és
elbeszélő próza (regényrészlet); a beszélt nyelvi részkorpusz kizárólag dialógusokból áll.15
4.1. A topik nélküli mondatok arányának vizsgálata a diskurzusban
A korpuszvizsgálat során elsőként azt vizsgáltam, hogy milyen a topik nélküli mondatok aránya a vizsgált korpuszokban,
részkorpuszokban, illetve hogy ezt az arányt mennyiben befolyásolják a fenti (2.2.) topikdefinícióból adódó megszorítások.
Ennek feltárásához a topiknélküliség okait két csoportra osztva vizsgáltam: egyfelől a topik-komment tagolás teljes hiánya,
ige a mondat elején, valamint a magyarban a fókuszált névszói frázis mondat eleji helyzete a topikpozíció hiányát
eredményezte; másfelől (az alkalmazott modell értelmében) nem volt topikképes a topikpozícióban álló elem, ha eseményvagy szövegdeixist, nem referáló kifejezést, vagy – a németben – fókuszált nem igei frázist tartalmazott. A két
részkorpuszra lebontott eredményeket és az egyes nyelvekre vonatkozó átlagos topiknélküliséget az alábbi diagramok
szemléltetik:

1. ábra. Topiknélküliség: magyar írott nyelv, beszélt nyelv és átlag

14
15

’Az erőszakos cselekedetet elkövetett férfinak megtiltották gyermekei láthatását.’
Forrásjegyzékük a mellékletben található.
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2. ábra. Topiknélküliség: német írott nyelv, beszélt nyelv és átlag

Az írott és beszélt nyelvi eredmények között mindkét nyelvben jelentős különbség figyelhető meg: a beszélt nyelvben a
topik nélküli mondatok aránya – elsősorban a topik-komment tagolás nélküli mondatok (pl. hát igen; so ne Schande16)
kiugróan magas száma miatt – jóval magasabb, mint a beszélt nyelvben. Hasonlóan szembeszökő, hogy mindkét
részkorpuszra nézve a magyar nyelvben magasabb a topiknélküliség aránya, mint a németben; ennek oka a topikpozíciót nem
tartalmazó mondatok magas számában található.
Érdemes még megjegyezni, hogy a definícióból adódó megszorítások a „topikképességre” vonatkozólag viszonylag
számottevő mértékben, mintegy 10-20%-ban befolyásolták a kapott értékeket; a definíciós megszorítások miatt topik
nélküliek például az alábbi mondatok:
(6a) Elsősorban avartüzekhez, kidőlt fákhoz és megrongálódott tetőkhöz hívták őket. (tv-hír, RTL Klub)
(6b) Auf jeden Fall sind eine Menge Scherze gemacht worden. 17

4.2. A „kettős alany”-szerkezetek vizsgálata
A következőkben a Li–Thompson-féle kritériumrendszer d) pontjának, a „kettős alany”-szerkezeteknek” a részletes
vizsgálata következik. Ez a kritérium a már Li és Thompson által említetteken túl azért is rendkívüli jelentőséggel bír, mert
ez a diskurzusban statisztikailag leginkább mérhető faktora a topikprominenciának. A „kettős alany”-szerkezetek vizsgálatát
az itt alkalmazott topikdefiníció mellett a topikfrázisok mondatrészszerepének vizsgálatával lehetett elvégezni: ahol a
topikfrázis nem a mondat alanyának szerepét töltötte be (azaz némi egyszerűsítéssel tárgy vagy határozó volt), ott világosan
meg lehetett különböztetni egymástól a topikot és az alanyt.
Az írott és beszélt részkorpusz különválasztásának itt sajátos oka van. Felmerültek olyan hipotézisek a topik
(mondatkezdő elem) mondatrészszerepével kapcsolatban (l. Engel 1972, Winter 1961), melyek szerint a beszélt nyelvben,
különösen a dialogikus szövegfajtákban gyakrabban kezdődnek a mondatok alannyal, mint az írott nyelvben, illetve a
hosszabb összefüggő megnyilatkozásokban. E hipotéziseket elméleti oldalról az indokolja, hogy a mondatkezdő pozíció
igen fontos textuális funkciókat is betölt, ezek közül hosszabb megnyilatkozások esetén kiemelkedik a
diskurzuskoherencia biztosításának feladata; erre pedig tipikusan alkalmas eszköznek tekinti Winter és Engel a mondat
eleji határozókat. A topikfrázisok mondatrészszerepének vizsgálata ezért nem csupán a két nyelv közötti különbségekre,
hanem az írott és dialogikus szövegek közötti esetleg fellelhető eltérésekre is irányult. A vizsgálat eredményeit a
következő grafikon szemlélteti:

3. ábra. A topikfrázis mondatrészszerepe az írott és beszélt nyelvben

Amint a grafikonon látható, a német nyelv esetében a dialógusokban valóban mintegy négy százalékkal gyakoribb az
alany előfordulása a topikpozícióban. Ugyanilyen alacsony (három százalékos) különbség mutatkozik a magyar
szövegekben a dialógusok és az írott nyelvi szövegek között, azonban ezúttal az írott nyelvben magasabb a „kettős alany”szerkezetek aránya – tehát a szövegfajták között található, nem szignifikáns különbségek a két nyelvben eltérő irányba
mutatnak.
Sokkal szembetűnőbb azonban a két nyelv közötti globális különbség: a „kettős alany”-szerkezetek aránya a magyar
nyelvben 60%, míg a német nyelvben 40% körül mozog, szövegfajtától látszólag függetlenül; a vizsgált szövegekben tehát
ezt a tulajdonságot viszonylagos állandóság jellemzi az egyes nyelvekre vonatkozólag. A német nyelv a „kettős alany”
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17

’szégyen-gyalázat’
„Mindenesetre számos tréfa hangzott el.” (Kertész)
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tulajdonság alapján valamivel távolabb esik a tipikusan topikprominens nyelvektől, mint a magyar, de mindkét nyelvben
megfigyelhető ezen tulajdonság pervazivitása, amely viszont kifejezetten a topikprominens nyelvekre jellemző.

5. Összefoglalás és kitekintés
Előadásomban a magyar és német nyelv alany- és topikprominenciára vonatkozó tulajdonságait vizsgáltam Li és Thompson
(1976) kritériumrendszere alapján, egy korpuszelemzés eredményeinek bevonásával. A vizsgálat szerint a német nyelv
megfelelt mind a topik- mind az alanyprominens nyelvek kritériumainak, illetve – egy új passzívum kiépülésével és az
expletívumot tartalmazó szerkezetek jelentőségének növekedésével – alanyprominenciája növekszik. A topikfrázis
mondatrészszerepének vizsgálata is a német nyelv alany- és topikprominens nyelvként való klasszifikálását támasztja alá –
a német nyelv tehát valahol az alanyprominencia-topikprominencia kontinuum közepe táján helyezkedhet el. Ezzel szemben
a magyar nyelv a topikprominens nyelveknek szinte a végpontját jelenti, hiszen rendelkezik a topikprominens nyelvek
minden tulajdonságával, de rendkívül távol áll az alanyprominens nyelvektől, illetve a passzív igealakok elavulásával
tovább távolodott tőlük. A „kettős alany” szerkezetek vizsgálata során pedig az alany alig emelkedett ki a többi mondatrész
közül, a korpuszvizsgálat tehát szintén a topikprominencia rendkívül magas fokát állapította meg. Az alanyprominenciatopikprominencia jelensége azonban további elméleti és empirikus vizsgálatokat igényel, elsősorban a definíciós
megszorítások számottevő hatása és a topik nélküli mondatok magas aránya miatt.
Források
a) Magyar részkorpusz
Írott nyelv: Népszabadság, 2007. április 3. LXV. évf. 78/2, válogatott újsághírek
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külpolitika / Tengelyferdülés, 24. o. Hatalomváltás Macedóniában / Időszámítás után, 25. o. Demokratizálódó Kuvait / Férfias
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Televíziós hírek: l. Horváth Bernadett: Funktionale Satzperspektive unter kontrastivem Aspekt. Szakdolgozat ELTE 2008, 62–67.
Elbeszélő próza: Kertész Imre: Sorstalanság, é. n. (22. kiad.). Budapest: Magvető, 51–61.
Beszélt nyelv: Budapesti Szociolingvisztikai Interjú B7307 sz. interjú http://www.nytud.hu/buszi/b7307/index.html
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IV. GRAMMATIKAI EGYSÉGEK
A PRAGMATIKA ÉS A DISKURZUSELEMZÉS
NÉZŐPONTJÁBÓL
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DÉR CSILLA ILONA
MIK IS A DISKURZUSJELÖLŐK?1

1. Bevezetés
A címbeli kérdés, bár provokatívnak tűnhet, mindössze a diskurzusjelölők leírásának problematikus voltára kíván utalni.
Arra, hogy e nyelvi csoport ellenállni látszik minden olyan megközelítésnek, amely nem a funkció, hanem a szófaj vagy
egyes formai tulajdonságok felől igyekezne azt megragadni; ugyanakkor funkció alapján történő leírásuk sem mentes a
nehézségektől, ezek egy része épp a funkciók meghatározásának bizonytalanságaiból fakad. Az alábbi tanulmány célja a
diskurzusjelölők csoportjának körül- és elhatárolása más pragmatikai jelölőktől, amennyiben ez lehetséges. Ennek
érdekében megvizsgáljuk a nemzetközi és a magyar szakirodalom releváns diskurzusjelölő-elnevezéseit, illetve különféle
diskurzusjelölő-meghatározásait, keresve a közös nevezőket és az eltéréseket, illetve azok okait.

2. Terminusok
Nemcsak maga a diskurzusjelölő kategória igen széttartó, de a szakirodalomban a megnevezésére használt terminusok is
számosak,2 mely jelenség egyfelől természetes, és általában elméleti különbségeket tükröz, másfelől viszont tünete a
diskurzusjelölő státusával kapcsolatos bizonytalanságoknak (vö. Furkó 2005: 17). Az alábbiakban a leggyakrabban
használatos megnevezéseket vesszük szemügyre.
A discourse marker (szokásos rövidítése: DM) terminus, amelynek magyar tükörfordítása a diskurzusjelölő (ill. a ritkább
társalgásjelölő), jelenleg a legelterjedtebb az angol nyelvű nyelvészeti szakirodalomban, ugyanakkor igen gyakran feltűnik
még a pragmatic marker (PM), a discourse particle (DP) és a pragmatic particle (PP) is – lényegében ez a négy változat a
legjellemzőbb az 1990-es évek második felétől kezdődően.
A discourse particle főként a 80-as évek közepéig volt népszerű (vö. Schourup 1999: 229), illetve még ma is az az
angolon kívüli nyelvek – német, francia stb. – kutatóinak körében (pl. Aijmer, Weydt, l. Müller 2005: 2–3), de akadnak
kivételek, pl. Fischer, aki eltérő értelemben használja a discourse particle-t és a discourse markert (Fischer 2006: 4). Egy
gyors internetes keresés is megerősíti,3 hogy a discourse particle igen gyakran használt változat. Annak ellenére tartja
magát, hogy használatát – a partikula miatt – számos kritika érte (pl. Schourup 1999: 229), ezek közül a legfőbb ellenvetés
az, hogy szintaktikai terminusként már foglalt és korlátozza a kategóriába vonható elemek körét, pl. a többszavas
diskurzusjelölőkét (vö. a diskurzusjelölők szintaktikailag heterogén voltával). Egy ilyen, formai (szintaktikai) alapon
elkülönített csoport neve ugyanis a funkciók mentén szerveződő diskurzusjelölők esetében egyébként sem szerencsés
választás (bár érthető, hogy a formális megközelítéssel élők miért pártolják). Emellett az is probléma vele, hogy a
partikulákat sokan afféle szemétkosár-kategóriáként használják, melyben az olyan funkciószók kapnak helyet, amelyek nem
illenek más osztályokba (vö. Haspelmath 2001: 16539). Furkó szerint más gond is van a discourse particle-lel: a terminust
egyfelől a skaláris és modális partikulákra vonatkoztatják, másfelől olyan nyelvi elemekre is, amelyek a német
partikulakutatási tradíció körébe tartoznak, pl. aber, allerdings, auch, denn, doch, freilich (Furkó 2005: 20). Az előbbiek
ellenére sok kutató használja a DP-t, például olyan megfontolásból, mint nagy összefoglaló tanulmányában Fischer, aki az
olyan rövidebb, ragozatlan szavakra alkalmazza, amelyek csak lazán integrálódnak a mondat struktúrájába, és szándékosan
elkülöníti őket az olyan hasonló (pragmatikai) funkciójú nagyobb egységektől, mint az idiómák (Fischer 2006: 4; uo. azt is
írja, hogy a discourse particle kontrasztban áll a klitikumok, teljes szavak és kötött morfémák kategóriájával). Fischernél a
discourse marker ugyanis tisztán funkcionális terminus, ugyanakkor még ebbe a kategóriába sem veszi fel a többszavas
változatokat: „A diskurzuspartikula terminus használata továbbá megkülönbözteti a diskurzuspartikulákat/markereket az
olyan nagyobb egységektől, úgymint szerkezetes idiómák, amelyek hasonló funkciókat töltenek be” (Fischer 2006: 4). Nem
világos azonban, hogy miért tesz így, miután a diskurzuspartikulákat korábban már a fenti jellemzők mentén elhatárolta (s
így nyilvánvaló, hogy DP ≠ DM, az utóbbi ugyanis tartalmazza az előbbieket), és miután elismeri, hogy sok szerző egyes
formulákat, amelyek komplex egységekből alakultak ki, a diskurzusjelölők közé sorol, valamint azt is, hogy a
1

Minden, a tanulmányban szereplő angol nyelvű kifejezés és idézet fordítása tőlünk származik.
Összesen 42 angol és 29 magyar különböző változatot számoltunk össze a szakirodalomban.
3
A preferenciákat és a nagyságrendeket érzékeltetendő, egy, a Google-lel végzett keresés (2008. november 6.) eredményei az alábbi
kifejezésekre: discourse marker(s): 95 200 találat, discourse particle(s): 23 100, pragmatic marker(s): 14 120 találat, pragmatic
particle(s): 4 800 találat. Megjegyzés: az angol nyelvű terminusokra kerestünk rá, de ez természetesen nem egyenlő a csak az angol
nyelvre vonatkozó vagy csak angol anyanyelvű kutató végezte vizsgálatokban szereplő kifejezések mennyiségével.
2
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diskurzusjelölők ragozottak is lehetnek, míg a diskurzuspartikulák nem szerkezetesek, nem ragozottak. Vagyis hiányzik az
indoklás, hogy az idiómák miért is ne le(het)nének diskurzusjelölők, hacsak azért nem, mert Fischer szerint vitatható a
diskurzusjelölők tisztán funkcionális megközelítése (i. m.: 5), hiszen mint írja, egy tisztán funkcionális osztályozás nem
enged meg méret alapján való megkülönböztetést, sem az idiomatizáció foka szerintit, sem a szemantikából való vesztés
szerintit (uo.). Fischer vitatható álláspontjának kifejtése során ugyanakkor jól rávilágít arra, hogy a tisztán funkcionális
csoportképzés mellett való érvelés ellenére a diskurzusjelölő-kutatás mégis főleg a partikulákra és a kötőszókra koncentrál
(uo.). A fentiek mellett Fischer írása egy másik helyéből az tűnik ki, hogy a DP-ket lexikalizált egységeknek tartja, a DM-ek
között azonban nem lexikalizáltak is vannak (2006: 7).
A fenti „a DM-ek egy részét képezik a DP-k” elképzelés Furkó (2005: 20) alapján vitatható, aki szerint a
diskurzusjelölők egyik legszembetűnőbb vonása szintaktikai függetlenségük, márpedig az a modális partikulákra sokszor
nem áll (kérdés persze, mit értünk itt függetlenség alatt: hogy nem alkotnak összetevőt más kifejezésekkel vagy hogy
milyen mondatpozíciókat foglalhatnak el, vö. Gyuris 2008). A diskurzuspartikulával véleményünk szerint az a legnagyobb
baj, hogy noha sokkal szűkebbre szabott kategória, mint a diskurzusjelölői, láthatóan szerzőnként változik a referenciája:
sokszor az elemek egy kis körére vonatkoztatják, melynek tagjait nem is mindenki tartja diskurzusjelölőnek, ráadásul a
partikula terminus a pragmatikai-modális partikulákon kívül a viszonyító partikulákra is vonatkozik, ez utóbbiak azonban
semmiképpen nem tartoznak funkcionálisan a diskurzusjelölők közé. Máskor pedig egészen tágan értelmezik a fogalmat (pl.
Levinson 1983 vagy Schourup 1985, idézi Furkó 2005: 20, l. az even, like vagy az all right DP-nek minősítését). A
pragmatic particle-lel kapcsolatban lényegében ugyanaz a probléma, mint a discourse particle-lal.
A pragmatic marker/pragmatikai jelölő és a discourse marker/diskurzusjelölő viszonyát illetően négy különböző verzió
él:
I. A két terminus egymás szinonimája,4 ezt vallja pl. Brinton (1996) vagy Andersen (2001) (vö. Müller 2005: 3).
Brinton azért a PM mellett döntött a DM helyett, mert bár véleménye szerint mindkettő elég tág megnevezés, az előbbi
jobban megragadja a szóban forgó elemek funkcióinak összességét (Brinton 1996: 29–30).
II. A DM a fölérendelt kategória: Redeker szerint például a pragmatic markerek a discourse markerek egy altípusát
alkotják, a szemantikai discourse markerek az ideációs (ideational) struktúrát jelölik, a pragmatikai discourse
markerek pedig a pragmatikai struktúrát (idézi Furkó 2005: 22).
III. A PM a fölérendelt kategória, amely magában foglalja a DM-eket is: ennek az álláspontnak alapvető képviselője
Fraser, aki szerint a PM-ekre a következők jellemzők: diskurzusszegmens-részt alkotnak, de nem a hordozott üzenet
propozicionális tartalmának a részét, hanem a beszélő közvetlen kommunikációs szándékának aspektusait kódolják
(Fraser 1997: 115–116). Tipikus (de nem kizárólagos) vonásuk, hogy szabad morfémák, bevezető pozíciójúak (a
diskurzusszegmens elején helyezkednek el), speciális üzenetet jeleznek, és a szemantikai-pragmatikai funkciójuk
alapján és nem a szintaktikaiak alapján osztályozhatók. Fontos, hogy Fraser egyáltalán nemcsak lexikálisan
megjelenő elemeket tart PM-nek, hanem pl. a modalitás egyéb megjelenési módjait is (pl. a kijelentő módot a The cat
is sick esetében), valamint a hangsúlyt és az intonációt (l. Fraser 1997: 125). A pragmatikai markereknek Fraser
(1996, 1997) szerint négy típusa van:
a. alapvető PM-ek (basic PMs): az üzenet típusát jelzik (az illokúciós erőt), amelyet a beszélő a szegmens
megnyilatkozásában szándékol közölni, pl. I promise that I will be on time. A performatív kifejezések mellett a
modalitás kifejezőeszközei is ide tartoznak. Fraser szerint minden mondatban legalább egy alapvető PM-nek
lennie kell (míg a többi három fajta megjelenése opcionális).
b. kommentáló PM-ek (commentary PMs): az alapüzenettől elkülönülő, kommentár jellegű üzenetet jeleznek
(altípus pl. minősítő, szempontjelölő stb.), pl. We got lost almost immediately. Fortunately, a police officer
happened by. Sokszor pragmatikai idiómák formáját öltik, pl. I’m not an expert, but shouldn’t we be there by
now?
c. parallel PM-ek (parallel PMs): az alapüzenettől elkülönülő üzenetet jeleznek. Két fajtájuk van: a tiszteletadásjelölők, pl. Sir, Your honor, illetve a konverzációműködtető markerek: Well, we could do it either of two ways.5
d. diskurzusmarkerek (DMs): az őket befogadó, illetve a megelőző diskurzusszegmens közti viszonyt jelzik, pl:
Donna left late. However, she arrived on time.
IV. Furkó (2005: 23–25) relevanciaelméleti keretben dolgozva egy negyedik megközelítést vall: úgy véli, hogy a PM–
DM dichotómia felszámolható és fel is számolandó, két okból: egyrészt a DM-ek nem diskurzusszegmensek közti
viszonyt jelölnek, hanem kontextuális feltevések és premisszák köztieket, amelyek vagy a kotextuson vagy a
kontextuson alapulnak, s mivel az ilyen feltevések folytonosan kölcsönhatásban vannak, a köztük lévő viszonyt
jelölő elemeket nem nevezhetjük sem kizárólagosan pragmatikai (kontextusfüggő) vagy diskurzusjelölőnek
(kotextusfüggő jelölőnek). Másrészt ezeknek a nyelvi elemeknek alapvető vonásuk a multifunkcionalitás (szimultán
4

Ez már csak azért is így lehet, mert a PM-ek esetében is számos értelmezés létezik, s ezek sokszor átfedésben vannak a DM-értelezésekkel,
pl. Brinton a következő, a szakirodalomban talált különböző PM-funkciókat sorolja fel: egy megnyilatkozásnak a megelőző
megnyilatkozáshoz vagy a kontextushoz való viszonyának vagy relevanciájának a kifejezése; strukturális funkció; válaszszignál-funkció,
konverzációs folytonosság eléréséhez használt eszköz; interaktív funkció (Brinton 1996: 30–31).
5
Bevalljuk, nehezen érthető, hogy ezek miért is kerültek egyetlen kategóriába.
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tudnak jelezni pl. diskurzusviszonyt és attitűdöt, ezt Furkó Fraser egyik példáján keresztül szemlélteti: A: What are
you doing to do now? B: Well, I’m moving out. Itt a well ’hát, nos’ egyfelől DM, mert az előző szegmenshez
kapcsolódó üzenetet jelez, másfelől PM, mert jelölheti, hogy B figyelembe veszi A arculatát, az egyenes válasz
adásától való vonakodást is). Vagyis a PM–DM szembeállítás azért nem tartható, mert az egyes példányok
keresztülvágják a két kategóriát (Furkó 2005: 23, 26).

3. Meghatározások és jellemzők
Az alábbiakban a nemzetközi és a magyar szakirodalom egyes általunk fontosnak vélt diskurzusjelölő-meghatározásait,
illetve jellemzéseit vizsgáljuk meg közelebbről, keresve a közös nevezőket, illetve különbségeket.6
A nemzetközi szakirodalomból (időrendben):
• Schiffrin (1987): a használt terminus: discourse marker. A diskurzusjelölőket a diskurzus szekvenciálisan függő
egységeiként azonosítja (1987: 31), amelyek közé paralingvisztikai jegyek és nonverbális gesztusok is besorolhatók
(példái: and, because, or, so then, well, I mean, now, oh, y’know – besorolásukat illetően l. Fraser 1999: 933, 2.
lábjegyzet).
• Blakemore (1987, 1988, 1992, 1996, 2002): a használt terminus: discourse connective. Relevanciaelméleti
megközelítésében a diskurzuskonnektívumok a (konvencionális) implikatúrákat megszorító, procedurális jelentésű
egységek. Véleménye szerint nem képeznek koherens nyelvi csoportot (vö. Fraser 2006, ill. ennek kritikáját l. Furkó
2005-ben). Példák: so, therefore, too, also, after all, moreover, however, anyway, incidentally.
• Fraser (1988, 1990, 1996, 2006): a használt terminus: discourse marker. A DM-et egy két helyiértékű viszony tagjaként
jellemzi, melynek egyik argumentuma az általuk bevezetett7 diskurzusrészben található, a másik valahol a korábbi
diskurzusban (nem okvetlenül a közvetlenül megelőző részben szerepel, és akár nem nyelvi előzményként is létezhet).
Ábrázolva: S1. DM+S2 (Fraser 1999: 938). Néhány példa: so, essentially, eventually, in spite of this, nevertheless,
furthermore.
• Redeker (1990, 1991, 2006): a használt terminus: discourse operator, később discourse marker. Olyan nyelvi elemekre
(„szó vagy frázis”, Redeker 1991: 1168) korlátozza a diskurzusjelölők körét, amelyek elsődleges feladata a hallgató
figyelmének felhívása a kontextus és a soron következő megnyilatkozás egyfajta kapcsolatára. Például: but, because.
2006-os írásában már úgy véli, hogy a DM-ek „nem lexikális egységek, hanem kifejezések kontextuálisan meghatározott
[contextually situated] használatai” (Redeker 2006: 339).
A magyar szakirodalomból (időrendben):
• Németh T. (1988, 1996a, 1996b, 1998), az általa használt terminus: pragmatikai kötőszók (pragmatic connectives). Az
utóbbiak véleménye szerint elkülöníthetők a szemantikai kötőszóktól négy kritérium mentén (Hölker 1991, idézi Jucker
1993: 436, idézi Németh T. 1996a: 9–10): nem érintik az igazságfeltételeket; semmit nem adnak hozzá a propozicionális
tartalomhoz; a beszédszituációhoz kapcsolódnak, nem ahhoz a szituációhoz, amiről szó van (de ez az attitűdjelölőkre
nem igaz, hangsúlyozza Németh T. Kiefer (1988) alapján); emotív, expresszív funkciójuk van, semmint referenciális
vagy kognitív.8 Németh T. (1996a: 10) egy ötödik, kiegészítő funkciót is felvesz: a pragmatikai kötőszók rendszerint
bevezetik a megnyilatkozáspéldányt, saját intonációjuk van, és szünet követi őket. Németh T. a magyar nyelvre
vonatkozó empirikus kutatásában 16 pragmatikai kötőszót elemzett beszélt nyelvi korpuszban. Ezek esetében három
alapvető funkciót, az illokúciós, az interperszonális és az attitudinális funkciót rendelte hozzájuk (1998: 330).
• Keszler (1998, 2000): az általa használt terminus: bevezető szók és kifejezések. Ezek szerinte szófajilag különbözők
lehetnek, de rokonságban állnak a módosítószókkal (szervetlenek, előre- és közbevethetők, törölhetők, l. Keszler 1998:
298), példák: apropó, összegezve, őszintén szólva, helyesebben, mellesleg. Ami funkcióikat illeti, „a kijelentésre való
expresszív reagálást fejezik ki, vagy a nyilatkozatok összefüggésére, az információ forrására, a gondolatok
megformálásának eszközére, egy rész kiemelésére vagy összefoglalására, a beszélőnek a közléshez való viszonyára stb.
utalnak.” (Keszler 2000: 74).

6

Természetesen a diskurzusjelölőkkel foglalkozó nemzetközi szakirodalom hatalmas, így csak a téma meghatározó kutatóit és írásait
említjük meg.
7
A „bevezetés”-t nem érti szigorúan, mint megjegyzi, a diskurzusjelölő állhat az adott diskurzusszegmens közepén vagy végén is, pl. We
don’t have to go. I will go, nevertheless. (Fraser 1999: 938) Ugyanakkor a prototipikus diskurzusjelölőt bevezető pozíciójúként írja le (l.
Fraser 2006).
8
Ehhez kapcsolódva megjegyzi, hogy mivel az idézett szerzők nem határozzák meg pontosan, mit értenek e négy kifejezés alatt
pontosan, ez így nem teljesen fogadható el (Németh T. 1996: 8).

211

• Bańczerowski (2000a, 2000b, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b): a használt terminus: metaszövegbeli operátorok. A
metainformációs kutatások9 keretében tárgyalja az ún. metaszövegbeli operátorokat, ill. metainformációs igéket. A
metaszövegek szerinte az információadó és -vevő memóriájában léteznek (2006b: 484), és az előbbi operátorok ezeknek a
kontextusára vonatkoznak a spontán beszédben. Funkciójukat tekintve rendkívül sokfélék lehetnek, jelezhetik például,
hogy a beszélőnek olyan új dolog jutott az eszébe, ami lazán kapcsolódik a megelőző információhoz; de létezik
válaszváró, korrekciót kifejező operátor is stb. Egyértelműen a szöveg koherenssé tétele a funkciójuk, de „a továbbított
információ szempontjából idegen testek” (uo.). A Bańczerowski felsorolta elemek egy részét funkciójuk alapján bízvást a
diskurzusjelölők közé sorolhatjuk, maga a szerző is megemlíti, hogy Keszler ezeket az elemeket bevezető szavaknak
nevezi, és a MGr. társalgásszervező- és jelölő elemek néven tárgyalja őket (2006b: 484).10 Példák: fatikus operátorok
(hogy vagy?, hát akkor szia stb.); beszédaktusjelzők (zárójelben megjegyzem, őszintén szólva stb.); kváziigei operátorok
(tudod, figyelj, érted, látod, érted stb.).
• Kugler (2000a, 2000b): használt terminus: társalgásszervező- és jelölő elemek, diskurzusjelölők. A MGr. szófaji
rendszerezésében az interakciós mondatszók egy osztályát képviselik, például a beszédpartnerek kapcsolattartását fejezik
ki: ühüm, igen, ja, aha; szóátadást és -átvételt jelölnek: hm, mi, hogy-hogy, nemde, nos, ugye, apropó, ja, hát; értékelő
mondatszók (lárifári, á, na ne, persze, hogyisne), vö. modális partikulák; a párbeszédek összefüggését kifejező felelő
mondatszók (igen, persze), a szó megtartására szolgáló, hezitálást kifejező elemek (hát, hm, izé, szóval). Kugler szerint
módosítószók is lehetnek szervezői a társalgás menetének, de abban különböznek a társalgásszervező mondatszóktól,
hogy „nem egyszerűen felelnek (…), hanem a beszélő viszonyát fejezik ki a közölt tartalomhoz (Esik az eső? –
Valószínűleg).” (Kugler 2000a: 296). Ezenkívül a viszonyszók osztályába tartozó árnyaló partikulák között is szerepelnek
a fenti elemek attitűdjelölésre, valamint a kommunikációs helyzetre való reagálást kifejező diskurzusjelölők néven,
illetve a hezitálás funkciójában kötőszók is. Szemmel láthatóan a MGr.-ban a diskurzusjelölés szófajok funkciójaként
szerepel.
• Csűry (2001, 2003, 2005): a használt terminus: konnektor.11 A választás alapja a vizsgált elemek kapcsoló funkciója
(ezért sincsenek pl. attitűdjelölők köztük). Csűry úgy véli, hogy a konnektor önálló szövegnyelvészeti-szövegtani
kategóriát képez, és
„meghatározott interpretációs-inferenciális procedúrákat működésbe hozva azt jelöli, hogy az általa összekapcsolt
szövegösszetevők valamilyen sajátos szemantikai (szemantiko-logikai, szemantiko-pragmatikai) viszonyban állnak
egymással. E sajátosságból az is következik, hogy a konnektorok az esetek jelentős részében explicit formában nem
manifesztált szövegösszetevőkkel (jelentéskomponensekkel) létesítenek kapcsolatot, melyekkel – azokat explicitálva – az
elemzés céljából a szöveget ki kell egészíteni. A konnektorfunkciót olyan verbális elemek töltik be, melyeknek nincsen
referenciális autonómiájuk (kötőszók, egyes határozószók, bizonyos komplex lexikai elemek és szintagmák), s
amelyek jelenléte az összekapcsolt szövegösszetevők (s így a szöveg) interpretációját egyértelművé teszi. (…) [A]
felsorolt kategóriák nem lexikaiak vagy szintaktikaiak, hanem szövegstrukturáló funkciókat takarnak, még ha e funkciók
ellátásban ennek vagy annak a lexikogrammatikai elemhalmaznak kitüntetett szerepe van is.” (Csűry 2005: 20–21,
kiemelés D. Cs. I.).
Csűry a rendszerébe láthatóan a többszavas diskurzusjelölőket is felveszi, s nem szófaji alapon (pl. kötőszók) határolja
körül őket (vö. a discourse particle, discourse connective megnevezések eredetével), hanem funkciók mentén (l. 2005:
31).
Magyar példák Csűrytől konnektorokra: bár; noha; jóllehet; mégis; legalább; viszont; attól még; ez nem akadályozza meg
abban, hogy…
• Furkó (2005): használt terminus: discourse marker, pragmatic marker. Definíciója szerint „[a] diskurzusjelölők fokozatos
[graded] kategóriát alkotnak, amely számos metakommunikatív funkciót ellátó, szintaktikailag különböző nyelvi
egységekből áll. Az osztály tagjai grammatikalizációs folyamaton mentek és mennek át, aminek következtében heterogén
csoportot képeznek a propozicionális – nem propozicionális, kontextusfüggő – kontextusfüggetlen, inherens – implikációs,
konceptuális – procedurális jelentés kontinuum mentén ” (Furkó 2005: 16, kiemelések az eredetiben).
• Gyuris: (2007, 200812), a használt terminus: diskurzuspartikula. Formális szemantikai keretben dolgozik, a
diskurzuspartikulákat formai szempontból is megragadható csoportként írja le: nem tagadhatók, nem válaszolnak
kérdésre, nem koordinálhatók, nem alkotnak összetevőt más kifejezésekkel, hiányuk/jelenlétük a mondat jólformáltságára nincs hatással, helyük a mondat meghatározott pozícióira korlátozódik (a fókusz, illetve a tagadószó
pozíciója előtti vagy az ige utáni pozíciókra), és nem toldalékolhatók (legfeljebb összetétel révén képezhetők újabbak).
Gyuris szerint a DP-k azt fejezik ki, hogy a beszélő miként ítéli meg a saját attitűdjét, a hallgatóét, vagy a hallgató
9

„[A] metainformációs struktúrák olyan elemek, amelyek: 1. sajátos módon részt vesznek a nyelvi közlések átadási folyamatának az
organizációjában; 2. bizonyos állításokat tartalmaznak a szöveg egyes részeiről, elemeiről, mint egy sajátos létről (tárgyról)”
(Bańczerowski 2006b: 484).
10
Ez az azonosítás azonban nem jellemző a metainformációs kutatásokban.
11
Könyvének absztraktjában a konnektor angol megfelelőjeként a connective ’kötőszó, kapcsolóelem’ szerepel, a magyar változat pedig
a francia connecteur-nek felel meg a leginkább – a diskurzusjelölő terminus fel sem tűnik a kötetben.
12
A 2008-as tanulmányra vonatkozó hivatkozások oldalszámai a szerző által rendelkezésemre bocsátott kéziratos változat oldalszámai.
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és a saját közös attitűdjét a mondat deskriptív tartalmához (így jön létre a mondat expresszív – kifejező – tartalma)
(vö. a DJ-k két fő csoportjával: textuális és attitűdjelölő DJ-k, Müller 2005: 9). A partikulák kétféle szereppel bírnak: 1.
megmutatni, hogy a mondat propozicionális tartalma milyen kapcsolatban van a diskurzusban eddig elhangzott
információval (vagyis a diskurzus egy adott mondata és a diskurzus megelőző részének tartalma közötti kapcsolatra
hivatkoznak e partikulák); 2. módosítják a mondat által partikula nélkül kifejezett beszédaktus valamilyen
tulajdonságát.13 A DP-k közé sorolt elemek: csak, ugye, vajon, talán, legalább.
• Dömötör (2008a, 2008b): használt terminus: diskurzusjelölő. Elfogadhatónak tartja a Fraser-féle (1999) diskurzusjelölődefiníciót,14 véleménye szerint azonban a kontextuális előzményhez kapcsolás a szövegből kifelé kapcsoló elemek
esetében is megfigyelhető. Az interakcionális (attitűdjelölő) funkciót ebből következően elfogadja diskurzusjelölőfunkciónak, szemben Fraserrel, akinél ez a pragmatikai jelölők (pragmatic markers) egy külön, a diskurzusjelölőktől
eltérő alcsoportjának, a kommentáló jelölőknek (commentary markers) a funkciója. Az előbb említett funkciót Dömötör
egyébként használatjelölő szerepnek nevezi, ilyen a hogy úgy mondjam esetében pl. a szabadkozás: Ő volt akkor…
hogy úgy mondjam, a menyasszonyom (Nsz.) (a szerző példája, l. uo.).

4. Konklúziók, javaslatok
Az előbbiek – és a bővebb szakirodalom – tükrében azt mondhatjuk, hogy a diskurzusjelölő-meghatározások nagy része
igen tág, amelyek pedig nem, azok esetében ennek vagy a nyelvelméletből fakadó oka van (pl. a formális megközelítés
nyilvánvalóan a formálisan is megragadható nyelvi jelenségeket írja le, azokat nem sorolja együvé, amelyek nem ilyenek, l.
lentebb is), vagy az áll mögötte, hogy az adott kutató egy szűkebb pragmatikai funkció(kör)t rendelt a diskurzusjelölőkhöz.
Ezenkívül a diskurzusjelölők több különböző nagy pragmatikai funkcióhoz (pl. attitűdjelölés, textuális, ideációs funkció)
kötése okozza véleményünk szerint a diskurzusjelölőkkel kapcsolatos terminológiai és definíciós káoszt (vö. Fischer: 2006:
1), mert amíg legalább a pragmatikai funkcióköröket illetően ki nem alakul valamifajta konszenzus, addig továbbra is nehéz
marad ennek az egyébként csak (!) funkcionális alapon szerveződő nyelvi csoportnak az érdemi leírása (az egyetlen, de túl
általános funkció hozzárendelése sem ideális). A pragmatikai funkciókkal és viszonyokkal ugyanakkor nem árt óvatosnak
lenni, hiszen azt sem mondhatjuk, hogy csak pragmatikai markerek jelölhetik őket: pl. az újrafogalmazásnak a magyar
nyelvben számos módja lehet, ennek csak az egyik fajtája az, ha diskurzusjelölőt használunk, ezen kívül kifejezhető pl.
(állítmányi, értelmezői stb.) mellékmondattal, „zéró elemmel”; néhány példán szemléltetve: szóval szerintem konvergál a
nullához az esélye annak, hogy valami valaki külsőst vegyenek föl, szinte esélytelen; nekem a szépség az egyértelműen az,
hogy mondjuk összerakok egy kurzust rengeteget tanulok belőle, és azt utána leadom a hallgatóknak; ez meg a másik
rákfenéje a magyar pályázati rendszernek, hogy beruházási pénzt nem adnak.15
Nem tartjuk szerencsés megoldásnak azokat a diskurzusjelölő-megközelítéseket, amelyek a célból, hogy ezeknek az
elemeknek a formális csoportosítását is lehetővé tegyék, kimetszenek a diskurzusjelölők köréből egy kisebb, „jól kezelhető”
csoportot, s kihagyják az olyan eseteket, amelyek nem illenek a képbe. Jellemzően ez a helyzet a többszavas
diskurzusjelölőkkel (ezeket többen megemlítik ugyan mint létező variációkat, de érdemben rájuk koncentráló munka csak
elvétve létezik) – a diskurzuspartikula-olvasatok egy része is ide tartozik. Ennek ugyanis csak rövid távú haszna van, hiszen
önkényesen zárja ki a többi, funkciója alapján nagyon is a csoportba tartozó elemet. Semmi értelmét nem látjuk tehát annak,
hogy mondjuk szintaktikai kritériumokra hivatkozva ugyancsak mellőzzük pl. a kötőszói eredetű diskurzusjelölőket vagy a
szónál magasabb szintű diskurzusjelölő egységeket (akár idiomatikusak, akár nem), pl. az újrafogalmazást kifejező
diskurzusjelölők köréből a nem egyszavas – pl. más szóval, másképpen fogalmazva, jobban mondva – változatokat.
Jelenleg Fraser fentebb bemutatott taxonómiája (1996, 1997) tűnik a legjobbnak, mely ugyan szűkre szabja a DM-ek
körét és funkcióikat, de jó kiindulási alapot jelent az empirikus vizsgálatokhoz. Másutt ugyanis a diskurzusjelölő-funkciók
megadása rendszerint nem kimerítő (az üdítő kivételek közé tartozik pl. Siepmann-nak az akadémiai írott nyelvhasználatban
megjelenő többszavas diskurzusjelölőket számba vevő funkcionális leírása – Siepmann 2005: 87 kk.).
A diskurzusjelölők esetében sokszor markánsan eltérő funkciókat is meg szokás említeni, a legtipikusabban ilyen a
textuális/diszkurzív és az interperszonális/interakciós funkció páros (l. Müller 2005: 9, de vö. Furkó 2005: 29). Itt
13

Gyuris 2008-as írásában felváltva használja a diskurzuspartikula és a partikula kifejezést (le is szögezi, hogy ami nála
diskurzuspartikula, az Fábricznál (1986) partikula, Kiefernél (1988) modális partikula, Keszlernél (1995) árnyaló és mondatfajtát jelölő
partikula, Kuglernél (1998) modális-pragmatikai partikula, Péteri 2001-nél árnyaló partikula), a viszonyító partikulákat ugyanakkor
nem vizsgálja (tehát mégsem tesz egyenlőségjelet a kettő közé, mivel a partikula egy nagyobb osztályt képez, vö. Fischer 2006: 7, nála is
elkülönülnek a partikulák halmazában azok az elemek, amelyek diskurzuspartikulák, vagyis pragmatikai funkciójúak). Felmerül a
kérdés, hogyha ezek szó szintű, a partikulák közé sorolt elemek, akkor milyen csoportnak is tarthatók (Gyuris egy helyütt (p. 62.)
szóosztálynak nevezi őket, később viszont azt írja, hogy nem alkotnak szófajt (uo.).
14
Fraser két DM-osztályról beszél (Fraser 1999: 946–950):
1. Üzeneteket összekötő DJ-k, ilyenek például a kontrasztív jelölők: John weighs 150 pounds. In comparison, Jim weighs 155. ’John
150 fontot nyom. Ezzel összehasonlítva Jim 155-öt.’
2. Témákat összekötő DJ-k, amelyek a diskurzusirányítás egy aspektusát emelik be, például a tárgytól való elkalandozást: This dinner
looks delicious. Incidentally where do you shop? ’Remekül néz ki ez az étel. Egyébként hol vásárolsz?’
15
A példamondatok forrása egy 2 óra 6 perces, 5 fő részvételével készült spontánbeszéd-felvétel.
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érdemes elgondolkodni azon, hogy kezelhetők-e egyetlen pragmatikaimarker-alkategórián belül, vagy egymástól
elválasztva tárgyaljuk őket. Ehhez kapcsolódóan azzal a nehézséggel is találkozhatunk, hogy egy-egy nyelvi egység
mindkét fő funkció kifejezésére is képes lehet, akár szimultán módon (idevágó példa szerepelt a 2. részben, l. még Furkó
2005: 24, 58–60). Véleményünk szerint természetes jelenség, hogy a diskurzusfunkciók a valóságban nem diszkrétek (vö.
Siepmann 2005: 99), ettől még azonban fogalmilag különbözők lehetnek és ennek a nyelvi, grammatikai leírásban is
tükröződnie kell.
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SCHIRM ANITA
PARTIKULA ÉS/VAGY DISKURZUSJELÖLŐ?

1. Bevezetés
Tanulmányomban a leíró nyelvészetben használt grammatikai egység, a partikula fogalmát mutatom be a diskurzuselemzés
nézőpontjából. A partikulát a magyar nyelvtanírási hagyomány egy része (Fábricz 1981, Péter 1991, Keszler 1992, Kugler
2000, D. Mátai 2007) külön szófaji csoportként kezeli, ám e szócsoport valójában nagyon vegyes tulajdonságú elemekből
áll. Vajon érdemes-e külön szófaji osztályként felvenni a partikulát? Mennyire új keletű ez a szócsoport? Hogyan
viselkednek morfológiailag az ebbe a szóosztályba sorolt szavak? Nem volna-e célszerűbb inkább a pragmatikai
tulajdonságaik felől megragadni őket és a diskurzusjelölő terminust használni rájuk, amely igaz ugyan, hogy nem szófaji
kategória, de számot tud adni e kérdéses elemek diskurzusbeli működéséről? Milyen a viszony a két terminus között?
Használhatók-e szinonimaként vagy teljesen mást jelölnek? Az elméleti problémák bemutatása és a dolgozat címében is
feltett Partikula és/vagy diskurzusjelölő? kérdés megválaszolása után a hagyományosan partikulának nevezett nyelvi
egységek közül a hát elem viselkedését és a diskurzusszervezésben betöltött szerepét mutatom be gyűjtött korpuszból
származó példák segítségével, rámutatva, hogy az eddigi szakirodalomban (Kiefer 1998) számon tartott pragmatikai
funkciókon kívül más magyarázat is létezhet a hát használatára.

2. A partikula fogalma
A partikula kifejezés a latin pars ’rész’ szóból ered, s már a régi magyar nyelvtanokból is adatolható. Ám óvatosan kell
bánni a korai latin nyelvű grammatikák particula terminusával, hiszen nem ugyanazt jelölik, mint amit a Magyar
Grammatika (Keszler 2000) óta partikulának hívunk. A korai magyar nyelvtanok partikula fogalmát Vladár Zsuzsa (2004,
2005) vizsgálta meg. Szenczi Molnár Albertnél a particula megnevezést találta például a következő szavak esetén: leg, hat,
het, oßtán, postea, még, adhuc, valaha, aliquando, legyen, vala, volt, volna, dogál, degél, nem. Már a példák is jelzik, hogy
Szenczi mást értett ezen a terminuson, mint amit manapság értünk, hiszen az adatok közt találunk többek közt segédszókat
(legyen, vala, volt, volna), tagadószót (nem), határozószót (oßtán) és toldalékmorfémákat (leg, hat, het, dogál, degél) is. A
grammatikából azonban kiderül, hogy Szenczi a particulát a számmal nem rendelkező, ragozhatatlan szócskák közé sorolja,
s a szófajcsoport összefoglaló elnevezéseként használja. Hasonlóan tesz Komáromi Csipkés György is a nyelvtanában
(Vladár 2005: 94), amikor a szavakat három csoportba sorolja: az igék, a névszók és a particulák (azaz ragozhatatlan
szófajok) közé. Továbbá particulának nevezi Komáromi a segédigéket is. Ekkoriban particulának hívják az egyes
igeragozások megkülönböztetésére használt szavakat is, például Sylvester János a határozott és a határozatlan igeragozás
elkülönítésénél említi az azt és vg’ particulákat (Vladár 2005: 96). A korai magyar grammatikákban tehát kétféle
használatban él a particula szócska: egyrészt definícióként a ragozhatatlan szófajok összességét jelöli, másrészt pedig egy
tisztázatlan jellegű, gyűjtő fogalom, amelybe egyaránt tartoznak önálló szavak és toldalékmorfémák is (Vladár 2004: 300).
A nem toldalékolható szavak jelölésére a XVIII. században Főldi Jánosnál bukkan fel a particula magyarított formája, a
részetske terminus.
A 20. századi leíró nyelvtanok közül A mai magyar nyelv rendszerében (Tompa 1961–1962), A mai magyar nyelvben
(Rácz 1968) és A magyar nyelv könyvében (A. Jászó 1991) nem szerepel a partikula, a Magyar Grammatikában (Keszler
2000) azonban önálló szófajként és külön alfejezetben tárgyalják. Hogy pontosan hová sorolódik a partikula, az attól függ,
hogy a szófaji osztályok megállapításánál milyen kritériumokat veszünk figyelembe. Az újabb szófajtani irodalom egy
része, például Fábricz Károly (1981: 441) a módosítószók egyik csoportjába sorolja a partikulákat. A módosítószók kapcsán
Péter Mihály (1991: 173) is partikulákról beszél Vinogradov terminológiáját átvéve s a módosítószókat két nagyobb
csoportra bontja: a modális szavakra és a modális partikulákra. A szakirodalom másik része (Keszler 2000: 69–70, Kugler
2000: 277) azonban a partikulákat nem tekinti a módosítószók alosztályának1, hanem a nem morfológiai természetű
szerkezetekben előforduló viszonyszók közé sorolja őket. Látható tehát, hogy még ma sem egységes a partikula
értelmezése.
A szófaji felosztásnál általában három kritériumot szoktak érvényesíteni: az alaktani viselkedést, a mondatbeli szerepet és
a jelentést. E három kritériumban azonban két szempont keveredik. Az első két tulajdonság ugyanis formális, míg a jelentés
nem tekinthető annak. A hagyományos nyelvtanoknál a görögöktől származó nyolc szófaj öröksége figyelhető meg és a fő
1

A Magyar Grammatika a módosítószókat a mondatszók közé sorolja, míg a partikulákat a viszonyszók közé.
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kritérium a jelentés, míg a strukturalistáknál a forma a fő szempont, a jelentést pedig nem vagy csak kevéssé veszik
figyelembe.
A Strukturális Magyar Nyelvtan Morfológia kötetében (Kenesei 2000: 75–136) a hagyományos szófaji felosztással
szemben formális szempontok alapján létrehozott szófaji rendszert találunk. Ez a rendszerezés, illetve a lexikális elemek
újfajta csoportosítása (független szavak, függőszók, félszók, tövek, toldalékok) megszünteti a partikula státuszával
kapcsolatos korábbi problémákat. A szakirodalomban partikulának nevezett csoport ugyanis a függőszók közé sorolódik. A
függőszók „azok a lexikai elemek, amelyek nem tartoznak a szabad formák közé, de minden más tekintetben önálló szóként
viselkednek” (Kenesei 2000: 88). A függőszók tehát nem szavakhoz, hanem szintaktikai összetevőkhöz kapcsolódnak. A
függőszók közül nem mindnek van saját szófaja. Csak azok a függőszók határoznak meg szófaji kategóriát, amelyek mindig
azonos kategóriához kapcsolódnak, illetve amelyek nélkül a mondat nem lenne grammatikus (vö. Kenesei 2000: 106). Tehát
például a Magyar Grammatikában (Keszler 2000: 69) partikulának titulált -e kérdőszócska a Strukturális Magyar Nyelvtan
szerint nem képvisel egyetlen hagyományos szófaji osztályt sem, ugyanis csak fejekhez (igéhez, igekötőhöz, tagadószóhoz)
tud kapcsolódni, nem pedig mindig azonos kategóriához, továbbá nem minden esetben szükséges a kérdőszó kitétele a
mondat grammatikusságához (Schirm 2006). Ugyanis míg a kérdőszót nem tartalmazó alárendelt mondatban mindig kötelező
az -e kérdőszó használata, addig a főmondatban a kitétele csak egy alternatíva a hanglejtés mellett.
A strukturális felfogással ellentétben a hagyományos szemléletű újabb nyelvtanokban a partikula önálló szófajként van
jelen. Keszler Borbála (1992: 138) a partikulákról a következőket írja: „csekély jelentéstartalommal rendelkeznek, egyesek
szerint csak a szituációból adódik a jelentésük, pragmatikai-kommunikatív indikátorok, általában egy szóra vonatkoznak,
mondatrész szerepét nem tölthetik be, semmiféle kérdésre nem válaszolnak, hordozhatnak azonban emocionális tartalmat”.
Kugler Nóra (2000) a partikulát olyan viszonyszónak tekinti, amely nem toldalékolható, s más szavakkal nem alkot sem
morfológiai természetű, sem szintaktikai kapcsolatot. „Funkciója az, hogy a mondatban lévő állításon műveletet végez (pl.
előfeltevést kapcsol hozzá, meghatározza téma-réma szerkezetét); modális viszonyt, a beszélő attitűdjét (érzelmi, akarati,
értékelő viszonyát) fejezi ki, vagy jelöli a beszélő reagálását a kommunikációs helyzetre, illetve annak valamely
összetevőjére” (Kugler 2000: 275). Funkcionális szempontból Kugler a partikulákat két nagy csoportra bontja: a modálispragmatikai partikulákra és a viszonyító partikulákra. Az előző csoport a beszélő attitűdjét fejezi ki, az ide tartozó elemek
jelölhetnek modális alapértéket (pl. -e, vajon, bárcsak, hadd) vagy modális kiegészítő értéket (pl. ám, ugyan, éppenséggel,
csakhogy). Míg a viszonyító partikulák a propozíción végeznek műveletet és lehetnek becslők (pl. alig, cirka, legfeljebb,
mindössze), fokozók (pl. borzasztó, elég, irtó, vajmi) vagy rémakiemelők (pl. csak, is, sem). Ahogy a felsorolt példákból is
látszik, a latin és héber grammatikákból átkerül a toldalékolhatatlanság, mint legfőbb morfológiai kritérium, azonban a korai
grammatikák összefoglaló jelentésű, gyűjtő fogalomértelmezése is megfigyelhető a Magyar Grammatika példáinál. A
terminus ugyanis nem is annyira a morfológiai viselkedésük, mint inkább a pragmatikai tulajdonságaik alapján fogja össze e
nyelvi elemeket, hiszen egy részük diskurzusjelölőként (is) funkcionál. Kugler a modális-pragmatikai partikulák
pragmatikai funkciójáról szólva megállapítja, hogy „a partikulák egy része nem (vagy nemcsak) attitűdjelölő, hanem
társalgásszervező (diskurzusjelölő) is lehet, kifejezhet a kommunikációs helyzetre való közvetlen reagálást is” (2000: 277).
Megemlíti továbbá, hogy a diskurzusjelölő szerepet a partikulákon kívül módosítószók és interakciós mondatszók is
betölthetik. Vagyis látható, hogy a partikuláknak nevezett szófaj nagyon vegyes nyelvi egységekből tevődik össze, melyek
egy része diskurzusjelölőként is értelmezhető, ám a diskurzusjelölői szerepet más szófaj elemei is képesek betölteni.
Tovább nehezíti a partikula terminus használatát és értelmezését, hogy az árnyaló partikulákat egyes szerzők
diskurzuspartikuláknak is nevezik (Kugler 2000: 278).
Vagyis a dolgozat címében feltett Partikula és/vagy diskurzusjelölő? kérdésre eltérő választ adhatunk az elmélettől és a
szófaji felosztás kritériumaitól függően. Az egyik fogalom ugyanis a grammatika szintjén kezeli e nyelvi egységeket, és a
toldalékolhatatlanságot teszi meg fő ismérvének, míg a diskurzusjelölő fogalma a pragmatika oldaláról közelíti meg ezt a
szóosztályt, s funkcionális kategóriát ért rajta. Nincs azonban 1:1 megfelelés köztük, ugyanis nem minden partikula
diskurzusjelölő és nem minden diskurzusjelölő partikula. A grammatikai fogalom tisztázása után következzen a pragmatikai
megközelítés.

3. A diskurzusjelölők
A diskurzusjelölők a nyelvi elemeknek egy olyan csoportját alkotják, amelyek a diskurzus szervezésében vesznek részt:
diskurzusszegmenseket kötnek össze, és pragmatikai viszonyokat jelölnek. Fraser szerint (1999: 938) a fő funkciójuk az
általuk bevezetett S2 szegmens és az azt megelőző S1 szegmens közti viszony jelzése. A diskurzusjelölők (DJ) egy olyan
két helyiértékű viszony <S1. DJ+ S2> jelölőjének tekinthetők, ahol az egyik argumentum (S2) az általuk bevezetett részben
található, míg a másik (S1) a diskurzus korábbi részében, s a viszonyt a diskurzusjelölő (DJ) teszi explicitté (Fraser 1999:
938). Például: Későn indultunk (=S1). Mégis (=DJ) időben érkeztünk (=S2).
A diskurzusjelölők általában nincsenek hatással a megnyilatkozás igazságfeltételeire, nem befolyásolják a
megnyilatkozás propozicionális tartalmát, azonban emocionális és expresszív funkcióval bírnak (Jucker 1993). Jelentésük
procedurális és nem konceptuális (Fraser 1999: 944), valamint szintaktikailag és prozódiailag elkülönülnek a mondat többi
részétől.
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A diskurzusjelölő elemek szófajtanilag különfélék lehetnek. Főként kötőszók, határozószók, partikulák és módosítószók
tartoznak a diskurzusjelölők közé, de ide sorolható néhány prepozíciós frázis és idiomatikus szókapcsolat is. Foolen (1996:
2) a diskurzusjelölőkkel kapcsolatban megjegyzi, hogy nem arról van szó, hogy egy adott elem mindig diskurzusjelölő egy
nyelvben, hanem arról, hogy ez az elem diskurzusjelölőként funkcionálhat, azaz képes diskurzusjelölőként viselkedni
bizonyos feltételek mellett. A diskurzusjelölői és a nem diskurzusjelölői használat különbségét az alábbi példapárral
szemléltetem:
(1a) Pontosabban fogalmazz a dolgozatodban!
(1b) Megérkeztek a szüleim, pontosabban az édesanyám.

A pontosabban jelentése az (a)-ban konceptuális: a jobban, ügyesebben szavakkal egyenértékű; míg a (b)-ben nem a
fogalmi, hanem a procedurális jelentésében szerepel a szó, s két megnyilatkozást köt össze. Az (a) példabeli pontosabban
szó nem diskurzusjelölő, csupán határozói funkcióban szerepel, míg a (b) példában ugyanez az elem már
diskurzusjelölőként funkcionál: használatával a beszélő tartalmi önjavítást végez, azaz újrafogalmazza, értelmezi a jelölő
előtt elhangzottakat.
A diskurzusjelölők diskurzusszegmenseket kötnek össze, így nagymértékben hozzájárulnak a szöveg koherenciájának a
fenntartásához (Lenk 1998). Alapvetően az élőszó jellegzetességei, de különböző funkciókban az írott nyelvben, újabban
pedig az írott beszéltnyelviség szövegtípusaiban, például blogokban és a fórumhozzászólásokban is megjelennek (Dér
2008).
A diskurzusjelölők a történeti pragmatika szemszögéből is érdekesek, mert létrejöttüket egyesek (Traugott 1999)
grammatikalizációs folyamatnak tartják, amelynek során implikatúrák konvencionalizálódása történik, s ezek az
implikatúrák beszélői attitűdöket kódolnak. Bell (1998) szerint a diskurzusjelölők pragmatikai instrukcióknak tekinthetők,
így számos nyelvhasználati stratégiát képesek kódolni. A továbbiakban a nyelvi egységek közül a hát elemet vizsgálom
meg, s megmutatom, hogy e grammatikainak is tekintett egység használatára milyen pragmatikai magyarázat adható.

4. A hát mint diskurzusjelölő partikula
Egy 2007-es vizsgálat (Dér–Markó 2007: 63) szerint a magyarban az egyik leggyakrabban előforduló diskurzusjelölő a hát
elem. A hát partikulának a szakirodalom (Kiefer 1988; Németh T. 1998) négy fő használati körét említi: használható
általános válaszjelölőként; bevezethet kérdést; a magyarázkodás eszköze is lehet; és önjavító szerepben is állhat. Ezeknek a
funkcióknak a kialakulásával és a leírásával azonban a magyar nyelvtörténeti szakirodalomban nem foglalkoztak
behatóbban, csupán megemlítették a hát-nak a diskurzusjelölői szerepét, a beszédtöltelék illetve a töltelékszó terminusokat
használva a jelenségre. Klemm Antal (1940) szerint a hát időbeli rákövetkezést kifejező szerepéből fejlődött ki a
diskurzusjelölő funkció. A hát partikulánál nyomon lehet követni a grammatikalizáció tipikus fázisait: először helyviszonyt,
majd időviszonyt fejezett ki, aztán logikai viszonyt jelölt, végül a diskurzusjelölő funkciója alakult ki (Schirm 2008a). A
partikula grammatikalizálódásával és történetével e dolgozat keretein belül nem kívánok részletesen foglalkozni, helyette
azt mutatom meg, hogy a hát diskurzusjelölő használata az arcmunkával is kapcsolatba hozható.
A hát partikulához kötődő nyelvhasználati stratégiák feltérképezéséhez korpuszelemzést végeztem: történeti korpuszként
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (http://www.iif.hu/db/emsz/index.html), a Magyar Történeti Korpusz
(http://www.nytud. hu/hhc) és a Magyar Nemzeti Szövegtár anyagát (http://corpus.nytud.hu/mnsz) vizsgáltam, továbbá az
1660-as sárospataki hitvitát (Kulcsár 1999). Szinkrón anyagként pedig vitaműsorokat (Pro és Kontra, Közhang,
Zöldindulás) és a Parlamenti Napló 1990 és 2004 közti jegyzőkönyvét (Arcanum DVD könyvtár V.) használtam fel
valamint internetes fórumhozzászólásokból és blogokból gyűjtöttem adatokat.
A hát esetén a diskurzusra vonatkozó információk jelzésének a lehetőségét a határozószói használat teremtette meg. A
szó 1474-ből adatolható eredeti ’akkor’ jelentése (Benkő 1970: 72) az évszázadok során folyamatosan bővült, s képessé vált
a diskurzus résztvevői közti viszony, valamint a diskurzusszegmens és a beszélő közti viszony jelzésére, ahogy azt az
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár alábbi példái is igazolják. Már ekkor használatos a hát elbeszélésben élénkítő szóként
(„Eyel Nykorgast hallek, Tolway Jwoltest, ky Menek hat az szoch kyalt tolvayt”) és kérdést bevezető szóként („Mond neky
az Anna, hat myert eskwek ream az Te vrad”) is. De nyomósíthat állítást („És hogy ez vallo zemere vetette volna, negh azt
monthak neky Loptam hath ha Banod tegy rola”), kifejezhet megengedést („Meg alkwttak egimaszal, De hat az vtan zabo
ferenchet Mas tanach Erte Es Nem akara allany az vegzesnek”) és szitkozódásban is megjelenhet töltelékszóként („Megh
lata ezt Kelemen Takach monda Ah essez hatt Az en felesegemet Akarod meg Mordallany”), valamint nyomósíthat
felszólítást, biztatást és kérést is („Ambrus Gergely mo(n)da hogj ted le hat te Antal Vram, s eó le teúe”). Ezekből a
példákból is látható, hogy a hát gyakran fordult elő mondással és kérdéssel kapcsolatos szerkezetekben (mond neky, azt
monthak neky, monda; kérdem, kérdém tőllők), így könnyen hozzátapadhatott a beszélői attitűd kifejezése, s képessé vált a
nyomatékosítás, a megengedés és a beleegyezés kifejezésére.
A szakirodalomban Kiefer Ferenc (1998) a hát pragmatikai funkcióiként a retorikusságot, az emocionális színezetet
valamint a modális és az attitudinális funkciót adja meg. Ezeken túl azonban már a XVII. század 70-es éveitől kezdve
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adatolható a partikulának egy olyan diskurzusjelölő funkciója, amely értelmezhető egy udvariassági stratégiaként is. A
sárospataki hitvita kérdéseiben ugyanis a vitázó felek saját arculatuk fenyegetettségét enyhítették a kérdésekben használt hát
partikulával: Például: „Kitsoda és miképpen magyarazhattya hát az irást?” vagy „Hát honnan tudod a’ tőb könyvek
adattak az Eccl’anak, nem ezek?” (részletesebben l. Schirm 2008a). A hitvita elemzéséből kiderül, hogy a hát-os kérdések
eloszlása a szerepekhez igazodott. Csupán a térítő pápisták használták kérdéseikben ezt a partikulát, a térítendők nem, pedig
ők is sokat kérdeztek a hitvita során. Ám az is kiderül, hogy a térítők nem vitapartnerük arcát próbálták óvni a hát-os
kérdésekkel, hanem saját arculatuk fenyegetettségét enyhítik a kérdésekben használt diskurzusjelölőkkel. Juhász Dezső
(1992: 781) szerint a hát ebben a korszakban olyan kapcsolóelem volt, amely még őrizte az eredeti ’akkor’ jelentését is,
valamint nyomatékosítást és tétovázást is kifejezett, így az elemzésem szerint (Schirm 2008a) a használatát arcóvó
stratégiaként is lehet értékelni. Vagyis a hát funkciója ekkor a diskurzusszegmens és a beszélő közti viszony jelölése, azaz a
beszélő attitűdjének a jelzése volt. Tehát az egyik nyelvhasználati stratégia, ami a hát-hoz köthető, az a kérdés általi
állításnak a gyengítése.
A hát használatos még a mondanivaló továbbfűzésére is. Az internetes fórumhozzászólásokból gyűjtött anyagomban a
hát-nak főként kommunikációszervező funkciója volt, a mondanivaló elkezdését, továbbvitelét segítette, s legtöbbször az
’és’, a ’szóval’, a ’tehát’ és az ’akkor’ jelentésben állt.
A vitaműsorokból és beszélgetőműsorokból összeállított szinkrón korpuszban pedig a hát partikulának a nyomósító és
kiemelő funkciója dominált (Schirm 2008b: 295). A hát a kérdések közül főként a retorikai kérdésekben és a vitázó
kérdésekben fordult elő, s szerepe az interpretációs mechanizmus segítése volt: erősítette a kérdésnek az állításként való
értelmezését, ezáltal jelezte a diskurzusszegmens és a beszélő közti viszonyt.
A hát-hoz kapcsolódó nyelvhasználati stratégiák sokféleségét jól példázza a Parlamenti Napló jegyzőkönyvéből
származó alábbi részlet:
(2)

Dr. Isépy Tamás (KDNP): Két percre sem lesz szükségem, mert sajnos nem az ellenzék nem következetes, a kormány nem
következetes. Miért nem kérte a magyar–román alapszerződéshez a parlament hozzájárulását? Egy szándék
megvalósításához miért kéri? Egy szándék megvalósításához! Hát ez nem következetesség. Mi éppen azt mondjuk – most
ebben a felszólalásban is, a három ellenzéki párt álláspontját –, hogy mi szükségesnek tartjuk a probléma megoldását, de
ez nem a probléma megoldása. Hát hol van az alapító okirat tartalma? Hát azt kell megmondani! Hát ahhoz milyen
szándékok? És tessék mondani, 28 százalék meg tudja akadályozni egy szándék megvalósítását?

A hát ebben a példában egyrészt kötőszói értelmében szerepel (Hát ez nem következetesség.), konklúziószóként (vö.
Ladányi 1961) viselkedik, azaz a mondanivaló részösszefoglalását végzi el. Másrészt kommunikációszervező funkciója van:
összeköti a megnyilatkozásokat (Hát azt kell megmondani!). A két kérdésben (Hát hol van az alapító okirat tartalma? Hát
ahhoz milyen szándékok?) pedig a szubjektív és az érzelmi többlettartalom miatt a kérdések retorikusságát erősíti. Vagyis a
kérdező nem vár választ a feltett kérdésekre, sőt, e kérdések átfordíthatók ellentétes értelmű állításokká (Sehol nincs az
alapító okirat; illetve nincsenek semmilyen szándékok). A hát elem folytonos ismétlése pedig még tovább fokozza a
retoricitást.

5. Összefoglalás
Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem választ, hogy a partikula, illetve a diskurzusjelölő terminusok milyen viszonyban
vannak egymással. Bemutattam, hogy a partikula grammatikai kategória: egy olyan szófajt jelöl, amelynek az egyik
legfontosabb morfológiai ismérve a toldalékolhatatlanság, jelentéstanilag pedig modális viszonyt, illetve beszélői attitűdöt
fejez ki. A diskurzusjelölő ezzel szemben pragmatikai, funkcionális kategória, s a diskurzus szervezésében résztvevő
elemeket fogja össze. A diskurzusjelölők emocionális és expresszív funkcióval bírnak és procedurális jelentésűek,
szófajtanilag pedig a legkülönfélébbek lehetnek (partikulák, kötőszók, határozószók, módosítószók). A két kategória (a
partikulák és a diskurzusjelölők) közt néha előfordul ugyan átfedés, de nem lehet 1:1 arányú megfelelést vonni köztük,
ugyanis nem minden partikula diskurzusjelölő és nem minden diskurzusjelölő partikula.
A fogalmak tisztázása után a hát diskurzusjelölő partikula jelentéshálózatát mutattam be történeti és szinkrón korpuszból
származó példák segítségével. A hát hely- és időhatározói jelentése mostanra már kikopott a nyelvből, de helyébe több más
használati mód lépett. A vizsgált korpusz elemzése azt bizonyította, hogy a hát funkcionálhat kötőszóként és bevezető
szóként, nyomósíthat és kiemelhet, kifejezhet felindultságot, csodálkozást vagy kételkedést, valamint indirektebbé is teheti
a kérdést, s használata az arcmunkával is kapcsolatba hozható.
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DÖMÖTÖR ADRIENNE
IDÉZŐJELBEN MONDOM
Mottó: „Légy komplikált. És spleenes és morális
– a gondolatjel intellektuális –,
És tedd idézőjelbe azt, hogy „Rembrandt”,
Nyomban tudjuk, hogy va n va la mi s ze mpon t .”
(Gergely Ágnes)

1. Idézőjel és idézőjelben mondom
Idézőjellel – mint iskolai tanulmányainkból is ismeretes –, egyrészt a folyó szövegbe ékelődő egyenes idézeteket jelöljük.
Másrészt – ez már inkább iskolás korunk után válhat szokásunkká – gyakran teszünk idézőjelbe csak egy-egy szót,
szókapcsolatot, mégpedig akkor, amikor a nyelvi elem használatával egyidejűleg a használat mikéntjére, az elemhez fűződő
saját közlői viszonyunkra akarjuk felhívni az olvasó figyelmét. Az első egyszerű írásjelezési kérdés, amely amellett, hogy
tartalmi vonatkozásokat jelöl, szövegtagoló eszközként is szolgál. A vele kapcsolatos jelöléstechnikai eljárások nyelvenként
és koronként különbözőek lehetnek. A mai magyar idézetjelölés szabályai (l. pl. OH. 336–341) a XVII. század végi
nyomtatványokban kialakulóban lévő – és a továbbiakban még sokat formálódó – gyakorlatra vezethetők vissza (Keszler
2004: 139).
Lássunk példát a második esetre, a közlői attitűdöt jelző idézőjelre (a találomra kiválasztott részlet egy könyvajánlóból
való):
(1)

[Hermux egér] a regény főhőseként virtuálisan évezredeket gyalogol át az egérség „őstörténetének” botcsinálta kutatójává
válva egy letehetetlenül izgalmas, és ráadásul expedíciós „kalandregény” főszereplőjeként. Ő Hermux, „aki” egész életét
kronométerekkel, azaz az idővel töltötte. (Könyvklub, szórólap)

A használatnak ebben a típusában az idézőjelnek nincs szövegtagoló szerepe,1 és kitétele is fakultatív – hiszen a közlői
viszonyulás akár valamely erre szolgáló szóval, kifejezéssel is jelezhető –; így a vele kapcsolatos használati útmutató az
írásjelezés szempontja felől közelítve a nem szigorúan előíró jellegű szabályok közé kerül (OH. 293). Elterjedése a múlt
század első évtizedeire jellemző; az akadémiai helyesírási szabályzatba pedig 1950-ben került bele elsőként mint
írásjelhasználati javaslat (Keszler 2004: 149).
Az idézőjel szerepe az (1)-beli esetekben tehát nem más, mint írásbeli jelzése a szóban sajátos intonációval,
tónusváltással, nyomatékkal, szünettel jelölhető közlői szándéknak. Ez az írásbeli jelölés ugyanakkor a szóbeli közlésben
„visszahangosítható” (hogy magam is rögtön alkossak egy idézőjeles példát), azaz a fonetikai eszközökkel való megjelölés
az idézőjelben (mondom), idézőjelbe teszem stb. kifejezésekkel nyomatékosítható (amelyek állhatnak a velük megjelölt szó
vagy szószerkezet előtt, után, illetve a szószerkezet tagjai közé ékelve).2 Az idézőjelben mondom-féle kifejezéseknek
továbbá a nyomatékosításon túl szövegszervező szerep is jut: a megjelölés indoklása, kifejtése kapcsolható hozzájuk:
(2)

Kovács Kálmán pedig beteg lett, tehát maradtam én. Vezettem – idézőjelben mondva – a minisztériumot, mert úgy
igazából nem tudom, hogy mit lehetett vezetni. (Nsz.)

Az írás- és szóbeli idézőjelezésen túl nagy nemzetközi népszerűségnek örvend a gesztikusan kitett idézőjel, amelyre a
mai angolban már elterjedőben is van egy terminus (air quotes).
Az imént az „idézőjelben mondom-féle kifejezések” megnevezést használtam; az egyszerűség kedvéért így említem a
kifejezés változatait összefoglaló csoportot (idézőjelben, idézőjelben mondom/mondva/mondott/szólva/használom,
idézőjelbe teszem/téve/tett stb.) A csoport tagjai szinonim megoldásul kínálkoznak az általam előzőleg vizsgált úgymond és
hogy úgy mondjam diskurzusjelölőkhöz (Dömötör 2008a, 2008b) és számos más rokon használatú kifejezéshez (pl.
úgynevezett, állítólagos, kvázi, mintegy, mondhatni, ha tetszik, hogy is mondjam, hogy ezt a szót használjam stb.). Az
átfedések természetesen nem teljeskörűek; a felsorolt elemek bizonyos szerepeikben felválthatók a felsorolás egyéb
elemével/elemeivel, míg más szerepeikben nem – többek között ezek a közös, illetve eltérő funkciók indokolják a
kifejezések egyenkénti vizsgálatát.

2. Diskurzusjelölő?
1

Pusztán kiemelő szerepet tulajdonítani neki (pl. Szikszainé 2004. 123) nem fedi használatának lényegét.
Olyan helyzetekben, ahol a szóban elhangzott szöveg később rögzítésre kerül – például jegyzőkönyvek esetében –, a szavakkal való
megerősítés a leíró számára lényegi információval is szolgálhat; nem tűnik azonban valószínűnek, hogy használatát ez motiválná.
2
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Fentebb, ahogy korábbi dolgozataimban is, diskurzusjelölőnek minősítettem az úgymond és a hogy úgy mondjam
kifejezéseket, elsősorban arra alapozva, hogy mindkettőnek vannak az aktuális megnyilatkozások/megnyilatkozásrészek
összekapcsolásában szerepet játszó használataik: az előbbinek az idézetjelölő (quotative), az utóbbinak az újraformálásjelölő (reformulation marker) funkció. Tisztában vagyok vele ugyanakkor, hogy meghatározás kérdése, mennyiben
tarthatók diskurzusjelölőnek azokban a szerepeikben, amelyekben nem a folyó szöveg két része között teremtenek
kapcsolatot, hanem a folyó szövegen kívülre utalnak: pragmatikai szerepekre reflektálnak (azaz metapragmatikai síkon
működnek). A korábbiakat ezúttal azzal egészíteném ki, hogy diskurzusjelölőként való minősítésük véleményem szerint
nem vonná automatikusan maga után az összes attitűdjelölő besöprését a kategóriába (amitől a diskurzusjelölőkkel
foglalkozó kutatók közül többen óva intenek, így pl. Fraser 1999: 942, Traugott–Dasher 2005: 154–155). Vannak ugyanis
olyan kommentáló pragmatikai jelölők (commentary pragmatic markers) – mint például az őszintén (szólva), a nyilván, az
igazat megvallva és társaik –, amelyek alapjelentése megadható a szótárban; ezek tehát a kontextusuk nélkül is
jellemezhetők a velük kifejezett közlői attitűd alapján (bár aktuális jelentésüket nyilvánvalóan pragmatikai tényezők is
befolyásolják) (vö. Kugler 2000: 299). Az általam eddig vizsgált elemek azonban egyenként számos közlői attitűd jelzésére
használatosak, amelyek jellemzéséhez nélkülözhetetlen a kontextus ismerete. Alapjelentésük, úgy tűnik, a szótárban nem
adható meg minden használatukra kiterjedően. Vagy esetleg csak olyan, kevés fogódzót kínáló nagy pragmatikai
általánosságban, mint hogy ’a közlő valamifajta távolságának jelzése a használt nyelvi elemtől’. (Az értelmező szótárak
vagy a szinonim jelölőkkel való jellemzéssel próbálnak operálni, csupán megközelítőleges funkciókat érzékeltetve ezzel –
és körben forgó értelmezéseket eredményezve –, vagy pedig az elemeknek csak egyes szerepeit adják meg.) Találónak
vélném a pragmatikai jelölők ezen csoportjára a metadiskurzus-jelölő elnevezést, ez azonban szűkítésre szorulna, mivel
többféle jelölőcsoport együttesét szokás illetni vele (vö. pl. Hyland 2005). A kérdést egyelőre tehát nem tekintem
végérvényesen lezártnak.
Áttérnék viszont egy másik vitatott pontra: ki kellene-e zárni a több szavas kifejezéseket a vizsgálat köréből? Mivel
minden esetben jelölőkről és nem partikulákról beszélek – tehát nem szófaji, hanem a diskurzust jellemző kategóriát említek
–, nem látok tartható ellenérvet a több szóból álló szerkezetekkel szemben (hasonlóképpen pl. Dér 2005: 259–262). Sőt
éppen a jelen előadás témájául választott kifejezések szolgáltatnak kézenfekvő érvet, hiszen az egyszavas idézőjelben
pontosan ugyanazokat a szerepeket töltheti be, és pontosan ugyanolyan környezetekben jelenhet meg, mint például a két
szóból álló idézőjelben mondom.

3. A vizsgált anyag
Az elemzés során egy kb. 450 adatból álló gyűjteményt dolgoztam fel. Ez a Nyelvtudományi Intézet két adatbázisának, a
Magyar Nemzeti Szövegtárnak és a Magyar Történeti Szövegtárnak a példagyűjteményét tartalmazta, hozzávéve a
Nagyszótár kiegészítő szövegtárából és a Google keresőből származó további adatokat, valamint a hangzó médiából
gyűjtött mondatokat. (A források felsorolását és a rövidítések feloldását l. a dolgozat végén.) Mivel a vizsgált jelenség a
szóbeli megnyilvánulásokat jellemzi, kiegészítő gyűjtésemben az országgyűlési jegyzőkönyvek és a rádiós beszélgetések
szövegéből merítettem a legtöbbet. Időben visszafelé tekintve pedig a század első évtizedeinek szövegeiben próbáltam
adatot keresni, látva, hogy mind a nagyszótári adatbázisban, mind annak kiegészítő szövegtárában az első néhány
előzményadat3 ebből a korszakból való.4 Az átvizsgált mintegy 2,5 millió szövegszónyi anyagban azonban egyetlen példát
sem talált a számítógépes kereső.

4. A szerepek
4.1. Az idézőjelben mondom-féle kifejezésekkel a beszélő azt jelöli, hogy más valaki(k), illetve az általánosan bevett
szóhasználat nyomán olyan szóval, szószerkezettel él, amelyet ő maga teljesen vagy részlegesen elutasít.
4.1.1. A beszélő a megjelölt elemet nem tartja az adott helyzetre alkalmazhatónak (sőt használatát akár egyenesen
nonszensznek véli):
(3)
(4)

Amióta csak felépült az – idézőjelben mondva – dicsőséges szocializmusban a Paksi Atomerőmű, mindig úgy halottuk: az
itt termelt elektromos energia a legolcsóbb. (NszKieg.)5
Átgondolt lépéseket keveset és késve tett. Ehhez az – idézőjelben – szakértői tevékenységhez a Fővárosi Önkormányzat
vezetése is statisztált. (MNSz.)

3

Erről később l. bővebben.
A Magyar Elektronikus Könyvtárból választott huszonöt tételről van szó: a XX. század első évtizedeiben alkotó írók – műfaji,
stilisztikai okokból esélyesebbnek gondolt – szövegeiről, többek között Csáth Géza, Gábor Andor, Herczeg Ferenc, Karinthy Ferenc,
Kosztolányi Dezső, Nagy Lajos, Németh László és Szerb Antal műveiről.
5
Az adatolás során nem követem a jegyzőkönyvek készítőjének sokszor ötletszerű írásjelezését.
4
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A teljes elutasításhoz könnyen tapad a nevetségessé tétel mozzanata: a beszélő az aktuális helyzetre vonatkozóan –
élőszóban valószínűleg szupraszegmentális eszközökkel jelölve – kigúnyolja a szó eredeti jelentésben való használatát.
4.1.2. A beszélő részlegesen elhatárolódik a választott nyelvi elemtől, mivel jelentését csak megközelítőleg tartja
alkalmasnak az adott helyzetre vonatkozóan:
(5)
(6)

egyikük fizetése bőven elég a teljes megélhetésre, sőt némi „luxusra”. Ezt nagyon idézőjelben mondtam, egy kis
kirándulásra és hasonlóra gondoltam (www.hoxa.hu)
Az nagyon számít a politikában, hogy a mindenkori vezér, idézőjelben mondom ezt is, tehát a miniszterelnök mennyire
elkötelezett az informatika irányába. (NszKieg.)

Megfigyelhető, hogy míg az idézőjelben mondom-féle kifejezésekkel kapcsolatban nagyon erősen jelen van a teljes
elhatárolódást kifejező szerep, az úgymond esetében gyakoribb a részleges elutasítás, és jóval ritkább a teljes elhárítás. A
meghatározó különbség azonban e kettő és a hogy úgy mondjam között van: ez utóbbi kifejezetten alkalmatlan arra, hogy
teljes elhatárolódást jelöljön. Az E/1. személyű forma és az utalószó együttese a beszélő aktuális nézőpontját tükrözi (’én
mondom így’). A többi forma azonban kétféle nézőpontot és azok viszonyát is képes felmutatni (’más mondja/mondta így’
és ’most én mondom – idézem – így’). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a személytelen idézőjelben mondva és az E/1.
személyű idézőjelben mondom között nincs ilyen eleve bekódolt különbség, hiszen az idézőjelben szó eleve a
nézőpontkettősségnek nyit utat.
4.2. Az idézőjelben mondom-féle kifejezésekkel a beszélő azt is jelezheti, hogy a társaságukban álló szót vagy
szószerkezetet aktuálisan nem a szótári (alap)jelentésben használja, illetve azoknak csak egyikére vonatkoztatja.
4.2.1. Leggyakoribb az átvitt értelmű használat megjelölése:
(7)

(8)

a tudományos könyvkiadás és a folyóiratoknak a megjelenése az, illetve meg nem jelenése az, amely sajátos módon –
idézőjelben – cenzúrálja, késlelteti, illetve lehetetleníti a tudományos eredményeknek a tudományos közvéleménybe való
beépülését. (MNSz.)
Ezek a sportolók ugyanis, idézőjelben értse, nem normálisak: borzasztó mennyiséget edzenek naponta, aminek átlagon
felüli akaratosság, akarnokság az alapja. (MNSz.)

Az átvitt értelmű használat takarhat egyéni metaforát (9) éppúgy, mint közismert fordulatot (10):
(9) Hosszú-hosszú évek óta folyik a magyar gazdaság – idézőjelbe téve – gázlábra állítása. (NszKieg.)
(10) [Ha] nem érkezne be a megszavazáshoz szükséges szavazatszám, akkor – idézőjelben mondva – lyuk keletkezik a
törvényjavaslaton. (MNSz.)

A (10) és a hozzá hasonló adatok esetében a közlő jelzése az előzőekben bemutatott mintákat követi ugyan, szerepe
azonban nincsen a befogadó orientálásában.
Jellegzetes példái az átvitelnek, amikor a közlő az általa használt szót vagy kifejezést valamely ellenkező, negatív(abb)
jelentés kifejezésére vonatkoztatja – az ironizálás egyértelmű szándékával.6
(11) A bíróság már hozott – idézőjelben mondom – egy súlyos ítéletet, miután négy törvény megszegéséért 50 ezer forintra
büntette az előbb említett földesurat. (MNSz.)
(12) Szlovákiában az – idézőjelben mondott – legszebb meciari hagyományokat követve nemrég új közigazgatási határokat
állapítottak meg oly módon, hogy az új területi egységeken belül a magyarság feltétlenül kisebbségben legyen.
(NszKieg.)

A (11)-ben és (12)-ben az ellentét lexikai szintű (súlyos ↔ jelentéktelen; legszebb ↔ legvisszataszítóbb); a (13)-ban és
(14)-ben viszont pragmatikai természetű:
(13) A Környezetvédelmi Minisztériumból eltávolították, vagy idézőjelben önként eltávozott a szakemberek jelentős része
(MNSz.)
(14) Azt gondolom, hogy az iskolák nagy többsége iktatta ezt a levelet, az egyik igazgató idézőjelbe vett szavaival: azaz a
szemétkosárba dobta. (NszKieg.)
6

Az ironizálást a szemantikai megközelítés szerint értve; vö.: „a rejtett gúnynak azt a sajátos fajtája […], amelyben a lekicsinylés a
dicséretnek vagy éppen a magasztalásnak az alakjában jelenik meg” (Balázs 1985: 183).
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Az ilyen esetekben a kontextus alapján válik világossá a másik pólus (önként, szabad akaratából távozik ↔ rábírják,
hogy a távozás mellett döntsön; iktatja, vagyis hivatalosan elfogadja a levelet ↔ kidobja, vagyis nem hajlandó foglalkozni a
levéllel).
Nem ritka továbbá a túlzás jelzése:
(15) Ha ez a törvény csak egy szavas lenne, idézőjelben, akkor is előrelépés lenne a korábbi állapothoz képest. (MNSz.)
(16) itt van a nyilatkozat, mondtam, és idézőjelben az első betűtől az utolsóig beépítettük a szövegbe (MNSz.)

Az átvitt értelmű használat jelölése az úgymond-nak és a hogy úgy mondjam-nak is gyakori szerepe; a (11)–(14) által
képviselt jelenségek azonban kívül esnek a hogy úgy mondjam szerepkörein, mivel ez utóbbi nem teszi lehetővé az
egyidejűleg kívülállóként való közelítésmódot (l. 4.1.2. is).
4.2.2. Olykor azt jelzi a közlő: a szó jelentései közül aktuálisan csak az egyiket célozza meg, míg egy másikat, amire –
feltételezése szerint – a befogadó szintén gondolhat(na), elhárít. Ez a szerep rendszeresen előkerül a csak partikulával
kapcsolatban, amelynek a közlő az abszolút értelemben keveslő ’csupán, mindössze’ jelentését hárítja el a ’viszonylag
kevés, kisebb értékű’ javára:
(17) Debrecen több mint 600 éve település, de csak, és ezt idézőjelben mondom, 307 éve szabad királyi város. (MNSz.)
(18) attól függ, hogy a pótköltségvetéssel vagy anélkül számolom-e: pótköltségvetéssel csak – idézőjelben mondom – 50
milliárd, anélkül 60–70 milliárd forint (MNSz.)

Egyéb esetekben is előfordul azonban, ha jóval ritkábban is:
(19) gyűlölöm a díszletet, minél behatárolóbb, minél jobban – idézőjelbe téve – szolgálja a darabot, annál jobban (NszKieg.)
(20) nem az egyszerű állampolgár, hogy így mondjam, idézőjelbe téve az egyszerű szót, de a parlamenti képviselő (…)
tájékozódási lehetősége is bizonytalan (NszKieg.)

A (19)-ben a szolgál megcélzott jelentése: ’kiszolgál’, elhárított jelentése: ’segít’; a (20)-ban az egyszerű állampolgár
megcélzott jelentése a ’közember, átlagember’, elhárított jelentése pedig efféle: ’primitív, tudatlan’.
A típus az úgymond és a hogy úgy mondjam használatát is jellemzi, a csak-kal kapcsolatban azonban kizárólag az
idézőjelben mondom-féle kifejezések használatosak.
4.2.3. Az eddigieknél ritkább jelenség, amikor a közlő azt jelzi: a szavak kimondása közben felismerte, hogy a megcélzott
jelentéshez nem a legalkalmasabb szót, kifejezést választotta. A (21)–(22)-ben amit mond, valójában nem úgy érti, ahogy
mondja:
(21) azért jött jól, idézőjelben véve, a ciánkatasztrófa, mert ráirányította a nehezen hallók és látni nem akarók figyelmét arra,
hogy így tovább nem mehet (MNSz.)
(22) A demokráciában az a borzasztó, idézőjelben természetesen, hogy mindenkinek egy szavazata van. (MNSz.)

A (21)-ben a beszélő nem gondolja, hogy a katasztrófa tényleg jól jöhet (legfeljebb, hogy figyelemfelhívó erejű lehet); a
(22)-ben pedig nem hiszi, hogy az egyénenkénti szavazati jog borzasztó (legfeljebb, hogy bizonyos kockázatokat rejt
magában).
A (23)–(24)-ben a beszélő közismert fordulatot jelöl meg. A jelzés itt is szabadkozást takar: az elemek stilisztikai hatása
elüt a szövegkörnyezetétől, kirí a beszédhelyzetből:
(23) A települési önkormányzati választásokon is fontos, hogy a megválasztott testület a ciklus alatt – idézőjelben mondom –
be legyen betonozva. (MNSz.)
(24) olyan – idézőjelbe téve – nagy falatról van szó, amely fölött nem lehet csak úgy elsiklani (NszKieg.)

(Az utóbbi típus azonban felfogható úgy is, hogy a beszélő ezekben az esetekben is az egyik jelentést célozza meg – az
átvittet –, míg a másikat, a szó szerintit elutasítja.)
A fogalmazás során történő részleges korrekcióra – a közlő csak megjelöli, de nem formálja át az adott elemet – az
úgymond és a hogy úgy mondjam is használatos (miközben ez utóbbira az újraformáló szerep is jellemző).
4.3. Az idézőjelben mondom-féle kifejezések olykor nem szolgálnak attitűdjelzésül, vagyis befogadói szemszögből nem
lehet megállapítani, vajon a beszélő szándékozott-e jelölni velük valamit (nem volt ez másként az úgymond-dal és a hogy
úgy mondjam-mal kapcsolatban sem):
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(25) [Kiemeljük a rendbontókat, de a tömeget] nem akarjuk – idézőjelben – feloszlatni. (MTV1, 2008. X. 23.)
(26) a szervezett bűnözői körök jelentős része rendelkezik olyan idézőjelbe tett tudással, ami csak titkosszolgálatnál
szerezhető. (MNSz.)
(27) Nem nagyon ismerkedett meg azonban a környezettel a szegény jószág, mert az első vadász, aki az útjába került,
lepuffantotta. (…) Szerencsére (…) az – idézőjelbe tett – megérdemelt följelentés nem maradt el. (NszKieg)
(28) mindenkinek megvannak a saját elvei a tenyésztésben, és azt kell követnie mindaddig, amíg be nem bizonyosul, hogy
esetleg nem jó úton jár (…) Ezt most nagyon idézőjelben mondtam, nem céloztam senkire (www.netboard.hu)

A korábbiaknál bővebb adatolás azt is hivatott szemléltetni, hogy ha valamely adattal kapcsolatban esetleg
feltételezhetünk is közlői szándékosságot (pl. (27): kiemelés (?), (28): idézőjelben = ’általánosságban’), a gyakorlat
egyedinek (szűk körűnek?) bizonyul.

5. Pragmatikai – és még pragmatikaibb
Ismételjük meg: az idézőjel eredendően a szószerintiséget – a művekből vett citátumokat, más közlők megszólalásait –
jelöli. Emellé csatlakozott (ahogyan a bevezető részben már érintettük) az attitűdjelölő idézőjel, amely viszont, némileg
leegyszerűsítve fogalmazva, éppen valami eltérést, valami nem szó szerint veendőt, nem konvencionálisat jelöl. A két,
látszólag ellentétes momentum között az érintkezési pont a távolság jelzésének mozzanata: az első esetben a közlőnek a
saját és nem saját szavai közötti távolságé, a másodikban – szintén leegyszerűsítve – a nyelvi elem szokásos (korábbi) és
aktuális (szokatlan) használata közötti távolságé.7 Az idézőjelben mondom-féle kifejezések csak ez utóbbira jellemzőek,
idézetbevezetőként nem használatosak. Ugyan nagyon elvétve előfordulhatnak ebben a használatban is, megjelenésük
azonban az azonos írásjelek eltérő szóbeli megfelelőjének kiválasztásakor fellépő tévesztésnek tudható be.
(29) épp olyan nagy hibát követnek el, mintha egyesek meg nem alapozott adatanyag alapján kvázi – idézőjelben, hiszen ez is
elhangzik a zsurnalisztikában – felelőtlenül beugratják az országot (…) az expó megrendezésébe (MNSz.)
(30) felveti a jogegyenlőség problematikáját a 15. §, amely meglehetősen széles körben és korlátlanul biztosítaná – idézőjelbe
téve – működőképesség biztosításához egyes korábbi ingatlanok utáni megváltási összegnek a kifizetését (NszKieg.)

Az idézőjelben mondom-féle kifejezések – a beszélőnek a választott nyelvi elemhez való aktuális viszonya jelölésére
alkalmazva – a múlt század közepe előttől lehetnek terjedőben. Ugyan nagyobb számban csak a legutóbbi évtizedekből
adatolhatók, e tényhez azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a szóban elhangzottak írott változata korábban kisebb
arányban volt elérhető. Árulkodó például egy meglepően korai, 1954-ből származó adat, egy politikai beszéd részlete:
(31) Az új szakasz gazdaságpolitikája elleni támadások céljára szolgáltathat elvi – idézőjelben mondom – alapot… Véget kell
vetni a lazaságnak, elvi és gyakorlati téren egyaránt. (Nsz.)

A nagyszótári korpusz időrendben ezután következő adata a 80-as évek közepéről származik, a szóbeliségben azonban
nyilvánvalóan folyamatosan jelen volt a kifejezéscsoport.
A tanulmányom elején megemlítettem, hogy az előzményadatokat már a század első évtizedeiben megtaláljuk.
Előzményadaton az idézőjel szónak az idevonatkozó jelentésben való használatát értem, amely azonban nélkülözi a közlői
személyes reflexió mozzanatát:
(32) Bevallom, túlzásnak találom, hogy Márai idézőjelbe teszi a tettes szót hősével, Askenázival kapcsolatban,
egynegyedórával az általa ténylegesen elkövetett kéjgyilkosság után. (NszKieg. [1934])
(33) ugyanezt a gyanút Babits könyvén is érzem végigsuhanni: (…) abban a könnyed, félig ironikus hangnemben, amivel a
romanticizmus, naturalizmus (…) fémjeleket mintegy idézőjelben alkalmazza (NszKieg. [1935])
(34) Bálint György némi öngúnnyal, idézőjelbe téve „közíró”-nak nevezi magát, én – költőnek tartom. (NszKieg. 1937.)
(35) úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne, hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és
tesz (NszKieg. [1937])
(36) bizonyos jelenlegi és csak idézőjelben említhető pártok is kénytelenek lennének valóságos párttá lenni (Nsz. [1937])

A (32)–(36) ténylegesen, ironikus, öngúny, nem azonosítja magát teljesen, valóságos szavai segítenek az idézőjelben
értelmezéséhez.
Ma is gyakoriak az ilyen típusú használatok:

7

Ahogyan az esztéta közelíti meg az idézést, szintén érzékelhetővé teszi a két jelenség közötti átjárást: „Az idézés (…) idézőjelbe tesz,
gyengíti az idézett létét (…) (gondoljunk csak a Mona Lisára, kultúránk legtöbbet idézett műtárgyára), s magában az idézésben is van
valami gyöngeség” (Radnóti Sándor).

225

(37)
(38)
(39)
(40)

mennyire viszolyog Somlyó ezektől a csak „megközelítőleges”, csak idézőjelben használható szavaktól (MNSz.)
a kifejezést azért máig idézőjelben illik használni, hisz tudjuk, a „lengyel filmiskola” végül is Wajdát jelenti (MNSz.)
megszólalt a dal, nem idézőjelben, nem ironikusan, hanem eredetiben (MNSz.)
Nem hiszem, hogy minden operettet idézőjelbe kell tenni (MNSz.)

Az érintett kifejezéseknek természetesen itt is pragmatikai jelentésük van: metanyelvi szóhasználattal, az írásjel
megnevezésével olyan tartalmakat jelölnek, amelyek jelzésére eredetileg maga az írásjel is hivatott.
Az előadás fő témájaként tárgyalt kifejezések azonban ezeknél is pragmatikaibb jelentésre tesznek szert: a beszélő
szubjektív attitűdjét, pillanatnyi mondandójára való közvetlen reflexióját jelzik (metapragmatikai megnyilvánulásként);
intonációval, írásjelezéssel is leválasztva, szerkezetileg önállósult formában; a mondat szintjéről tekintve: szervetlen
beékelésként.8 Eredeti fogalmi jelentésük háttérbe szorulását mutatja, hogy rendszeresen olyan módosítókkal bővülnek,
amelyek kizárólag a pragmatikai jelentésükkel tartanak kapcsolatot, például: nagyon idézőjelben (28), hangsúlyosan
idézőjelben (41), duplán idézőjelben (42), háromszoros idézőjelben mondom (43) stb.:
(41) Árat fizettünk ezzel a magyar átalakulásért, de még mindig kisebb árat, mintha – hangsúlyosan idézőjelben használom a
fogalmat – a „forradalmi törvényesség” jegyében alakítottuk volna át a társadalmi-politikai berendezkedést. (NszKieg.)
(42) Más az ideálom is. (Ez duplán idézőjelbe téve, mert elég idétlen fogalom.) (MNSz.)
(43) A következő összeállítás szereplőit nem vitték olyan messzire – háromszoros idézőjelben mondom: csak ide, a
Hortobágyra [telepítették ki őket]. (MNSz.)

A megjelölendő nyelvi elem az idézőjelben mondom-féle kifejezések mellett metanyelvi szinten megismétlődhet (44), vagy
helyettesítheti a szó, fogalom stb. (45), illetve utalhat rá mutató névmási forikus elem (46) (a megoldások természetesen
kombinálódhatnak is):
(44) a koalíció, felismerve hatalmának nagyságát – már a hatalma nagyságát idézőjelben mondom –, a közjogi hatalom nagyságát,
méreteit, önmaga elszánja magát (MNSz.)
(45) az uszadékfák formájában képes meglátni egy-egy klasszikus szobor vagy szoborcsoport elemeit, hogy ezekből aztán a
festő, idézőjelben modnom a szót, „táblaképet” csináljon, afféle deszkafestményt (MNSz.)
(46) Ekkor kezdődik – ezt most idézőjelben mondom – a munka, tehát bizonyos értelemben a személyes rész, a tudatos rész.
(MNSz.)

Olykor a beszélő megokolja az „idézőjelbe tételt” (ilyen volt a bevezetőben hozott (2) példa is), tagmondategyüttesé
bővítve így a szervetlen beékelést (főként a 4.1. alatt tárgyalt típusokra jellemzően):
(47) viszonylag kis számú lakás esetén tudomásom szerint senkit nem is érint ez a megoldás, hiszen – idézőjelben mondom,
mert ilyen jogi kategória már nincs – rosszhiszemű lakáshasználókról nem tudunk a jelenlegi fővárosi lakásállományban.
(MNSz.)
(48) kifejezetten extrovertált, színes munkakörből kerültem „gyes”-re (azért idézőjelben, mert egy fillért nem kaptam az
államtól), és otthon ültem két évet. (MNSz.)9

Az idézőjelben mondom-féle kifejezések számos adatban összetorlódnak valamely rokon használatú jelölővel; e jelenség
mögött inkább a bizonytalanság, a hezitálás érzékelhető, semmint a nagyobb fokú nyelvhasználati tudatosság:
(49) Bush (…) úgymond, idézőjelben mondva, el akarta adni az iraki háborút. (MR1, 2008. máj. 29.)
(50) Az úgynevezett – és most idézőjelben mondom – feljelentési kedv a közigazgatási szervek részéről eléggé lanyha volt.
(MNSz.)
(51) A napi munka igáját túlterhelten húzó munkatársak nem fognak-e ezek hatására képletesen szólva és idézőjelben:
megbokrosodni? (MNSz.)

6. Jelenlét

8

Eltekintve a formailag jelzős szerkezetként beépülő használattól (amelyeknél azonban szóban a szuperszegmentális eszközök szintén
jelzik a síkváltást). A (26), (27) szolgálhat például.
9
Nem tévesztendő össze a jelenség azzal az igen gyakori esettel, amikor a beszélő az idézőjelben mondva-féle kifejezéssel megjelölt
elemet magát fejti ki, formálja újra, pl.: Addig azonban el kell rendezni a szervezet helyét, hogy ne legyen lógó – idézőjelben mondom –
szervezet, ami tehát nem tartozik valamilyen minisztériumi struktúrába. (NszKieg.); Az egyik „esete” … gondolhatja, hogy idézőjelben
mondom, szóval egyik betege, (…) aforizmákat gyártott (MNSz.)
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Mint már többször szó volt róla, a vizsgált kifejezések a szóbeliséget jellemzik. Ennek nyomán azonban – ha nem túl nagy
számban is – bekerülnek írott szövegekbe, elsősorban interjúkba, valamint szépirodalmi művekbe, főként szereplők
megszólalásaként, olykor elbeszélői fordulatként, továbbá az internetes „írásos beszélt” nyelvbe.
Az MNSz. adatbázisa alapján – rákeresve az idézőjelben és az idézőjelbe előfordulásaira, majd kiválogatva az idetartozó
adatokat – elvileg képet alkothatunk a kifejezések különböző nyelvi rétegekben való jelenlétéről. Az alábbi diagram
azonban, amely a kapott adatmennyiséget egymillió szövegszóra vetíti ki, nem jellemzi torzításmentesen a hivatalos,
tudományos, sajtóbeli, személyes és szépirodalmi nyelvhasználatot, hiszen az adatmennyiség attól függ, mennyi szóbeli
(jegyzőkönyvi) vagy a szóbeliséget idéző forrás került a korpuszba. A hivatalos nyelv kiugró adatszámát például a
korpuszban bőséggel reprezentált jegyzőkönyvi anyag okozza.

7. Zárszó
Idézőjelbe tenni, idézőjelben mondani mindent lehet. A szépíró azonban ezt nem ajánlaná jó szívvel. „És persze az sem
igaz, hogy minden idézőjelbe tehető. Mert ugyan joggal nézünk gyanakodva arra, aki komolyan veszi önnönmagát – de
azért amit mondunk, abból valamit vagy annak az ellenkezőjét, a transzponáltját, valamit, lehetőségeink óriásiak, egy női
fanszőrtől a teljes univerzumig, valamit…” (Esterházy Péter).
Forrás
http://www.google.com
MEK = Magyar Elektronikus Könyvtár: http://www.mek.oszk.hu
MNSz. = az MTA NytI. Magyar nemzeti szövegtár adatbázisa: http://corpus.nytud.hu/mnsz
Nsz. = az MTA NytI. nagyszótári adatbázisa, a Magyar történeti szövegtár: http://nytud.hu/hhc
NszKieg. = a Nagyszótár kiegészítő szövegtára (tételeit l. Nsz. I. 741–750)
MR1 Kossuth Rádió
MTV1
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ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES
A TANÁRI INSTRUKCIÓK GRAMMATIKÁJA

1. Bevezető
Pedagógusként ritkán gondolunk arra, hogy mennyi és milyen instrukciókat fogalmazunk. Függetlenül attól, hogy melyik
iskolafokon tanítunk, a diákok tevékenységét a tanári instrukciókkal irányítjuk, segítjük. A tanári beszéd modern információs
társadalmunkban is még olyan eszköz, amellyel hatunk a diákok nyelvi, tudásbeli fejlődésére, tevékenységére, személyiségére.
A rohamosan fejlődő információs-kommunikációs technológiák ellenére is a beszélt nyelv az elsődleges médium az osztályban
(Antalné 2006b; H. Varga 1999).
A tanórai kommunikációval kapcsolatos vizsgálataimhoz a társalgáselemzés szolgál kutatási keretül, ezért írásomban
először a társalgáselemzésnek azon főbb elveit és tételeit tekintem át, amelyek a tanórai tanári instrukciók kutatását
meghatározzák. Röviden foglalkozom a tanár-diák kommunikáció arányával, majd a tanári instrukciókkal kapcsolatos
empirikus vizsgálataim eredményeiből mutatok be részleteket.

2. Kutatásom forrásai
Kutatásom forrásai tanítási órák digitálisan rögzített anyagai. A teljes vizsgálati korpuszt 128 különböző típusú (átlagosan
45 perces időtartamú) tanóra digitális felvétele alkotja. Ebből 90 órának rendelkezem a lejegyzett, kódolt változatával, az e
tanulmányban bemutatott vizsgálatok 50, illetve 24 tanórához kapcsolódnak. A vizsgálatom nem reprezentatív minta
alapján készült, ezért az eredmények csak korlátozottan értelmezhetők, ám a vizsgálatok tanulságai még így is hasznosak és
tanulságosak mind a kutatók, mind a gyakorló pedagógusok számára. A nem elégséges számú órafelvétel miatt az empirikus
vizsgálatok csak részben készülhettek rétegzett mintavétellel, és a kiválasztás alapja elsősorban a tantárgy jellegére és az
iskola típusára vonatkozott (Antalné 2006b). Az egyes vizsgálatok forrásául szolgáló órák főbb jellemzőit a mellékletben
foglalom össze.
A tanítási órákon hallható-látható tanár-diák kommunikációnak a kódolásához a BUSZI (= Budapesti Szociolingvisztikai
Interjú) kódrendszerét vettem alapul, és az egyes kódokat a vizsgálatnak megfelelően alkalmaztam.
A videós órák elemzésének korlátot szab, hogy a tanári kommunikációt befolyásolja a kamera jelenléte, hiszen a tanár
ezeken az órákon nemcsak a diákokhoz szól, hanem közvetett módon a kamerához és a hospitáló kollégákhoz is. Számos
problémát vet fel a transzkripció, azaz az órák lejegyzése is. A tanári megnyilatkozások nem határolhatóak el egyértelműen,
annak ellenére sem, hogy általában széttagolódnak beszédszünetekkel, mivel a szünet ugyan fontos, de nem egyedüli
tényező a társalgási szöveg szegmentálásában, a megnyilatkozások határát egyéb szupreszegmentális tényezők is jelölik
(Gósy 2004: 237–240). Ezáltal maga a lejegyzés is értelmezésnek tekinthető, és nagyban függ a lejegyzést végző személytől
(Iványi 2001; V. Raisz 1995; Hámori 2006). E nehézségek és korlátok ellenére is szükség van a videós órák elemzésére
nemcsak a nyelvészeti, hanem a pedagógiai tanulságok megfogalmazása végett is.

3. Az instrukció mint társalgási szöveg
A tanórai kommunikáció vizsgálatához fontos tisztázni, hogy mennyiben különbözik a tanórai diskurzus a társalgástól
általában, és mennyiben tekinthető a tanár és a diákok beszélgetése a társalgás egyik sajátos esetének. A társalgáselemzési
szakirodalom a társalgás fogalmát igen tágan értelmezi, ide sorol mindenfajta többszemélyes, együttműködést feltételező
interakciót. S bár a társalgásnak többféle tényezőtől meghatározott, egymástól sok szempontból eltérő típusa van, a társalgás
szervezettségét biztosító elvek univerzálisak (Albertné 1999: 200).
A társalgás alapvető összetevői, a társalgáselemzés főbb területei (Bartha 1998; Hámori 2006; Hymes 1978):
– a társalgás fizikai és pszichés körülményei;
– a társalgás résztvevői;
– a beszédaktusokhoz kapcsolódó szándékok, célok és kimenetek;
– a beszédesemény szerkezete;
– a beszéd értelmezésére szolgáló kulcsok és jelzések (pl. a hangnem, a hangsúlyozás);
– a csatornák és a beszédformák (a nyelv, a dialektus, a regiszter, a stílus);
– a beszéléshez kötődő normák és műfajok.
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A megadott társalgási összetevők közül vizsgálataimban a tanár-diák kommunikáció résztvevőivel, kiemelten a
pedagógus kommunikációjával, kis részben a beszédaktusokkal és a tanári instrukciók kontextusával, a beszédesemény
szerkezetével foglalkozom.
A tanári instrukcióra mint társalgási szövegre is érvényes, hogy többszemélyes, együttműködést feltételező interakcióban,
a tanár-diák kommunikációban jön létre, és különféle beszédaktusok kapcsolódnak hozzá (Szili 2004; Tolcsvai 2001). A
tanár-diák kommunikáció szerkezetét más társalgási szövegekhez hasonlóan lokális, más néven mikrostrukturális és globális
struktúrák alkotják. A lokális struktúrák elemei a tanár és a diákok megszólalásait tartalmazó fordulók. A fordulók a tanórai
kommunikációban is következő fordulókat vonzanak magukkal, és két- vagy háromtagú szomszédsági párokká szerveződnek
(Griffin–Mehan 1999; Labov 1997; Schlegoff 1997; Tolcsvai Nagy 2001). Jellegzetes szomszédsági párt alkot például a
tanári instrukció és a diáknak az erre adott válaszcselekvése, továbbá a tanárnak a tanulói válaszcselekvést értékelő
megnyilatkozása.
(1)

T: Akkor Szandi, légy szíves, nem kell kijönnöd, elemezd nekünk az első mondatot!
D: Mit állítunk? Hogy szeretünk.
T: Így van.

A szomszédsági párok tagjai a kontextustól függően különböző hosszúságúak lehetnek, és a tanuló reakciója nemcsak
verbális, illetve nonverbális válasz lehet, hanem verbális válasz nélküli mozgásos cselekvés is. Ezek a két- vagy
háromelemű szomszédsági párok a társalgási szövegekre jellemzően a tanórai kommunikációban is egymáshoz
kapcsolódnak, és szekvenciákat alkotnak.
(2)

T: Nézzük akkor most a kis […] négyzetbe írt szavakat, és egészítsük ki a mondatokat! Gergő!
D: […] Gondtalan és gondatlan. Jóska szülei szorgalmas és takarékos emberek, ezért gondtalanul él a család.
T: Mi a véleményetek, jó-e a megoldás? Peti?
D: Szerintem igen.
T: Igen! Mit jelent az, hogy gondtalan?
D: Úgy érzi, semmi probléma, és gondtalan.
T: Igen.

Ahhoz, hogy a tanár-diák kommunikáció elérje célját, vagyis az üzenetváltás sikeres legyen, a résztvevők együttműködésére
van szükség. A tanári instrukciónak csak az őt követő tanulói válaszcselekvés ad tényleges jelentést (Crystal 1998: 154; GriffinMehan 1991: 190). Ebben a folyamatban a tanórai diskurzus résztvevőinek, azaz a tanárnak és a diáknak az elvárásai, hiedelmei,
az egymásról és a világról szerzett ismereteik, maga a helyzet, amelyben az interakció zajlik, a tanórai rituálék is fontos szerepet
játszanak.

4. Az instrukció helye a tanár-diák kommunikációban
Egy 2005-ben folytatott vizsgálatban azt mértem, hogy milyen arányban beszélnek a tanárok, és milyen arányban a
diákok a tanórán, és a vizsgálat 50 videós órára épült (Antalné 2006a; Antalné 2006b). 2005 óta – a kooperatív tanulásitanítási módszerek elterjedésével – valószínűleg javult a helyzet, és nőtt a diákok kommunikációjának az aránya a tanórán
(erre vonatkozó számszerű adataim azonban még nincsenek), de az iskolalátogatási tapasztalataim alapján a három évvel
ezelőtti arányok meghatározó mértékben nem változtak. A pontos eredményekhez természetesen megismételt vizsgálatok
szükségesek minél nagyobb minta alapján.

1. ábra A tanári és a diákkommunikáció aránya az órán (N = 50 tanóra)

A diagramok tanúsága szerint a tanórán zajló kommunikációnak körülbelül 78%-át teszi ki a pedagógus beszéde, és
nincs számottevő különbség az iskolatípusok között. A leginkább tanáribeszéd-központú középiskolában a tanár 80%-ban
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szólal meg a diákokhoz képest. Az okokat kutatva más-más tényezőt lehet kiemelni az egyes iskolatípusokban. Az 1–4.
osztályban – az elemzett videós órák szerint – a nagyarányú tanítói beszédnek az egyik fő forrása, hogy a pedagógusok a
tanítói kérdést és a tanítói instrukciót gyakran megismétlik, és döntő hányadban a kérdések csak egy-két szavas tanulói
választ kívánnak. Nem jobb a helyzet ebből a szempontból a felső tagozaton sem. A középiskolában a tanári beszéd
dominanciájának egyik jellemző forrása (több száz iskolalátogatás és a rendelkezésemre álló videós órák alapján) a tanári
előadásnak és a tanári magyarázatnak mint tanítási módszernek a gyakori alkalmazása. A megbeszélés, azaz a kérdésfeleletre épülő tanítási módszer a hozzá kapcsolódó frontális munkaformával sem eredményez sokkal nagyobb arányú
tanulói kommunikációt, mivel a megbeszélést 94%-ban a tanár irányítja, és alig hangzik el nyílt végű, hosszabb tanulói
választ kívánó, problémamegoldó tanári kérdés (Antalné 2005).
2006-os vizsgálati adatokat mutat a következő ábra, azt szemlélteti, hogy milyen arányban fordulnak elő az instrukciók a
tanári kommunikációban.

2. ábra A tanári instrukciók aránya a tanári beszédben (N = 24 tanóra)

Az ábra azt mutatja, hogy a tanári instrukciók a tanári beszédnek 38%-át alkotják, nagyszámú előfordulásuk is indokolja
alaposabb vizsgálatukat. Az instrukcióknak ez az aránya azért is figyelemre méltó, mert a tanári instrukciókon kívül számos
egyéb tanári megnyilatkozástípus alkotja a tanári kommunikációt, például: a tanár értékelő megnyilatkozásai, a tanári
magyarázatok, a fatikus megnyilatkozások stb.
A tanári megnyilatkozásoknak – a spontán beszéd formáinak megfelelően – számos típusuk van: találunk közöttük
narratív, dialogikus, monologikus és félinterpretatív beszédformát (Gósy 2004: 228). A tanári instrukciók bármelyikhez
kapcsolódhatnak, és maguk is megjelenhetnek a kontextustól függően többféle beszédformaként.
Bár az instrukciók elhatárolása nem könnyű, és számos értelmezési probléma nehezíti az empirikus kutatásokat, érdemes
megmérni, hogy közelítő értékben átlagosan hány önálló tanári instrukció hangzik el a tanítási órákon. Nem állt módomban
reprezentatív vizsgálatot végezni, de a szám akkor is figyelmeztető: 24 tanítási óra részletes elemzése alapján átlagosan 142
instrukciót fogalmaznak a pedagógusok egy 45 perces órán. Ez a nagyszámú tanári instrukció az óra különféle szakaszaiban
fordul elő, és igen különböző a grammatikai formájuk (Antalné 2006b).

5. A tanári instrukciók címzettjei
Ha a tanórai diskurzust vizsgáljuk, célszerű a tanórai megnyilatkozásokat a kommunikációban részt vevő felek
interakciói szerint elemezni, hiszen az órán elhangzó tanári instrukciók címzettjei a helyzettől függően különbözőek
lehetnek. A címzetteket meghatározza, hogy milyen tanítási módszert és munkaformát választ a pedagógus. A főbb tanórai
interakció-típusok a következők (Ur 1991: 227–228):
– csoportos tevékenységhez kapcsolódó interakció (tanár-csoport, tanár-diák, diák-diák, diák-csoport interakciók);
– egész osztályos interakció (tanár-osztály, diák-osztály interakció);
– önálló tevékenységhez kapcsolódó interakció (tanár-diák interakció).
A technikai kommunikáció fejlődése, például a megszólalásra is képes interaktív tábla elterjedése a jövőben újabb
interakció-típusokat eredményez (Retter 2000: 14). Az interaktív tábla használatakor a diákok és a tábla, valamint a tanár és a
tábla között is létrejöhet interakció, de a tábla alkalmazása befolyásolja a tanár-diák kommunikációt is. A modern információskommunikációs technológiák iskolai elterjedése minden bizonnyal hatással lesz nemcsak a diákok kommunikációs stratégiáira,
hanem a tanár beszédkultúrájára is.
Egy 24 tanórából álló korpuszban a csoportnak és az egyénnek szóló tanári instrukciók arányát kutattam, a vizsgálat
eredményét szemlélteti a következő ábra.
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3. ábra A csoportnak és az egyénnek címezett tanári instrukciók aránya (N = 24 tanóra)

Egy másik vizsgálatban különválasztottam azokat az instrukciókat, amelyekben a tanár az elvárt tevékenységet igével
nevezi meg, ezeket az igéket a továbbiakban instrukcióigéknek nevezem. Azt kutattam a videós órák alapján, hogy a
pedagógusok milyen morfológiai sajátosságú igék segítségével nevezik meg a tanulóktól elvárt tevékenységet. Az alábbi
diagramok is mutatják, hogy a tanárok igen változatos, számban és személyben is különböző igealakokkal szólítják
cselekvésre a diákokat.

4. ábra Az instrukcióigék jellemzői az igelak száma és személye szerint,
valamint előfordulásuk aránya (N = 24 tanóra)

A különféle grammatikai formájú tanári instrukcióknak a tanórai kontextustól, a tanár-diák kommunikációban kialakult
rituáléktól függően más-más beszédaktusértékük és eltérő pedagógiai-pszichológiai hatásuk lehet.

6. A tanári instrukció modalitása
Az élőnyelvi megnyilatkozások modalitásának az elemzése számos nehézségbe ütközik, hiszen nemcsak a
megnyilatkozások elhatárolása, hanem a megnyilatkozásokhoz kapcsolódó modális értékek meghatározása is nehéz, ez függ
a kontextustól és a videós órák elemzését végző személy értelmezői horizontjától, tudáskeretétől. A modalitás mint
szemantikai kategória összefügg a mondatfajta szintaktikai kategóriájával, valamint a beszédaktus pragmatikai fogalmával
(Keszler 1983; Keszler 2000: 386).
A következőkben a teljesség igénye nélkül az elemzett 50 videós óra alapján olyan grammatikai formákat adok meg,
amelyekhez a tevékenységre való felszólítás mint beszédaktus kapcsolható. A vizsgált megnyilatkozásformák grammatikai
jellemzőik alapján egy-egy mondatfajtához is köthetők, a vizsgált korpuszban számos példát találtam kijelentő, kérdő és
felszólító grammatikai formájú megnyilatkozásra. A felkiáltó és az óhajtó mondat formájú tanári instrukciók részben
hipotézisre épülnek, mint lehetséges grammatikai változatokat mutatom be őket – a teljesség igénye nélkül. A példákban
elemzem az elvárt tevékenységet megnevező szavak szófaját is.
Az instrukció
mint mondatfajta
Kijelentő mondat
formájú instrukció

Példák

A tevékenységjelölő szó szófaja

Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy húzzátok alá ige
a főneveket.
Arra kérlek benneteket, hogy húzzátok alá a
főneveket.
Arra kérnélek benneteket, hogy húzzátok alá a
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főneveket.
Kérem, hogy húzzátok alá a főneveket.
Az a feladat, hogy húzzátok alá a főneveket.
Az lesz a feladat, hogy húzzátok alá a főneveket.
Az lenne a feladat, hogy húzzátok alá a főneveket.
Aláhúzzuk a főneveket.
Aláhúzod a főneveket.
Kérem aláhúzni a főneveket.

főnévi igenév

Kérném aláhúzni a főneveket.
A feladat a főnevek aláhúzása.

főnév

Következik a főnevek aláhúzása.
Kérdő mondat
formájú instrukció

Aláhúznátok a főneveket?

ige

Aláhúzzátok a főneveket?
Ki húzza alá a főneveket?
Van-e, aki alá tudja húzni a főneveket?

főnévi igenév

Alá tudnátok húzni a főneveket?
Alá tudnátok-e húzni a főneveket?
Ugye, alá tudjátok húzni a főneveket?
Ki az, aki alá tudja húzni a főneveket?
Ki tudná aláhúzni a főneveket?
Felszólító mondat
formájú instrukció

Legyetek szívesek, húzzátok alá a főneveket!

ige

Legyél szíves, húzzátok alá a főneveket!
Legyél szíves, húzd alá a főneveket!
Húzzuk alá a főneveket!
Húzd alá a főneveket!
Húzzátok alá a főneveket!
Legyél szíves aláhúzni a főneveket!

főnévi igenév

Legyetek szívesek aláhúzni a főneveket!
Próbáljátok meg aláhúzni a főneveket!
Óhajtó mondat
formájú instrukció

Bárcsak aláhúznátok már a főneveket!

ige

Bárcsak látnám, hogy aláhúzzátok a főneveket!
Csak látnám, hogy aláhúzzátok a főneveket!

Felkiáltó mondat
formájú instrukció

Kértem, hogy húzzátok alá végre a főneveket!

ige

De jó lenne látni, hogy aláhúzzátok a főneveket!
Nem látom, hogy aláhúzzátok a főneveket!

7. A tanári instrukciók nyelvi udvariassága
A különféle grammatikai formájú és terjedelmű tanári instrukciók az előző példák tanúsága szerint gyakran tartalmaznak
nyelvi udvariassági formákat. Ezeknek az udvariassági formáknak a befogadókra gyakorolt hatása igen különböző a
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kontextustól és a kommunikációs partnerektől függően, és befolyásolják az instrukcióknak mint társalgási szövegeknek a
megértését is.
A pragmatika nézőpontja szerint a beszédaktus sikere függ a kommunikációs közösségben elfogadott udvariassági
szabályok megtartásától (Szili 2004). A tanár-diák kommunikációban is szükség van az idők során kialakult és rituálévá
vált udvariassági formákra, ám csak olyan arányban, amely még nem zavarja az instrukciók megértését. Mivel a
gyermekeknek a család után az iskola a második legfontosabb nyelvi szocializációs közege, és a diákok számára a tanár
beszéde követendő példa, az instrukciókban elforduló nyelvi udvariassági formáknak tanító funkciójuk is van (Subosits
1999).
Az 5. ábra azt szemlélteti, hogy a lesz szíves, a kér és a szeret igékkel megvalósuló udvariassági formák milyen arányban
fordulnak elő a vizsgált 24 tanítási órán.
Az idő gazdaságos kihasználása és a diákkommunikáció arányának növelése végett nem célszerű a nyelvi udvariassági
formák túlzó használata. Különösen a kezdő pedagógusok óráin tapasztalom azt, hogy egy instrukción belül halmozzák a
különféle udvariassági formákat, és nem ritkák náluk a következő kezdetű instrukcióik sem:
(3)

Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy legyetek szívesek aláhúzni…
Kérném szépen, hogy legyél szíves aláhúzni a…

Az instrukciók hosszú bevezető része, az udvariassági formák elterelik a figyelmet az instrukciónak a második, a
tevékenységet megnevező részéről, ezáltal kevésbé értik meg a gyerekek, hogy mi a feladatuk. Ezekben az esetekben
gyakran van szükség arra, hogy a tanár megismételje az instrukciót, ezáltal tovább növeli a tanári kommunikáció arányát az
órán. Tehát az udvariassági formák alkalmazásakor is fontos a mértéktartás, hiszen a nyelvi udvariassági minta
közvetítésénél nem kevésbé fontosabb az a pedagógiai cél, hogy minél több idejük legyen a tanulóknak megszólalni az
órán.

5. ábra A nyelvi udvariassági formák előfordulása a tanári instrukciókban db/óra (N = 24 tanóra)

8. A kutatás folytatása
A tanórai kommunikáció empirikus vizsgálatában feltárt jellemzőknek különböző forrásuk lehet, hiszen többféle tényező
befolyásolja, hogyan és mennyit beszél a pedagógus az órán. A tanári beszédet a személyi és a dologi tényezők más-más
módon és különböző mértékben határozzák meg (Antalné 2006b; Apel 1997; Chesebro 2002). További kutatási téma lehet
ezeknek a meghatározó tényezőknek és a tényezők közötti összefüggéseknek az alaposabb elemzése.
A tanári kommunikációt meghatározó
személyi tényezők:
– a tanár személyisége,
– a tanár beszédkultúrája,
– a tanár tanítási kultúrája,
– a tanár aktuális jellemzői,
– a diákok jellemzői,
– a tanár-diák viszony.

A tanári kommunikációt meghatározó dologi tényezők:
– a tantárgy jellege,
– a tananyag sajátosságai,
– a terem berendezése,
– az osztálylétszám,
– a tanóra típusa,
– a módszerek,
– a munkaformák,
– a szemléltető eszközök.
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A tanári kommunikációt meghatározó tényezők (Antalné 2006b) sora folytatható, és a további kutatások során azt is
szükséges figyelembe venni, hogy ezek a tényezők egymással kölcsönhatásban határozzák meg a tanári kommunikáció
minőségi és mennyiségi jellemzőit. Megfogadva Tolcsvai Nagy Gábor tanácsát folytatom a tanári kommunikációs
vizsgálatokat, hiszen „A spontán társalgás magyar nyelvű jellemzőiről, a fordulók határainak, egymásra következéseinek
tulajdonságairól ma igen kevés adatunk van, e területen további kiterjedt kutatásra van szükség” (Tolcsvai Nagy 2001: 309).
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Melléklet
1. számú melléklet
Az 50 tanórára épülő vizsgálat korpuszának összesített adatai:
Az iskola helye:

13 magyarországi megye, valamint a főváros

A tanóra típusa:

1–4. osztály: 10 tanóra (20%)
5–8. osztály: 20 tanóra (40%)
9–12. osztály: 20 tanóra (40%)

A pedagógusok neme:

39 fő nő (78%)
11 fő férfi (22%)
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A pedagógusok életkora: 22–62 év
A tantárgyak:

30 magyar nyelvi óra (60%)
20 egyéb óra: irodalom, földrajz, történelem, környezet, írás,
matematika (40%)

2. számú melléklet
A 24 tanórára épülő vizsgálat korpuszának összesített adatai:
Az iskola helye:

6 megye, valamint a főváros

A tanóra típusa:

1–4. osztály: 8 tanóra (33,3%)
5–8. osztály: 8 tanóra (33,3%)
9–12. osztály: 8 tanóra (33,3%)

A pedagógusok neme:

18 fő nő (75%)
6 fő férfi (25%)

A pedagógusok életkora: 22–62 év
A tantárgyak:

24 magyar nyelvi és irodalmi óra (100%)

Eötvös Loránd Tudományegyetem
antalne@elte.hu
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KUNA ÁGNES
AZ INSTRUKCIÓ FUNKCIONÁLIS PRAGMATIKAI VIZSGÁLATA
A 17. SZÁZADI ORVOSI RECEPTEKBEN

1. Bevezetés – Az orvosi receptről általában
Az orvosi receptek általában rövid, egyszerű tagolású, pár mondatnyi terjedelmű szövegek. Már a 15. századból is maradtak
ránk magyar nyelvű szövegpéldányok. Az ezt követő évszázadokban számos nyomtatott formában terjedő füveskönyv,
orvosi ismereteket összefoglaló írás jelenik meg, amelyek nagy mennyiségű, jórészt magyar nyelvű receptet tartalmaznak (l.
bővebben Keszler 2005: 24–29).
A korai orvosi receptek nagyban különböznek a maiaktól nyelvezetüket, szerkezetüket, valamint stílusukat tekintve
egyaránt. A korai vények prototipikusan három szegmentumra bonthatók (l. bővebben Kuna 2007: 471–476, 2008: 272–
274): iniciátorra (kezdőtartományra), amely általában a betegség vagy valamilyen gyógyhatású készítmény nevét
tartalmazza igen változatos nyelvi formában. Ezt követi a recept instrukciós része, amely az összetevőkről és az elkészítés
módjáról ad információkat. Amíg az említett két szegmentum – az iniciátor olykor csak implicit módon – kötelezőnek
tekinthető, addig a korai recepteknek van egy gyakori, fakultatív része is, egy ún. meggyőzést, „reklámot” szolgáló
megjegyzés, pl. használ, kipróbált, meggyógyul stb., amely a gyógyszer hatásosságát próbálja bizonyítani.
A korai orvosi recept a mindennapi szövegtípusok közé sorolható. Változását, alakulását nagyban befolyásolják a
közösség gyógyítással kapcsolatos hiedelmei, ismeretei, később nagy hatást gyakorol rá az orvosok, gyógyszerészek
társadalomban betöltött szerepe, valamint a tudomány fejlődése és a politikai intézményesítés. Mind a korai, mind a modern
receptekre jellemző azonban, hogy a szövegtípus a megértés egyszerűbb formáját, a procedurális megértést igényli (’hogyan
csináld’), ami alapvetően társas közeget feltételez. Korai receptjeinkben ez a kommunikációs közeg közvetlenebbül
észlelhető, mint a későbbi, már az intézményesítés eredményeként létrejövő szövegpéldányokban. Ezt bizonyítja többek
között az instrukció nyelvi kifejezésének gazdagsága, illetve eltérő direktségi foka is (a modalitás, illetve a szám és
személy, valamint ezen minták keveredése); amelyek kutatása révén a korai receptekben egyes beszélt nyelvi sajátosságok
is megfigyelhetők.
Jelen tanulmány Török János Orvoskönyv lovak orvoslása (1619 e.) receptes gyűjteménye alapján mutatja be a korai
receptekben megjelenő instrukció mint beszédaktus nyelvi reprezentációját. A korpusz 1589 szövegpéldányt tartalmaz (a
korpuszról bővebben l. Hoffmann 1989: 524), a példáknál a Hoffmann Gizella által használt betű- és számjegyzéssel
hivatkozom rájuk (pl. Hoffmann C: 432). Az elemzés kitér az instrukciók direktségi fokának, modalitásának, továbbá
cselekvésértékük grammatikai szintű, valamint a funkciótól a formáig haladó pragmatikai szintű bemutatására.

2. Az instrukció mint beszédaktus – elméleti háttér
A receptek központi beszédaktusának az instrukció, tulajdonképpen a direktívum tekinthető, amely a korai és a modern
receptekben jelentős eltéréseket mutat a fentebb említett kommunikációs közeg változásának köszönhetően. A vények1
pragmatikai leírásához szükség van néhány alapfogalom és pragmatikai modell bevezetéséhez, valamint a beszédaktusok
rendszerébe való betekintéshez.
„Amikor kommunikálunk, alapvetően két dolgot teszünk: nyelvi interakcióban veszünk részt, valamint beszédaktusokat
hajtunk végre” (Szili 2004: 8). A nyelvvel való cselekvés, illetve a beszédaktusok rendszerszerű leírása, és azok első
klasszifikációja J. L. Austin nevéhez fűződik. Austin a beszédaktusok osztályozásakor szemantikai elveket választott, a
performatív igéket illokúciós erejük alapján osztotta be öt csoportba: ítélkezők, végrehajtók, elkötelezők, viselkedők,
bemutatók. Austin felosztása szerint az orvosi receptek a végrehajtók csoportjába kerülnek, amelyekre jellemző, hogy
jogokat érvényesítenek vagy befolyást gyakorolnak, mint pl. utasítás, tanácsolás, kinevezés, figyelmeztetés (l. Austin
1962/1990: 145).
A nyelvfilozófus munkásságát követően a beszédaktusok alapvető vizsgálati tárgyává váltak a pragmatikai kutatásoknak.
A terminust illetően azonban jelentős eltérések és definíciós bizonytalanságok is megfigyelhetők (vö. Hámori 2008a: 172).
A továbbiakban Austin egyik tanítványának, John Searle-nek a megközelítését ismertetem röviden. Searle a
beszédaktusokat a kommunikáció alapegységeként fogja fel. Elkülöníti a beszédaktusok illokúciós erejét (F) és
propozicionális tartalmát (p). Mivel végtelen számú p létezik, ezért az F határozza meg, hogy hányféle beszédaktus létezik.
Ehhez bevezeti az illokúciós lényeg fogalmát, ami a beszédaktus értelmét, célját jelöli. Ezt összekapcsolja az intencionalitás
1

A vény és a recept szavakat a cikkben szinonimákként használjuk.
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elméletével és a megfeleltetési irány fogalmával. Ezek alapján öt különböző illokúciós lényeget különít el: asszertív,
direktívum, komisszívum, expresszívum, deklaráció (Searle 2000: 138–150).
Az orvosi receptek a searle-i csoportosítás szerint a direktívumok közé sorolhatók, amelyek lényege, hogy rávegyék a
hallgatót arra, hogy a propozicionális tartalomnak megfelelően alakítsa viselkedését. Minden direktívum egy vágy
kifejezése, amihez a befogadónak alkalmazkodnia kellene. A vágyak, és ennek megfelelően a direktívumok sem lehetnek
igazak vagy hamisak, csak megfogadottak, nem-megfogadottak, beteljesültek, elutasítottak stb. (Searle 2000: 149).
A beszédaktusok leírása, jelentése, grammatikai megformálása és klasszifikációs lehetőségei a mai napig a pragmatika
kulcsfeladatai közé tartozik. A fent vázolt, elsősorban nyelvfilozófiai megközelítés segítségével csak részben jutunk
közelebb a vizsgálni kívánt beszédaktushoz, az instrukcióhoz. Beilleszthetjük őket a megadott csoportokba, de nem jutunk
közelebb az instrukciók nyelvi reprezentációjához és az interakciós, társas-szociális viszonyokat ábrázoló vetületéhez,
hiszen a nyelvfilozófiai megközelítésben elsősorban a funkció kerül előtérbe.
A klasszikus beszédaktus-rendszerezésektől merőben eltérő kognitív pragmatikai vizsgálatok más szempontból közelítik
meg a beszédaktusokat. A funkcionális-kognitív nyelvészetre alapvetően jellemző, hogy a nyelvi jelenségek leírásakor a
nyelvi tevékenységből indul ki, és figyelembe veszi annak társadalmi, kulturális és kognitív feltételeit is, és ezeket komplex
egészként szemléli. A nyelvhasználatot tehát működés közben vizsgálja (Tátrai 2005: 209). A kognitív pragmatikai felfogás
szerint a nyelvhasználat társas interakciós tevékenység, ahol a jelentés, a funkció és a nyelvi forma nem vizsgálható
egymástól elválasztva az elemzés során. Így a grammatikai megjelenési forma a jelentés egy konceptualizálódásának
tekinthető, ezért érdemes a beszédaktusbeli előfordulásukat és változataikat vizsgálni (Hámori 2008b).
A beszédaktusok kognitív pragmatikai leírására tesz kísérletet Croft (1994), aki „…az illokúciós aktusok
grammatikalizációjából indul ki, vagyis abból az elképzelésből, hogy a különféle nyelvekben megjelenő gyakori vagy
általános nyelvtani struktúrák párhuzamban állnak az általános fő nyelvi funkciókkal, a nyelvtani konstrukciók a
nyelvhasználatban és a jelentésben lényeges distinkciók konvencionalizálódását tükrözik, a nyelv ikonikus jellegének
megfelelően” (iconic motivation) (Hámori 2008b). A mondattípusok nyelvtani konstrukcióinak a vizsgálata így segíthet a
beszélő megnyilatkozásainak, nyelvi választásának megértésben. Sadock–Zwicky (1988) lényeges nyelvtani jegyek alapján
23 nyelv vizsgálata során azt állapította meg, hogy alapvetően három fő mondattípus és ennek megfelelően három fő
beszédaktus különíthető el: a kijelentő (declarative), a kérdő (interrogative) és a felszólító (imperative) (ih. Croft 1994:
464). Ez utóbbit tágan kell értelmeznünk: így az imperative tartalmazza a könyörgést, kérést, utasítást, parancsot és a
javaslatot is. Ezekben közös jegyként valamilyen cselekvés végrehajtásának a vágya, elvárása jelenik meg.
A három fő mondattípus/beszédaktus ugyan néhány pontban megfeleltethető a klasszikus csoportosításnak, alapvetően
mégis eltér tőle. Ugyanakkor a fő mondattípusok párhuzamba hozhatók a tudás–akció–érzelem hármas dimenziójával, a
vélelem–vágy–intenció pszichológiai modelljével, amely a személyközi interakciónak a leírására alkalmazható (l. bővebben
Hámori 2008b, Croft 1994: 475).
A fő mondattípusok felvázolásán túl Croft nagy hangsúlyt fektet a polaritás (irányultság) és a beszélői elvártság
fokozataira és határozottságára, valamint rámutat arra, hogy a beszédaktusok nem alkotnak élesen elkülönülő típusokat,
hanem fokozatosan helyezhetők el egy kontinuum mentén. Így létezik egy kontinuum a kijelentések és a felszólítások
között, a kijelentések és kérdések között, valamint a kijelentések és a felkiáltások között. Hasonló kontinuum jöhet létre a
különböző modalitású kijelentések esetében is (l. 1. ábra):

Kijelentő

episztemikus/evidenciális mondat – választó kérdés – kérdés
(interrogatívum)

(TUDÁS)

deontikus md. mondat – óhajtó mondat – hortatívum –
felszólítás (imperatívum)

(AKCIÓ)

hangsúlyos/értékelő mondat – felkiáltás

(ÉRZELEM)

1. ábra: A mondattípusok kontinuuma (Croft 1994: 470, ford. Hámori 2008b)

A Croft-féle modell nagy előnye, hogy dinamikus, pragmatikailag rugalmas, hiszen a fő mondatfajták, azok polaritása, az
elvárás határozottsága alapján a beszédaktusokat interakcióban írja le. „[L]ényeges újdonsága az interakciós szemlélet, a
grammatikai szerkezetekhez való kapcsolódás és a kontinuum-elv alkalmazása”, ugyanakkor hátrányának tekinthető, hogy
nem tér ki a grammatikai formák konvencionalizáltságának fokára, nem tudja leírni a kisebb beszédaktusokat, illetve
kimarad az elemzésből a szociokulturális vetület (Hámori 2008b).
A teljes, többfunkciós beszédaktus-elemzés kognitív pragmatikai keretben történő megközelítéséhez még további
kiegészítések szükségesek. Például a beszédaktusok elemzésénél figyelembe kell venni a tranzakció és az interakció
meglétét, illetve megoszlását; a nyelvi formák hagyományozottságát, konvencionalizáltságát, illetve szövegtípushoz való
kapcsolódását, valamint a cselekvéstípushoz, cselekvéssémához való kötődését. A beszédaktusok legtöbbször több
funkcióval rendelkeznek, ezért a szaliencia (szembeötlőség), a figyelem irányítása nagy jelentőséggel bír a beszédaktusok
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feldolgozásában, azok nyelvi megformáltságával is szoros összefüggésben (indirekt-direkt, explicit-implicit, intenzitás
konvencionalizáltság stb.) (Hámori 2008b).
Az orvosi recept instrukciós részének kognitív pragmatikai elemzésére a felvázolt elméleti keret tűnik a
legalkalmasabbnak. Mivel 17. századi szövegek alkotják a korpuszt, ezért a kutatást termékenyen egészítik ki a fentieken
kívül a történeti pragmatika módszerei. A történeti pragmatika „a nyelvhasználat és a nyelv összefüggéseit vizsgálja a
történetiségben, különös tekintettel a két vagy több résztvevős interakciókra és azok kontextusára” (Sárosi 2003: 441).
Egyik fő feladata a nyelvi változások folyamatának a rekonstruálása, amelyben szerepet kell kapni a mindennapi
nyelvhasználat vizsgálatának is.
Az elmúlt évtizedekben a jelentésváltozás, a lexikalizáció, illetve az egyes nyelvi szerkezetek és használatuk közötti
viszony vizsgálatában egyre nagyobb szerepet kap a pragmatika. A történeti pragmatikának két alapvető típusa van: a külső
(external) és a belső (internal). Az előbbit pragmafilológiának vagy makro-pragmatikának is nevezzük, amely azt vizsgálja,
hogy miként jelennek meg a szociális változások a nyelvben. A történeti pragmatika másik ágát diakronikus vagy mikropragmatikának is hívjuk, amely a nyelvtani struktúrának és használatának érintkezési felületét vizsgálja. Ezek rendszerint
szövegalapú kutatások, amelyek gazdag korpusszal dolgoznak. A mikro-pragmatikai vizsgálatoknak alapvetően két
megközelítési módja lehetséges, attól függően, hogy a kutatás kiindulópontja a nyelvi forma vagy a beszédfunkció. A
formától a funkcióig irányú kutatás (form-to-function mapping) a grammatikai kategóriából indul ki és jut el a pragmatikai
funkcióig; míg a funkciótól a formáig haladó vizsgálat (function-to-form mapping) egy beszédaktusból kiindulva jut el a
nyelvtani formáig úgy, hogy ezek egységét megtartja (Jacobs–Jucker 1995: 11–13).
Fontos megjegyezni, hogy a történeti pragmatika két ága nem választható el élesen egymástól. Jelen kutatásban, az orvosi
receptekben található instrukciók vizsgálatakor elsődlegesen a mikro-pragmatika körébe sorolható, utóbb megnevezett haladási
irány lesz a meghatározó, tehát az instrukcióból, pontosabban a direktívumból vagy imperative-ból kiindulva jutunk el a
beszédaktus különböző nyelvi megformálási lehetőségeihez (ez azonban nem jelenti azt, hogy a formát, a funkciót és a
jelentést különválasztanánk). A későbbi kutatások során, ha az instrukció történeti és társas fejlődését is vizsgáljuk,
szükségessé válik a mikro-pragmatikai kutatásokat pragmafilológiai elemzésekkel is kiegészíteni.

3. Az instrukció funkcionális pragmatikai vizsgálata
A beszédaktusokat alapvetően két csoportra oszthatjuk a nyelv funkcióival összefüggésben: vannak ún. „informatív” és
„manipulatív” aktusok. Míg az előbbieknél elsősorban a tényközlés, az információ kerül előtérbe (tranzakcionalitás), addig
utóbbiakban a személyközi kapcsolatok, társas-szociális viszonyok profilálódnak különböző nyelvi formák segítségével
(interakcionalitás). A beszédaktusok fokozati alapon sorolhatók be a tranzakcionalitás és interakcionalitás mentén, oly
módon, hogy mindkét funkció akár egyidejűleg is fennállhat (Hámori 2008a: 172).
A korai orvosi receptekben ez a kettősség (multifunkcionalitás) jól megfigyelhető: minden receptre alapvetően jellemző a
tranzakcionalitás, hiszen információt nyújt betegségekről, gyógykészítményekről stb. Ugyanakkor szintén helyet kap
bennük az interperszonális jelleg különböző mértékű, direktségű kifejeződése. Ezek előfordulása nagyban függ az egyes
szövegpéldányokban található instrukcióktól. Ha az instrukciók főbb típusait akarjuk felvázolni a korai receptjeinkben,
akkor azt tapasztaljuk, hogy az instrukciókat elsődlegesen az igei szerkezetek határozzák meg. Ha az instrukció igei
szerkezethez kötődik, akkor a receptekben a tranzakcionalitás mellett az interperszonálisabb jelleg is erősebb. Ha azonban
az instrukció nominális formában jelentkezik (pl. felsorolás), akkor ez utóbbi háttérbe szorul.
Korai receptjeinkben az instrukciónak alapvetően háromféle kifejeződési formája figyelhető meg: a felszólító módú
igealak (E/2., E/3., T/3.), a kell + főnévi igenév szerkezet és a felsorolás (gyógynövények hasznai, gyógykészítmények
hozzávalói stb.). Ezek gyakorisága és előfordulási aránya látható a 1. ábrán az adott korpuszra vonatkoztatva:
felszólító mód

kell + főnévi genév

felsorolás
2. ábra: Az instrukciók főbb típusai a korai receptekben

Az ábráról is jól leolvasható, hogy az egyes instrukciós típusok egy szövegpéldányon belül gyakran keverednek
egymással. Ezek sokszor a beszélő kreatív nyelvhasználatával, illetve a koreferenciaviszonyok jelölésével állnak
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összefüggésben. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy az instrukciókban nagyfokú konvencionalizáltság is
megfigyelhető.

3.1. Felszólítás
A felszólítás tekinthető az instrukció prototipikus nyelvi formájának. Ez megfigyelhető a vizsgált korpusz alapján is, hiszen
a leggyakrabban a felszólítás valamilyen formája jelenik meg; továbbá más rokon szövegtípusokban is igen gyakori (pl.
konyhai receptek, kertészeti tudnivalók stb.). Ezek direkt utasításként értelmezhetők egy konkrét vagy általános gyógyító
személy vagy akár a beteg részére. A felszólításra jellemző általánosan, hogy a személyközi viszony (interakcionalitás)
kerül előtérbe, ugyanakkor helyet kap a tranzakcionalitás is. Az interperszonálisabb jelleg legerősebben a legtöbbször
előforduló E/2. személyű felszólításoknál érvényesül, hiszen a TE közvetlen fizikai közelséget fejez ki. Ezeknek az
instrukcióknak a befogadója általában a gyógyító személy, de nem ritkán maga a beteg, ahogy ez a példákból is látható:
E/2. személyű felszólítás
(1)

(2)

(3)

Hurutrol, auagi mely faidalom ellen. Vögied [E/2.] az Zent Giörgi füuet, mind uiragostul teöd [E/2.] egi üuegbe, es teölcz
[E/2.] szep tiszta feier bort rea. Tarcz [E/2.] egi holnapig az üuegben, reggel, estue igiek [E/3., beteg] benne, megh goigul.
(Hoffmann C: 41)
Verhas ellen. Harom tikmoniat teöry [E/2.] egi talba, az utan az eggiknek a’heat haromszor tölcz meg [E/2.] eczettel, es
harom fokhagima feiet keres [E/2.], timporald ösze [E/2.], es azt fözd megh [E/2.], igia [E/3., beteg] ehe[ra]. (Hoffmann
C: 1241)
Egi ueöreös hagima feiet mes [E/2., beteg] kette, az belseö reszet ueöd ki [E/2., beteg], tegi [E/2., beteg] teöriekeöt, es ugi
mint ket borso szömnj teömient belle, es az hagimat teöd eöszue [E/2., beteg], takard [E/2., beteg] czeöpübe es teöd [E/2.,
beteg] az saratnakba, es süsd megh [E/2., beteg] annak utanna ueöd ki [E/2., beteg], es tiszta ruha altal faczard meg [E/2.,
beteg] egi kanalban, es id megh [E/2., beteg]. (Hoffmann C: 155)

E/3. személyű felszólítás
Az E/3. személyű felszólítás sokkal ritkábban fordul elő, mint az E/2. személyű, megfigyelhető továbbá, hogy gyakrabban
keveredik más mintákkal. Az E/3-as felszólító forma szinte kivétel nélkül a betegre utal, őt szólítja meg, azonban sokkal
közvetettebb, távolságtartóbb módon, mint a második személyű felszólítás esetében. Az instrukciónak ez a típusa sokszor az
„az kinek …” kezdetű iniciátor után következik, de nem mindig és nem következetesen.
(4)
(5)
(6)

Hideg leles ellen. Az malua rusanak az uiszet igia megh [E/3, beteg], es hoszszu hidegh leles ellen igeön ieo es hasznal
(Hoffmann C:14)
Es az kinek szaia faina. Keczke teiel mossa [E/3, beteg]. (Hoffmann C: 121)
Az ki nem alhatik es feie faina. Vegie az feier ürmöt [E/3, beteg], es az leuelet teörie megh [E/3, beteg], es uiszben
feöszsze megh [E/3, beteg], es ualami szep ruhaczkara tegie [E/3, beteg] es keösse [E/3, beteg] az feiere, es nagi
faidalmokat el ueszeön rola, es nagi giöniörüseggel aluttia. (Hoffamnn C: 1)

T/3. személyű felszólítás
A T/3. személyű felszólítás a legritkább a felszólító igealakok közül, és szintén gyakran keveredik más instrukciós
mintákkal. Ezek az utasítások, mintha valamilyen általános gyógyító személy(ek)nek szólnának, így kevésbé direktek,
interperszonálisak, mint az előző instrukciótípusok.
(7)
(8)

Czoklas ellen. Az kapornak az maguat szaraszszak megh [T/3.], es osztan megh keöl [kell+inf.] forralni és innia [beteg],
mindgiarast el mulattia. (Hoffmann C: 19)
Has faiasrol. Szökfü, iröm leuel mind uiragostul, giömber, aztis szinten azonkepen eöszue feöszuen, es kössek uele
[T/3.]. (Hoffmann C: 33)

3.2. kell + főnévi igenév
A kell + főnévi igenév [kell+inf.] szerkezet az instrukciós szövegtípusokban általánosan jellemző a mai napig. A felszólítás,
legfőképp az E/2. személyű mellett a leggyakoribb. Ez az instrukciós forma a kijelentés és a felszólítás kontinuumában
található Croft felosztása szerint (l. 1. ábra kijelentés – deontikus modalitás).
„A deontikus beszédhátteret szabályokból, konvenciókból és a beszélő elvárásaiból, illetőleg az azokat reprezentáló
kijelentésekből áll. […] Deontikus szükségszerűség esetében pedig az adott deontikus beszédháttér megköveteli a tényállás
fennállását” (Kiefer 2005: 60). A deontikus beszédhátteret alkothatják olyan kifejezések, amelyek rendelkezéseket vagy
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személyek közötti hierarchikus viszonyt reprezentálnak. A korai orvosi recept esetében inkább ez utóbbiról van szó, ahol a
hierarchia alapját a gyógyításhoz kapcsolódó tudás szolgáltatja. A mai receptek esetében kell + főnévi igeneves forma soha
nem fordul elő, ezek inkább az orvos–beteg kommunikációra, illetve a gyógyszerek használati utasításaira szorítkoznak (l.
12.). A korai receptek és a mai orvosi kommunikáció során egyaránt megfigyelhető a beszélő felelősségvállalása az
információért, és részben ez indukálja bizonyos „intézkedések” szükségszerűségének kifejezését.
(9)

Masodik fördöhösz ualo szörszam. Ket alkalmas sot keöl megh egetni [kell+inf.], az fördöben keöl uetni [kell+inf.],
niolcz szereczeön diot, felet keöl ketteö hasogatni [kell+inf.], es az uiszben hanni [kell+inf.], felet iol megh keöl teörnj
[kell+inf.], az fördöben az kadba keöl uetnj [kell+inf.]. (Hoffmann C: 78)
(10) Az ki nem emeszthet. Az uad salliat es szilid salliat feier borban kenier hei alt megh keöl feöszni [kell+inf.], abban igiek
[E/3., beteg], osztan keres [E/2.] kormot, tikmoni feieret, mezet, az kormot es tikmon feieret egiebe keöl habarnj
[kell+inf.]. (Hoffmann C: 42)
(11) [Korsagrol] Idem. Az farkasnak az tüdeiet megh keöl mosni [kell+inf.], az utan egi fazekba keöl teönnj [kell+inf.], de
leuet nem keöl raita hanni [kell+inf.], hanem egi feödöt keöl rea teönni [kell+inf.], rea keöl tapasztani [kell+inf.], hogi az
uapora, azaz neduessege ki ne meönniön, es ugi keöl porra teörni [kell+inf.], minek utanna megh egend az fazekba, es
megh keöl innia [beteg] adni [kell+inf.]. (Hoffmann C: 278)
(12) Az orvosa figyelmét fel kell hívni, ha terhes vagy azt tervezi. […] A gyógyszert az orvos utasítása szerint kell szedni. […]
Az 50 mg-os és a 150 mg-os Mydeton filmtablettákat szobahőmérsékleten kell tartani. (Mydeton fimtabletta használati
utasítása)

3.3. Felsorolás
Ahogy láthattuk a receptbeli instrukciók jelentős része valamilyen igei szerkezethez kötődik elsődlegesen. Találhatunk
azonban olyan vényeket is, amelyekben a nominális elemek dominálnak, így például gyógyszerek hozzávalói, egyes
betegségek ellenszerei, gyógynövények hasznai stb. Ezekben a szövegpéldányokban legtöbbször található valamilyen igei
szerkezet is, de ezzel szemben a nominális elemekre irányul a figyelem, azok profilálódnak.
(13) Dagadasrol. Keöl alopaticium [nom.], temso [nom.], tikmon feier [nom.], bonus armenus [nom.], mastix [nom.].
(Hoffmann C: 117)
(14) Feier liliom uize hasznaj. Rutsagos sebeöket [nom.] megh giogit, szaraz keöszueniöket [nom.] megh giogit, az kit kigio
mart, meg giogittia. (Hoffamann C: 196)
(15) Czinadonia uisze hasznaj. Embornek szömet ha megh kenik uele, az haliogot [nom.] el uiszi rola, es embörnek szömet
meg uigasztallia. (Hoffmann C: 193)
(16) Szaraszto ir. Valami kiczin olai, tiszta uiasz, temso, kenkeö, ezeöket is iol eösze keöl feösznj [kell+inf.]. (Hoffmann C:
282)
(17) Feneröl ualo. Papa fü, sallia, ruta, isop, centaurea, temso, aloes, borban ezöket meg keöl feözni, az kin el indul, leöni keöl
uele az sebeöt, meg giogul. (Hoffmann C: 1307)

A mai receptekben is megfigyelhető egyfajta nominalizáció, vagy legalábbis a nominális elemek nagyobb arányú
előfordulása. Ha szemügyre vesszük az 3. és 4. ábrát, azt tapasztalhatjuk, hogy a modern receptekben nagyon kevés ige
található, és azok is latin nyelvűek, továbbá erősen sztenderdizáltak és konvencionalizáltak, kizárólag rövidítések
formájában fordulnak elő, valamint legtöbbször felszólító módban állnak (Fürst 2004: 1194), pl.:
•
•
•
•

Rp. (recipe) – vény/végy
div. (divide) – oszd szét
M. (misce) – keverd
S. (signa) – jelezd
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3. ábra: Modern recept (1994)

4. ábra: Modern recept (2008)

Ha a mai recepteket vázlatosan össze akarjuk vetni a koraiakkal, több jelentős nyelvi különbséggel szembesülhetünk,
amelyekben elsősorban az évszázadok során bekövetkező szociokulturális változások játszanak szerepet (bővebben l. Kuna
2008). A mai recept az orvos és a gyógyszerész közötti erősen szabályokra épülő, tanult, írásbeli kommunikációjának
tekinthető. Ebben a „társalgásban” a beteg csak kívülállóként szerepel (l. külön álló rubrika a névvel, címmel). A korai
receptekben azonban a kommunikáció háttere, valamint közvetlensége, továbbá a szituációs kontextus sokkal nagyobb
szerepet kap a receptek nyelvi reprezentációjában. A szövegvilág tényezői másképp alakultak a 16. században, mint manapság.
A beteg érezhetően közvetlen része volt a gyógyításnak/gyógyulásnak, sokszor hozzá szól a gyógyítással kapcsolatos
instrukció (l. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), ha pedig nem, akkor a rá való nyelvi utalás – explicit vagy implicit módon – gyakran
megjelenik.
Ebben a tanulmányban nem törekszem a korai és modern receptek teljes körű összevetésére, annál is inkább, hiszen egy
fejlődési folyamat kezdő- és végpontjáról van szó, a későbbi vizsgálatok során azonban a változások és azok kiváltó
okainak részletes elemzésével bemutathatjuk a szövegtípus fejlődési útját.

4. Összegzés és kitekintés
Az orvosi receptekben található instrukció funkcióját tekintve alapvetően tranzakcionális, de az instrukció nyelvi
reprezentációjától függően és a kommunikációs környezetből adódóan az interakcionalitás is jellemző rájuk különböző
mértékben. A személyközi kapcsolatot legközvetlenebb, legdirektebb módon az E/2. személyű felszólítás fejezi ki, hiszen
az ÉN mellett a TE tekinthető a legközvetlenebb deixisnek. Ezt követően a deontikus kell, majd legkevésbé a felsorolást
tartalmazó instrukció mutat interperszonális kapcsolatot. Ez párhuzamba állítható az instrukciók prototipikalitásával,
amelyet a következő ábra szemléltet:
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5. ábra: Az instrukció prototipikalitása

Az ábrán jól látható, hogy a korai receptekben az instrukció prototipikus nyelvi reprezentációjának az E/2. személyű
felszólítás tekinthető, és a legkevésbé prototipikusnak a felsorolás, ahol a nominális elemek dominálnak. Ha ezt összevetjük
az interakcionalitás mértékével, érdekes összefüggést figyelhetünk meg:

6. ábra: Az instrukciók prototipikalitásának és interakcionalitásának összevetése

A 6. ábra azt mutatja, hogy a korai receptekben az instrukció prototipikalitása és interakcionalitása összefügg. A 16–17.
században a korpusz tanúsága szerint az instrukció központi példánya a tényközlésen kívül (tranzakcionalitás) közvetlen
interperszonális elemeket is tartalmazott. Ehhez a megállapításhoz a későbbiekben érdemes lesz megvizsgálni a receptek
fakultatív részeként megjelölt megjegyzéseket is (használ, kipróbált stb.), amelyek elsődlegesen szintén az igei szerkezethez
kötődő instrukciót tartalmazó szövegpéldányokban fordulnak elő. Ezek a megjegyzések is az interperszonálisabb jelleget
erősítik, hiszen a meggyőzés közvetlen kommunikációs közeget igényel.
A későbbiekben érdemes lesz megvizsgálni, hogy hogyan változtak az instrukció típusai és jellegük napjainkig, hiszen a
mai receptet nézve inkább a nominális elemek profilálódása és az interakcionalitás háttérbe szorulása figyelhető meg.
Ugyanakkor érdemes lenne bevonni a vizsgálatba mind korai (konyhai recept, kertészeti tanácsok, játékszabályok stb.),
mind mai rokon szövegtípusokat is (elsősorban orvosi utasítást, betegtájékoztatót, egészségügyi fórumszövegeket), amelyek
segítségével fel lehetne tárni, hogy az instrukciónak mint beszédaktusnak milyen más nyelvi eszközei vannak (pl. modális:
lehet, szabad stb.), és ezeket milyen szövegtípusokban használjuk a leggyakrabban. Ez a vizsgálat arra is rávilágítana, hogy
a recept személyközi jellegének fokozatos háttérbe szorulása milyen más szövegtípusokban kompenzálódik
(fórumszövegek, orvos–beteg kommunikáció, betegtájékoztató stb.). Fontos továbbá a változások mögött álló
szociokulturális tényezők bevonása is ahhoz, hogy megismerjük a szövegtípus alakulásának indítékait.
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KABÁN ANNAMÁRIA
A MONDAT A PRAGMATIKA
ÉS A DISKURZUSELEMZÉS NÉZŐPONTJÁBÓL

Tolcsvai Nagy Gábor szerint „A szövegtan eddigi igen terjedelmes szakirodalma, különböző irányzatai alapján
föltételezhető, hogy a szövegértelmezés, a szövegleírás és így a szövegelmélet egyik talán legfontosabb összetevője az
(vagy az lesz), hogy egy megközelítés miképp értelmezi az egyes nyelvi kategóriákat, különösen a mondatot. Amennyiben a
szövegtanban alkalmazott mondatleírás egy formális logikai struktúradeskripció, úgy önmaga zárt keretéből valóban csupán
egyes, rajta »túlmutató« elemek jelölhetők ki mint nyelvi jellegű szövegösszetartó elemek, amelyek – grammatikai, vagyis
szintaxisbeli helyzetükből kiemelve – különösebb rendszer nélkül, alkalmi módon járulnak hozzá egy szöveg
formálódásához. Amennyiben azonban a mondatot nem elvont autonóm struktúraként, hanem egy nagyobb szerkezet
természetes részeként magyarázzuk, más kép tárul elénk.” (Tolcsvai Nagy 2001: 58) Ebből a megállapításból kiindulva
szeretném a mondatot egy nagyobb szerkezet természetes részeként bemutatni.
Előadásom ennek megfelelően a funkcionális szemléletű nyelvészeti irányzat keretében helyezhető el, amennyiben a
mondatot a mindenkori diskurzusban próbálja értelmezni, azaz a mondatnak, illetőleg a néhány mondatból álló konstrukciós
formának a nyelv működésében, a nyelvi kommunikációban betöltött szerepét vizsgálja, a konkrét közléshelyzetben születő,
aktuális mondat, illetőleg konstrukciós forma megalkotásának és megértésének pragmatikai, beszédtett-elméleti és kognitív
szempontjait mérlegeli.
A mondat mint funkcionális közlésegység a sajátos közléshelyzetben létrejövő szövegben nyeri el jelentését. Azaz a
mondatszerkesztés és mondatmegértés képessége nem merülhet ki a grammatikailag jól formált mondat létrehozásának
képességében.
Langacker (1987, 1991) kognitív grammatikai modellje azt domborítja ki, hogy a közlő és befogadó a tervezett vagy
megérteni szándékozott megnyilatkozást összeveti bár a konvencionális (elsajátított vagy saját tapasztalata alapján
megismert) mintával, de a jól formáltságnak szerinte nincsenek autonóm szintaktikai szabályai, hanem az mindig az adott
szituáció függvényében áll. Tehát mint minden nyelvnek, a magyarnak is megvannak ugyan a mondatszerkesztési
sajátosságai, ezek azonban csak a sajátos szövegben, illetőleg szituációban nyerik el jelentésüket.
A következő, diskurzusban elhangzó mondatról minden magyarul tudó megállapíthatja, hogy jól formált kijelentést hall,
mégsem tud vele mit kezdeni, ha nem ismeri Janit, nem tudja, mit számít az, hogy csak most érkezett haza, és így tovább.
(1)

Jani csak ma érkezett haza a nyaralásból.

Ezért egy terjedelmesebb konstrukciós formát kell működésbe hoznunk, azt is mondhatnánk tagolnunk, részleteznünk
kell a gondolatot azok számára, akiknél hiányoznak a közös előismeretek, és a szituációt sem ismerik, például így:
(2)

A Miskolci Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében sürgős értekezletet hívtak össze. Jani, aki az intézet
tanára, nem tudott elmenni az értekezletre. Csak ma érkezett haza a nyaralásból.

A konstrukció ebben az esetben, Békési Imre (1986, 1993) terminológiájával élve, megokolt utótagú ellentét lesz.
Ha Jani felesége újságolja egy ismerősnek a hírt, elég a következő konstrukciós formát megalkotnia:
(3)

Sürgős értekezletet hívtak össze az intézetben. De Jani nem tudott elmenni az értekezletre. Csak ma érkezett haza a
nyaralásból.

A megokolt utótagú ellentét helyett, természetesen, egy másik konstrukciós forma is létrehozható, például ellentétes
utótagú következtetés:
(4)

Jani csak ma érkezett haza a nyaralásból. Így nem tudott elmenni arra a sürgős értekezletre, amelyet ma hívtak össze az
intézetben. Az intézet tanáraként ott kellett volna lennie.

Ha az intézeti értekezleten hangzik el, a mondat önmagában is teljes értékű megnyilatkozás lehet:
(5)

Jani csak ma érkezett haza a nyaralásból.
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A többi a szituációból, illetőleg az előismeretekből rendelődik hozzá a befogadó elméjében: mindenki ismeri Janit, és azt
is tudja, hogy az értekezletet sürgősen hívták össze, tehát Jani nem tudhatott róla.
A kognitív elmélet a nyelvi egységeknek a szerkesztettsége mellett ezért hangsúlyozza a szövegalkotás és -befogadás
műveleti, procedurális jellegét. Azaz, amint a példa is igazolja, a szöveg egy sajátos szituációban létrejövő dinamikus
mentális modell. Tolcsvai Nagy Gábor megállapítása szerint a szöveg elsődleges rendeltetése valamilyen
értelemreprezentáció. Ennek megfelelően „a szövegvizsgálat legfontosabb célja az lehet, hogy ez az értelemreprezentáció
miképp történhet meg 1. általában, – illetőleg – 2. specifikusan, például szövegtípusok szerint” (Tolcsvai Nagy 2001: 55). A
kognitív elmélet holisztikus ága kiemeli a nyelvi egységeknek a szövegben mutatkozó egészelvűségét is. A szöveg ugyanis
nem terjedelmében különbözik a mondattól, hanem funkcionálisan, azaz a teljesség és a lezártság szempontjából. A mondat
is lehet teljes és lezárt közlés, ekkor viszont szövegértékű. Sőt egy hiányos mondat vagy egyetlen szó is lehet szövegértékű.
Hogy mikor befejezett és lezárt egy közlés, azt természetesen a külső szituációs és belső kognitív elemek döntik el.
A következő kijelentés bizonyos szituációban és közös előismeretek birtokában teljes értékű közlés, tehát szöveg lehet:
(6)

Jani elindult.

Több ilyen szituáció és előismeret is rendelhető hozzá:
1. A tájékozódási verseny résztvevői számára, akik előzetesen megegyeztek abban, hogy a következő versenyzőt csak akkor
lehet indítani, ha Jani megérkezett a kijelölt helyre, teljes értékű lesz a közlés, hiszen megértik, hogy készülődhet a
következő versenyző. A hallott kijelentés meghozza a várt cselekvést.
2. Egy anyuka, aki a nagymamához küldi 6 éves kisfiát, ha telefonon csak ennyit közöl a nagymamával: Jani elindult, ő
pontosan érteni fogja, hogy ki kell nyitnia a kaput, és ki kell néznie az útra, hogy lássa a közeledő kisfiút.
3. A családban ez az egymondatos közlés: Jani elindult, jelentheti azt az örömteli eseményt, hogy a kilenc hónapos kisfiú
elkezdett járni.
Az értelemreprezentáció kialakulását természetesen nagymértékben befolyásolja a sajátos szövegtípus. Ha a következő
egyszavas kijelentést olvassuk vagy halljuk, az értelemreprezentáció hozzárendelését segíti, ha tudjuk, hogy szépirodalmi
alkotás:
(7)

Tojáséj

A kognitív folyamatok között ugyanis a szabálykövető, a szimbólummanipulációs paradigmába illeszkedők mellett
vannak nem szabályt, hanem asszociatív kontingenciákat követő valószínűségi folyamatok is (l. Pléh 1998). Az egyszavas
Weöres-vers esetében asszociációs, konnotációs alapon formálódó értelemreprezentáció jön létre.
A következő, két szóból álló versszöveg különböző értelemreprezentációkat hozhat létre, attól függően, hogy egy-, vagy
pedig kétmondatos szövegként tagoljuk:
(8)

Éltem
Féltem
(Szemlér Ferenc: Atomkor)

Az egymondatos szöveg azt jelenti, hogy életemet féltem, a kétmondatos szöveg még mindig többjelentésű. Jelentheti
azt, hogy: éltem és féltem, vagy: éltem, azaz féltem, vagy: éltem, következésképpen féltem.
Bármely tudományos szöveg közös szakmai előismeretek alapján kialakuló értelmi reprezentációként jön létre. Ha ilyen
közös előismeretek nincsenek, akkor az értelemreprezentáció, természetesen, nem jöhet létre, mint például a (9)-ben.
(9)

A kvantumelméletben a kölcsönhatás alapformája a térkvantumok kibocsátása és elnyelése.

(10)

A szolgáltatás díja átalánydíjból és eseti díjakból áll. Az átalánydíjat legalább az igénybevétel naptári negyedévéből
hátralévő időszakra előre meg kell fizetni.

Ha a (10) megnyilatkozást halljuk, segít az értelemreprezentáció kialakításában, ha tudjuk, hogy hivatalos szöveggel, és
nem például szépirodalmival találkoztunk. A szövegalkotás és szövegbefogadás vizsgálata során tehát nemcsak a külső
pragmatikai, hanem a belső kognitív elemek vizsgálata is nélkülözhetetlen.
Az amerikai nyelvszociológiai iskola képviselői az élőbeszéd szövegeinek, a diskurzusoknak a vizsgálatára
összpontosítva, kiemelik, hogy a diskurzusok, a szövegezési módok részei egy átfogó viselkedési stratégiának, amelyeket
társadalmi és kulturális tényezők határoznak meg, és amelyek az adott társadalmi, kulturális rendszerben normaként élnek.
Például egy törzsi szinten élő népcsoport, illetőleg egy királyság más-más konvencionalizált viselkedési mintákat hordoz.
Az adott szituációban megnyilvánuló viselkedési minták, természetesen, az egyes szerephelyzetektől is nagymértékben
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függnek. Nem mindegy, hogy főnök és beosztott, tanár és diák, barát és barát, illetőleg bolti eladó és vásárló szerepében
nyilatkozunk meg. Ezek a szerepek egy adott társadalmi, kulturális rendszerben szintén normaként élnek, ami azt jelenti,
hogy elsajátíthatóak. Egy adott helyzetnek, szerepnek nem megfelelő viselkedés ugyanúgy érthetetlenné válik, mint például
egy nyelvileg rosszul szerkesztett megnyilatkozás. Például furcsán hat, ha a bolti vásárlás alkalmával valaki tudományos
előadást tart, vagy a kórházban a beteg az orvos szerepében nyilatkozik meg. Természetesen elképzelhető ilyen, de az
akkor, mint a komikum forrása, retorikai alakzatként funkcionál. Molière vígjátékaiban gyakori a szerepcseréből fakadó
komikum.
Wunderlich (1972) hangsúlyozza a kommunikatív kompetencia fontosságát, amelybe szerinte beletartoznak mindazok a
társadalmi előírások és követelmények, amelyek az egyén társadalmi-kommunikációs viselkedését irányítják egy adott
helyzetben. Természetesen léteznek egyéni viselkedési módok, de ezek is mindig a helyzethez és a szerepekhez igazodnak.
A londoni iskola szövegelmélete, amely sajátos nyelvszociológiába ágyazódik bele, a nyelv belső rétegződésére, a
regiszterek vizsgálatára irányítja a figyelmet. Az iskola képviselői szerint a regiszter a közléshelyzettől meghatározott
nyelvváltozat, azaz sajátos szövegfajta, amelyet a tudáskeret, a szerepek, az interperszonális kapcsolatok rendszere és a
közlésmód határoz meg. Lux (1981) a szövegtípusok és a pragmatikai tényezők viszonya szempontjából négy típust különít
el: 1. különböző helyzetek alapján, például: iskolai oktatás, tudományos előadás, üzleti beszélgetés, 2. a tudáskeret szerint,
például: reális–fiktív, 3. a személyek közötti viszony alapján: meggyőzni akaró, érvelő, bizalmas, leíró, elbeszélő,
magyarázó, illetőleg 4. a forma szerint: értekezés, levél, szépírói alkotás, hír, riport. Lux is megerősíti a londoni iskola
képviselőinek azon véleményét, miszerint egy nyelvi megnyilatkozás nem más, mint egy viselkedési lehetőség kódolása egy
jelentéslehetőségbe. A viselkedést, hangsúlyozza Lux, nemcsak nyelvileg lehet megvalósítani, hanem más úton is, a
verbális megnyilatkozás tehát része egy átfogóbb viselkedési stratégiának.
A közléshelyzet azonban nem statikus, hanem állandóan változik nemcsak a tér és idő viszonylatában, hanem a
beszélgető partnerek egymáshoz való viszonya szempontjából is. Valamennyien akár egy nap leforgása alatt a
legkülönbözőbb szerephelyzetekben nyilatkozunk meg: a családban férjként vagy feleségként, szülőként, gyermekként, az
utcán gyalogosként, a tömegközlekedési eszközökön utasként, a munkahelyen kollégaként, beosztottként vagy főnökként,
tanárként, esetleg hallgatóként, és így tovább.
Minden szövegnek sajátos stratégiája van, amely illeszkedik az adott közléshelyzet változó feltételeihez, és kapcsolódik
az ember többi tevékenységéhez. A nyelv használata a társas élet szerves része: lehet kötelességvállalás, mint például a
(11a), ígéret, mint a (11b), utasítás, mint a (11c), de lehet magyarázat, érvelés, elbeszélés stb., mindezek sajátos
szövegtípusban jutnak kifejezésre.
(11a) Vállalom az előadás megtartását.
(11b) Holnap biztosan itt leszek.

(11c) Egy hét múlva legyen kész ez a terv!
A pragmatika kognitív elmélete foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miként vagyunk képesek létrehozni és megérteni a
nyelvi cselekvéseket, és miként vagyunk képesek hatással lenni a tudáskeretekkel kapcsolatos megértésre. Van Dijk (1977)
szerint a pragmatikai megértés azoknak a folyamatoknak a sorozata, amelyekben a nyelvhasználók egyedi konvencionális
cselekvéseket, azaz illokúciós erőket rendelnek hozzá egymás megnyilatkozásaihoz.
Az illokúciós erők lehetnek: reprezentatívák: kijelentések, megállapítások (12a), direktívák: kérések, javaslatok,
parancsok (12b), komisszívák: ígéret, fenyegetés (12c), expresszívák: vallomás, dicséret (12d), deklaratívák: kinevezés,
keresztelés (12e).
(12a)
(12b)
(12c)
(12d)
(12e)

Ma szép idő van.
Holnapra oldjátok meg a feladatot!
Megbüntetlek, ha nem leszel itthon 9-re.
Ma nagyon szomorú vagyok!
Kinevezlek helyettesemnek.

A beszédaktus lehet továbbá direkt, mint a (13a)-ban, és indirekt, mint a (13b)-ben (nyomatékos felszólításként).
(13a) Szállj le az asztalról!
(13b) Leszállnál az asztalról?

Bourdieu (1982) szerint a kommunikáció hatalma azokból a társadalmi viszonyokból fakad, amelyek mint szerephozzárendelések biztosítják például a bírói ítélet, a névadás érvényesülését. Bírálja Austint, ugyanis Bourdieu szerint az
illokúciós erő nem a nyelvből származik, hanem a társadalmi viszonyok és szerepek függvénye.
Strawson (1964) az illokúciós aktusnak két fajtáját különíti el: 1. a kommunikációs szándékban értelmezhető illokúciós
aktust (ígéret, kérés, könyörgés), amelynek érvényesülése a partnertől függ, és 2. a konvencionalizált illokúciós aktust (bírói
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ítélet, keresztelés), amelynek érvényesülése nem függ a partnertől. A szándék azonban gyakran eltérítheti közléseinket a
konvencionalizált értelmezéstől.
A közlés fontos jellemzője, hogy a közlő meghatározott szándékkal küldi üzeneteit, a befogadónak viszont fel kell
ismernie ezt a szándékot. Gyakran előfordul, hogy a partner elhárítja az együttműködést, például így:
(14a) Most nem érek rá.
(14b) Erről inkább ne beszéljünk most.

Előfordul, természetesen, hogy a hallgató nem ismeri fel a közlő szándékát: pusztán az együttműködési elvből
következik, hogy például kérésként értelmezzük a következő kérdő mondatot:
(15)

Meg tudnád mondani hány óra?

Kitérő válasz vagy vicc:
(16a)
(16b)
(17a)
(17b)

Én ne tudnám!
Meg tudom mondani.
– Be tudnád csukni az ajtót?
– Be tudom.

Grice (1975) társalgási maximákat, együttműködési alapelveket állított fel, ezek a következők:
– mennyiség: annyi információt nyújts, amennyi szükséges, például: Megvásároltam. Adott szituációban a teljesség és
lezártság érzetét keltheti (két családtag előzőleg abban állapodott meg, hogy a feleség vásárolja meg az aznapra
szükséges kenyeret), ebben az esetben tehát teljes szövegértékű a közlés, más esetben viszont ki kell egészítenünk
olyan információkkal, amelyek nem állnak a hallgató rendelkezésére: Megvásároltam a mai kenyeret, mert
megígértem a férjemnek, hogy ma én viszek haza kenyeret.
– minőség: ne mondj olyat, amiről úgy gondolod, hogy nem igaz, azaz ne hazudj, az igen legyen igen, a nem nem.
– relevancia: légy releváns, ne mondj olyat, ami nem tartozik a tárgyhoz; vizsgán gyakran előfordul, hogy a hallgató
másról beszél, mint amiről kellene.
– modor: szabatosság, világosság, rövidség, rendezettség, itt az udvariassági formák említhetők.
Fontos megemlítenünk a társalgási implikatúrákat, amelyek akkor keletkeznek, amikor a beszélgetőpartnerek nem tartják
be a társalgási maximákat, azaz úgymond kiszállnak a játékból. Például nem hajlandók a feltett kérdésekre válaszolni, csak
mondják a magukét, vagy valaki másra céloz, mást sugall, mást akar mondani azzal, amit mond, pl. De ügyes vagy! ’De
buta vagy’ jelentésben. Itt említhetők továbbá a konvencionálistól eltérő forgatókönyvek, például a viccek.
A szándék mellett fontos az elfogadhatóság kérdése is. Néha hiányzik a kohézió a beszélgetés során elhangzó
megnyilatkozásokból, de a partner mégis megérti a neki szánt szöveget. Például: a beszélő megváltoztatja a megnyilatkozás
tervét, felidéz egy másik eseményt, mint a (18a)-ban. Előfordul, hogy félbeszakad a megkezdett megnyilatkozás, a közlő
reagál a partner viselkedésére, mint a (18b)-ben.
(18a) De ő mindig… azután megeredt az eső.
(18b) Ő akkor… most meg miért nevetsz?

Természetesen az is előfordulhat, hogy a megnyilatkozó szándékosan el akarja rontani a megnyilatkozás kohézióját,
valamilyen hatás érdekében. Ekkor retorikai alakzattal állunk szemben.
Összegzésképpen megállapítható tehát, hogy egy diskurzusközpontú nyelvtan szükségessége egyre nyilvánvalóbbá válik.
Szőllősy-Sebestyén András szerint így „egy olyan rétegzett strukturális grammatikai modellhez jutunk, amelynek csúcsán
az emberi magatartás egészébe, ezen keresztül annak szociokulturális, mentális, biológiai és fizikai környezetébe, egyszóval
a pragmatikai helyzetbe, az aktuális beszédszituációba ágyazódó beszédtevékenység áll […]. A beszédtevékenység
pragmatikailag elkülöníthető egyes beszédaktusokra, a szöveg grammatikailag közvetlenül e beszédaktusokat megvalósító
kisebb-nagyobb szakaszokra, mondattömbökre, ezeken belül szorosabb mondatkapcsolatokra, végső soron
mondategészekbe tömörülő mondategységekre bontható.” (Szőllősy-Sebestyén 1998: 109)
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HÁMORI ÁGNES
BESZÉDAKTUSOK „ÚJRATÖLTVE”

1. Bevezetés
Tanulmányomban a beszédaktusokról lesz szó, elsősorban egy kognitív pragmatikai keretben való megközelíthetőségükről
és ennek néhány lehetséges szempontjáról.
Bár a beszédaktus-elméletek az elmúlt évtizedekben a nyelvészet legmeghatározóbb elméletei között voltak, mára mintha
kifulladni látszanának (kivéve néhány területet, pl. az udvariassági, az interkulturális pragmatikai vizsgálatokat vagy egyes
beszédaktus-típusok leírását; e területeken fontos eredmények születnek, de többnyire a beszédaktusoknak csak egy szűkebb
aspektusát érintik).
Véleményem szerint azonban a beszédaktus-fogalomban még sok perspektíva van a nyelvészeti leírás, különösen egy
kognitív-funkcionális megközelítés számára. A gyakorlati diskurzuselemzések egyértelműen mutatják, hogy a
beszédaktusok kapcsán leírt jelenségek alapvetően fontosak a beszélt nyelvi szövegekben, és nemcsak a közismert
performatív kifejezések vagy az udvariasság/direktség kifejezése kapcsán. A (propozicionális) információ kifejtése,
továbbítása mellett – a szöveg interperszonális kontextusba, közös szociális cselekvésbe ágyazott mivoltából fakadóan – a
különféle illokúciós erők, azaz kommunikációs funkciók is megjelennek és leképeződnek a megnyilatkozásokban, sőt
bizonyos szövegekben ezek válnak elsődlegessé, s a szöveg propozicionális információtartalma háttérbe szorul. Itt
gondolhatunk a különféle interakciós dominanciájú szövegtípusokra (pl. üdvözlés, köszöntés, „small talk”), vagy a
beszédaktusoknak a szövegek szekvenciális szerveződésében való fontosságára, de az illokúciónak az egyes
megnyilatkozások („mondatok”) megformálását alakító szerepére is. Ez nem(csak) úgy értendő, hogy egy bizonyos
propozicionális tartalmat a beszélő valamilyen vagy explicit, vagy kimondatlan „performatív” kifejezéssel egészít ki (mint
egy csomagot a címkével), hanem úgy, hogy egy megnyilatkozás jelentésének és szerkezetének konstruálásában a
megnyilatkozásnak nemcsak propozicionális tartalma és annak összetevői, hanem diskurzusbeli – interakciós és
személyközi – funkciója és vonatkozásai is részt vesznek. A „tartalmi” információ mellett tehát az is alakítja a
megnyilatkozást, hogy milyen típusú illokúciós erőket milyen módon és milyen fokig akar érvényesíteni, azaz
nyilvánvalóvá és hozzáférhetővé tenni benne a beszélő (és hogyan dolgozza fel mindezt a befogadó). Ez természetesen nem
minden szövegben azonos mértékű: az írott, monologikus, információorientált szövegekben az illokúciós erők kérdése
többnyire irreleváns, míg a beszélt nyelvi diskurzusokban ezek általában lényeges szerepet kapnak, s ezért határozottabban
meg kellene jelenniük a funkcionális nyelvi leírásokban.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy a beszédaktus-elméletet univerzális szövegmagyarázó elvvé kellene tenni, csak azt,
hogy azon jelenségek figyelembevétele, amelyeket eddig legjobban a beszédaktus-elméletek írtak le, nélkülözhetetlen – és
egyben nagy magyarázó potenciált kínál – a funkcionális-kognitív leírások számára, ha a használatbeli nyelv szónál
nagyobb jelenségei felé akar fordulni. Ehhez azonban szükség van az eddigi, többnyire merev és formalizáló beszédaktusmegközelítések újragondolására és/vagy kiterjesztésére is:
– Egyrészt szükség van a beszédaktus vagy az illokúció tágabb, kommunikációs értelmezésére, vagyis a diskurzus
interakciós és interperszonális közegében funkcióval bíró megnyilatkozásként való megközelítésére (ami az eredeti austin-i
és searle-i elméletben tulajdonképpen benne van, csak a gyakorlatban sokszor nem érvényesül), tehát hogy túllépjünk a
performatív szemléleten, a „szociális” vagy „cselekvésfunkción”.
– Másrészt szükség van a korpusz- és diskurzusalapú megközelítésre. Az eddigi elméletek korlátai és problémái igen
nagy részben abból fakadnak, hogy zéró kontextusban álló, steril „labormondatokból” indultak ki, továbbá ezek alapján is
elsősorban beszédaktus-típusokat vizsgáltak. Úgy tűnik azonban számomra, hogy a korpuszbeli elemzésekben felmerülő
problémák éppen a beszédaktus-jelenség nyelvi lehetőségeiből fakadnak, s így éppen egy kiterjesztett értelmezés
potenciáljára mutatnak rá.
– Ezek vizsgálatához, illetve egy ilyen kiterjesztett értelmezéshez egy kognitív-szociális pragmatikai keret (vö.
Verschueren 1999, Croft 2007) tűnik ideálisnak. Kognitív-szociális pragmatikai keret alatt egy olyan megközelítést értek,
amely az eddigi filozófiai és szociolingvisztikai szempontok mellé, azokkal egységben a kognitív tényezőket is bevonja, és
a nyelvhasználat társas meghatározottságát és kognitív folyamatait egymással való összefüggésükben vizsgálja. (Például a
figyelem működését, a prototipikusságot, a forgatókönyvekhez vagy más kognitív sémákhoz való kapcsolódást stb.) Ebben
a keretben jól leírható a közös, dinamikus jelentésképzés tevékenysége, ami az illokúciós aktusok működésének alapját
jelenti, jól vizsgálható a beszédaktusok kapcsán megfigyelhető hozzáigazítás és egyezkedés társas és kognitív oldala, és a
mentális és szociális tényezők összjátéka. Egy ilyen, formalizálást kerülő, funkcionális-kognitív pragmatikai
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megközelítésben a legtöbb, hagyományos elméletekre jellemző probléma fel sem merül, ellenben új jelenségek válnak
leírhatóvá.
Ezt az alábbiakban a többfunkciósság és a figyelem működése kapcsán szeretném illusztrálni.

2. A korábbi megközelítések korlátai
Vázlatosan megemlítek néhány jellegzetes problémát, amelyek az eddigi beszédaktus-elméletekkel kapcsolatban
figyelhetők meg:
2.1. Tisztázatlan a beszédaktus-fogalom referenciája: a különféle leírások közül szinte egyik sem ad definíciót, hanem
jellegzetesen példák alapján, esetleg jellemző típusok megnevezésével („eskütétel, kérés, parancs” stb.) illusztrálják a
jelenséget. Eredetileg a beszédaktus-definíció a konstatív és a performatív kifejezések, a mondás (információközlés) és a
cselekvés megkülönböztetésén alapult, Austin azonban hamar felismerte, hogy ez a dichotómia nem helytálló, és bevezette
helyette a lokúció/illokúció/perlokúció megkülönböztetését, illokúción az adott megnyilatkozás kommunikációs funkcióját
értve (1955/1990: 107). E felfogásban tehát a „konstatív” megnyilatkozások (állít, leír, informál, kérdez stb.) is
beszédaktusok (l. Searle 1975 is). A gyakorlatban ennek ellenére gyakran még mindig az a szemlélet érvényesül, hogy a
beszédaktusok a megnyilatkozások egy bizonyos jellegzetes „csoportja” vagy fajtája, amelyek valamilyen cselekvést
valósítanak meg vagy szociális funkciójuk van, szemben a nyelv „alapértelmezett” használatával, a valóságleíró
mondatokkal.
2.2. A definíciós bizonytalanság nagymértékben összefügg azzal is, hogy nehéz e jelenségcsoportról általános kijelentéseket
tenni. Formailag az illokúciós aktusok rendkívül heterogének: nincs olyan grammatikai, szintaktikai vagy lexikai vonás,
ami egységesen jellemezné őket.
2.3. A beszédaktusok a hagyományos jelentéstani megközelítésben sem egységesek: egyes esetekben az illokúciós jelentés
a mondat szemantikai jelentésével azonos, máskor pedig pragmatikai jellegű, kontextusérzékeny. Egyes megközelítések az
illokúciós erőt a beszélő szándékához kötik (vö. intencionalitás), mások a befogadó interpretációjához vagy a benne létrejött
hatáshoz (perlokúcióhoz), ismét mások a mondathoz (vö. beszédaktus-potenciál).
2.4. A formai sokféleség részét alkotja a terjedelem kérdése is. A beszédaktusokat általában a mondathoz vagy
mondatszinthez szokás kötni, illetve a diskurzusban aktualizált mondattal, vagyis az (így felfogott) megnyilatkozással
azonosítani (pl. Austin 1955/1990: 31, Habermas 1979: 234). A gyakorlati elemzésekből azonban kitűnik, hogy a mondattól
eltérő terjedelmű szövegegységek is gyakran funkcionálnak beszédaktusként. Nézzük az alábbi példákat:
(1a)
(1b)
(1c)
(1d)
(1e/1)
(1e/2)
(1f)

(1g)

Eléred a sót?
Gyere ide!
Hé!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meleg fogadtatást, mert legalább harminc fok van.
Ne haragudjon, de tudna adni egy tollat, az enyémet otthon felejtettem. 1
De ez volt az utolsó, ígérem miniszterelnök úr, amikor egyszerűen azt mondom Önnek, hogy rosszul emlékszik.
Másképp történt.
Igen. Erre mindenképpen reagálni kell. Több mint tízezer gyógyszerkészítmény van ma Magyarországon. Abból ki lehet
választani minden további nélkül olyan készítményeket, amelynek természetesen nőtt az ára. A generikus program,
amelynek keretében egyébként több mint ötszáz úgynevezett generikus készítményt fogadtunk be annak érdekében
egyébként, hogy azonos hatóanyagú és gyakorlatilag azonos molekulát tartalmazó gyógyszerből a lakosságnak
választéka legyen, és lehetősége legyen kiválasztani az olcsóbb készítményeket, ennek a hatására következett be az a
2,3%-os csökkenés, amit egyébként az előbb már megbeszéltünk. És természetesen én tudnék olyan jellegű
gyógyszereket mondani, aminek 2-300 %-kal csökkent egyébként a térítési díja, de nem tartom etikusnak bármely
gyógyszernek a nevét, egyébként nem is szokás bármelyik gyógyszernek a nevét direkt említeni.
feljelentés, beadvány, indoklás, beszólás, vád(irat)

Miközben (1a) és (1b) a beszédaktusokra tipikusan hozott mondatformájú példák, (1c) már kevésbé prototipikus mondat,
s mondatszerűsége éppen beszédaktusként való felfogásából fakad. Az (1d) példa összetett: intonációját tekintve
egyértelműen egy világosan elkülönülő, lezárt egységként – egy „mondatként” – hangzott el, miközben két vagy három
beszédaktusból áll: köszöntés, megköszönés, indoklás/állítás. Ezek alapján felmerülhet, hogy a beszédaktusokat talán a
diskurzus elemi feldolgozási egységével, a tagmondattal/elemi mondattal (clause vs. sentence) lehetne azonosítani, de ez
sem helytálló, hiszen még a legprototipikusabb laborpéldák között is találunk több tagmondatos, alárendelői összetett
1

Szili Katalin példája, l. Szili 2002: 16.
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mondatokat, és Szili (2002) kiterjedt kutatásai is számtalan példát hoznak arra, hogy egy beszédaktus-típus megvalósulásai
között prototipikusan több tagmondatos (sőt olykor több mondatos) szerkezetek is találhatók. Ezt látjuk az (1e/1) kérésnél és
az (1e/2) esetben. Az (1e/2)-ben például egy ígéretet és több állítást is találunk, eközben az egész megnyilatkozás is egyetlen
beszédaktus (a meghazudtolás). Hasonló a helyzet az (1f)-fel, ahol egy egész társalgásbeli forduló alkot egy beszédaktust
(válasz vagy reagálás, ahogy az a forduló elején meg is neveződik), miközben kisebb beszédaktusokra is tagolható. Ehhez
kapcsolódik az a probléma, amelyet az (1g) pontban említett szövegtípusok is érzékeltetnek: ezek rövid szövegek esetén
egyértelműen beszédaktusnak minősíthetők (mely egyben szövegtípusként is leírható), hosszabb szöveg esetén viszont már a
beszédaktus-fogalom olyan szintű kiterjesztését igénylik, amely parttalansághoz vezethet. Bár a „rövidebb szövegekre” való
leszűkítés sem problémamentes, technikai okokból érdemesnek tűnik megtenni, erre a beszédhelyzet-beszédeseménybeszédaktus megkülönböztetés kínál keretet (l. Hymes 1974: 480, Szili 2002: 12).
E példák is mutatják, hogy ha az illokúciós erőből vagy kommunikációs funkcióból indulunk ki, akkor különféle
terjedelmű szövegrészek funkcionálhatnak beszédaktusként, s ezek különböző viszonyokba (átfedő, egymásba ágyazódó
stb.) kerülhetnek. Emellett egyetlen kifejezés többfunkcióssága, többszörös illokúciója is gyakori (l. indirekt
beszédaktusok). Egy adekvát leírásnak tehát ezt is figyelembe kell vennie, valamint azt, hogy az egyes illokúciós erők
különböző mértékben válhatnak fontossá és hozzáférhetővé a szövegben.
Ahhoz, hogy ezekkel érdemben foglalkozni tudjunk, egyrészt komolyan kell vennünk a többfunkciósság jelenségét;
másrészt a diskurzusbeli megnyilatkozások vizsgálatába be kell vonnunk a figyelem működésének a szempontját is.

3. A többfunkciósság
A többfunkciósság a fentiekkel összhangban több dolgot is jelenthet a beszédaktusok kapcsán: egy megnyilatkozáson belül
többféle beszédaktus megjelenését, a beszédaktusok több kisebb aktusra való tagolhatóságát, illetve az egyetlen
kifejezéshez kapcsolódó többféle illokúciós erőt.
Ennek kapcsán érdemes röviden felidézni a beszédaktusok alapjául szolgáló különféle funkciókat, melyeket számos
elmélet próbált klasszifikálni (az eredeti austini nyitottsággal ellentétben sajnos többnyire merev kategorizációkhoz
vezetve). Ezeken belül három fő irányt figyelhetünk meg: a propozíció és a beszélő viszonyából (attitűdjéből,
felelősségvállalásából stb.) kiinduló megközelítéseket, mint pl. Austin, de főleg Searle, illetve Bach és Harnish (1979)
csoportosításai. Más leírások elsősorban az interakció szerveződéséből indultak ki, mint például Clarke és Argyle (1997)
vagy Labov és Fanshel (1977), akik a beszédaktusokat a diskurzusszervező funkcióhoz, a reprezentációhoz és a szociális
viselkedéshez kapcsolódó fő (de rugalmas) csoportokra osztották. Rendkívül tanulságos Bales (1950) szociálpszichológiai
modellje is, amely a megnyilatkozások két fő fajtáját különítette el: feladatorientált aktusokat és társas-érzelmi aktusokat,
ezeken belül nagy szerepet kapott a beszédaktus irányultsága (kezdeményező ill. kérdő, valamint pozitív ill. negatív
aktusok). Végül meg lehet még említeni a grammatikai alapú megközelítéseket is, amelyek a fő mondatfajtákkal
párhuzamban a kijelentő, kérdő és felszólító mondatokat tekintik a fő beszédaktus-típusoknak.
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy mindegyik megközelítésben a beszédaktusoknak három fő csoportja különül el: a
megismeréssel (közléssel vagy reprezentációval), az interakcióval és a szociális viszonyokkal kapcsolatos aktusok. Az
átfedésekkel és a többfunkciósság kérdésével azonban e leírások nem vagy csak említés szintjén foglalkoztak (kivéve
Austint (1955/1990: 145–146), aki felhívja rá a figyelmet). Külön kitér azonban erre Brown és Yule (1983) vagy Habermas
(1979), akik a beszéd kettős szerkezetét, a tranzakció és interakció, az információs és társas-szociális sík
megkülönböztethetőségét s egyben egyidejűségét hangsúlyozzák.

4. Egy kognitív pragmatikai megközelítés szempontjai
A kognitív pragmatikai megközelítéshez először röviden érdemes bemutatni Croft (1994) kognitív-funkcionális
beszédaktus-modelljét, mely az illokúciós aktusok grammatikalizációjából indul ki, és a beszédaktusokat a
grammatikalizálódott mondatfajták alapján vizsgálja, feltételezve, hogy a nyelvtani konstrukciók a nyelvhasználatban és a
jelentésben lényeges distinkciók konvencionalizálódását tükrözik (Sadock-Zwicky (1985) nyelvtipológiai vizsgálata
nyomán):
(2)

--- episztemikus/evidenciális mondat --- választó kérdés --- kérdés (interrogatívum)
(TUDÁS / INForm.)
.
.
Kijelentő --- deontikus md. mondat --- óhajtó mondat -- hortatívum -- felszólítás
(imperatívum)
(AKCIÓ)
.
.
--- hangsúlyos/értékelő mondat ----- felkiáltás
(ÉRZELEM)
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A modellből kitűnik, hogy a fő mondatfajták szerkezete nem a beszélő egyszerű beszédaktusainak készletét tükrözi
vissza, hanem a beszélő és a címzett közti interakció összetett rendszerének a konceptualizálódását. A grammatikalizálódott
szerkezetekben is tükröződik a Tudás, a Cselekvés (akció) és az Érzelmek dimenziójának a hármasa (hasonlóan a fenti
klasszifikációk különféle csoportosításaihoz). Emellett lényeges a beszédaktusok interaktív, kölcsönös jellege: Croft
rámutat, hogy az egyes mondatfajtákban nemcsak a beszélő szándéka konceptualizálódik, hanem a hallgatótól elvárt válasz
jellege (cselekvés vagy információ) és mennyisége, mértéke is. Fontos továbbá a válasz elvárásának erőssége, ami az „erő”,
„nyomaték” szempontjaként jelenik meg; valamint a grammatikai szerkezetek alapján lényeges szempontnak tűnik a
polaritás és irányultság (állítás/tagadás, kérés/tiltás) is.
Ez a modell rendkívül jó kiindulási alapnak tűnik a beszédaktusok kognitív-funkcionális megközelítéséhez, az
eddigieknél adekvátabb és rugalmasabb bázist kínál. Mivel azonban a grammatikalizálódott mondattípust és az elsődleges
illokúciót vizsgálja, természetszerűleg korlátai vannak, például éppen az előbb felvetett kérdésekkel nem tud foglalkozni:
így pl. a többszörös illokúció jelenségével (vagyis az indirekt beszédaktusokkal), az átfedő és egymásba ágyazott
aktusokkal, a mondattól eltérő terjedelmű aktusokkal. Nem foglalkozik azzal sem, hogy a beszédaktusok eltérő mértékben
lehetnek konvencionalizáltak, vagyis lehetnek konvencionalizáltak akkor is, ha még nem grammatikalizálódtak. Végül nem
tér ki arra sem, hogy a beszédaktus-jelentések (illokúciós erők) különböző mértékben lehetnek hangsúlyosak,
kiemelkedők és hozzáférhetők.
Ugyanakkor mindez be- vagy ráépíthető a modellbe, ha: a Tudás, Cselekvés és Érzelem dimenzióit a funkcionális
szemléletnek megfelelően egyszerre jelenlevőknek (bár eltérő fontosságúnak) tekintjük; a grammatikai szerkezet által
kínált elsődleges illokúció (vagy beszédaktus-potenciál, l. Alston 1994) mellett bevonjuk a többszörös illokúció jelenségét;
és a megnyilatkozásoknak nemcsak szerkezeti, hanem műveleti jellegére is tekintettel vagyunk, vagyis a feldolgozás,
megértés és a figyelem működésének szempontjaira is kitérünk.
Mindezekhez a beszédaktus-megértés modelljei kínálnak további szempontokat. A beszédaktus-megértéssel kapcsolatos
megközelítések elsősorban az indirekt, nem-szószerinti beszédaktusok megértését vizsgálják. Ezeken belül három fő
irányról lehet beszélni. Elsőként említhető a standard pragmatikai modell (Searle, Grice), és a kétlépcsős moduláris
megértési elméletek, melyek szerint először egy megnyilatkozás szószerinti feldolgozása történik meg, majd ezt követi a
kontextussal való egybevetés, és szükség esetén újabb értelmezés keresése. Másik a kontextusalapú megközelítés (ErvinTripp et al. 1987, Gibbs 1981), amely szerint a megnyilatkozás megértése a kontextus felől indul el, és – bár nem zárja ki –
nem tartja szükségesnek a teljes, szó szerinti megértést (vö. Nemesi 2006 is). Harmadik a fokozatos-szaliencia-hipotézis
vagy vezérjelentés-elmélet (Giora 2002), amely szerint a jelentések szalienciájuk mértékében aktiválódnak a mentális
lexikonban (szaliencián itt Giora a mentális begyakorlottságot, konvencionalizáltságot, gyakoriságot és prototipikusságot
érti).
Itt az utóbbi két megközelítés pszicholingvisztikai kísérletekkel alátámasztott eredményeire támaszkodom, melyek azt
mutatják, hogy a beszédaktus-megértésben központi jelentőségű a szaliencia (itt: szembeötlőség, könnyű hozzáférhetőség
értelemben). Ezt véleményem szerint nemcsak mentális begyakorlottságként érdemes felfogni, hanem kontextusbeli
prototipikusságként, a beszédszituációban értelmezett konvencionalizáltságként, s így alkalmas az utóbbi két megközelítés
összehangolására is.
A szaliencia kapcsán tehát azt érdemes vizsgálni, hogy mennyire szembeszökő a diskurzus adott pontján egy szerkezet
beszédaktus-jelentése, illokúciós ereje. Egy adott illokúciós jelentés eltérő mértékben lehet szaliens, azaz szembeötlő. A jelentés
szalienciájának mértékében a megértés-vizsgálatok eredményeinek tükrében három fő dolog játszik szerepet:
1. az explicit megjelenő kifejezés (szószerinti jelentése, terjedelme, megformáltsága stb.)
2. az explicit megjelenő kifejezés konvencionalizáltsága, begyakorlottsága,
3. a kontextus és a kontextus kínálta értelmezési lehetőségek (a kontextus előfeszítésként, primingként működhet).

5. Szempontok egy kognitív-szociális pragmatikai megközelítéshez
Mindezek fényében a teljesség igénye nélkül megneveznék néhány szempontot, amelyek a beszédaktusok – pontosabban a
diskurzusbeli megnyilatkozások – kognitív-szociális pragmatikai keretben való leírásában lényegesnek tűnnek. E
felfogásban az illokúciós aktusok a beszédpartnerek által történő kölcsönös és dinamikus jelentésképzés interakciós
keretében közelítendők meg, amelynek egymástól elválaszthatatlan kognitív, társas-szociális és kulturális vonatkozásait a
leírásban egyaránt figyelembe vesszük (vö. Verschueren 1999: 157, 174). Az illokúciós aktusok vizsgálatában elsődlegesen
nem formai kategóriákból, hanem a diskurzusban megvalósuló kommunikációs funkciók, a megnyilatkozás interakcióbeli
szerepe és ennek nyelvi kihatásai felől érdemes elindulni. Egy funkcionális, korpuszalapú megközelítésben az eddigiek
mellett lényeges szempontként kell kezelni a többfunkciósság jelenségét is, úgy is, mint az információ- és az interakciódimenziók együttesét, amelyek egyszerre, de eltérő súllyal és hangsúlyozásban vannak jelen a szövegekben, illetve úgy is,
mint többféle illokúciós erő megjelenését egy megnyilatkozásban: ezek szintén különböző mértékben lehetnek
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hozzáférhetőek a beszélő szándéka vagy a befogadói feldolgozás függvényében, és a propozicionális információ kívánalmai
mellett részt vesznek a fogalmi és grammatikai konstruálásban.
Ezek elemzéséhez be kell vonni a megértés vizsgálatát, a figyelem működését, s ennek kapcsán a szaliencia (mint a könnyű
hozzáférhetőség, szembeötlőség) fogalmát, utóbbi kapcsán pedig az explicitség lehetőségeinek, illetve a
konvencionalizáltságnak és prototipikusságnak a szempontját. A konvencionalizáltsággal összefüggésben lényeges a
szociokulturális beágyazottság is, így például az adott kultúrában jellemző viselkedés- és kontextusmintákhoz,
forgatókönyvekhez, tudáskeretekhez, illetve intézményekhez és társadalmi cselekvéstípusokhoz való kapcsolódás. Emellett
lényeges természetesen továbbra is az erő, nyomaték szempontja és a társas viszonyokkal, különösen az udvariassággal való
kapcsolat. Végül fel kell hívni a figyelmet a polaritás, az irányultság s ezzel kapcsolatban a nézőpontok, a különféle
perspektívák megjelenési lehetőségeinek fontosságára is.

6. Az explicitség következményei és lehetőségei
A fentiek közül az explicitségre térnék röviden ki – explicitségen azt értve, hogy mi jelenik meg kifejtetten a szövegben,
ellentétben az implicit összetevőkkel. Az explicitté tevés mozzanata akkor érdekes, ha a diskurzust nem
szövegek/produktumok kicseréléseként, hanem elmék közti interakcióként fogjuk fel (l. Tátrai 2005: 210, Verschueren
1999: 174), amelyben az explicit kifejezések a közösen bejárandó mentális ösvény fizikailag megjelenő és érzékelhető
útjelzőiként, bójáiként funkcionálnak. Az explicit kifejezés a dinamikus és egyezkedéses jelentéslétrehozás rögzítő,
objektiváló pontja, a közös pragmatikai folyamat egyfajta lehorgonyzása, s így, valamint az explikálás során történő
megformálás (instanciáció) által a figyelemirányítás megvalósulási területe.
Az explicit kifejezés több szempontból is lehetőséget kínál az illokúciós erő különböző jellegű kidolgozására,
hozzáférhetővé tételére. Néhány példa:
1) Terjedelem: az illokúciós erőt eltérő terjedelmű, testességű explicit nyelvi eszközök jelölhetik (elsősorban ún. IFID-ek:
illokúciós erőt jelző eszközök). Ezek skálája a teljesen explicit „performatív” igéktől a minimális explicitségig terjedhet:
„performatív” ige – más IFID ige vagy névszó – mondatfajta, modalitás – különféle pragmatikai enyhítők/fokozók – IFID
nélküli, de explicitnek tekinthető beszédaktus (vö Szili 2002: 17). Pl.:
Bocsánatot kérek a késésért. – Elnézést. – Sajnos nem jött a busz. – Időben elindultam, de borzasztó a közlekedés.

2) Az explicit kifejezés az illokúciós erőt kiemelheti vagy alakíthatja:
– a szószerinti kifejezésen (l. előző pont „performatív ige”) kívül
– különféle metapragmatikai reflektálással,
– a kifejezés nyelvi konvencionalizáltságának mértékével: vagyis hogy mennyire prototipikus, szaliens, szembeötlő egy
kifejezés beszédaktus-jelentése (illokúciós ereje).
3) Az explicit kifejezés eltérő mértékben lehet illokúciós aktusként konvencionalizált. Konvencionalizáltság kapcsán
(leszámítva, hogy minden nyelvi kifejezés a nyelv szimbolikus természetéből fakadóan eleve konvencionális) két dologról
is beszélhetünk:
– vannak nyelvenként jellemző konvencionális stratégiák bizonyos illokúciós erők kifejezésére (jellegzetesen ilyen
stratégia a magyarban vagy az angolban a direktívum kérdésbe ágyazása, gyakran a lehetőségre, képességre való
rákérdezéssel):
El tudnád hozni? Elhoznád? Lehetne szó arról, hogy elhozod?
– emellett kialakultak konvencionalizált formák, kifejezések is egyes beszédaktusokhoz Pl. a direktívum/kérdés
konvencionális stratégiáján belül jellegzetesen a „meg tudná….?” fordulattal kérdezünk rá a képességre, nem pedig
mondjuk a „képes vagy arra, hogy…?” kifejezéssel.
A konvencionalizáltság és prototipikusság különböző mértékű lehet. Egy kifejezés szószerinti jelentése a
konvencionalizáltsággal rendszerint fordított arányban lehet feltűnő vagy áttetsző (itt tulajdonképpen a sztenderdizáció vagy
az idiomatikusság különféle fokozatairól van szó, mint arról pl. Searle (1975/2001: 75) vagy Strawson (1971/2001: 209) is
szól).
4) A konvencionalizáltság kapcsán nemcsak egy kifejezés nyelvi begyakorlottságáról lehet szó, hanem beszédaktusként
való szociokulturális beágyazottságára is rá kell mutatni: szituáció-vagy cselekvéstípusokhoz, társas viselkedésmódokhoz
és az ezekkel összefüggő szociális struktúrákhoz, tudáskeretekhez és forgatókönyvekhez való kapcsolódásáról. Az explicit
IFID-kifejezés vagy beszédaktus-megnevezés azáltal, hogy más-más tudáskereteket mozgat meg, és e fogalmi keretek
aktiválásával a figyelem irányításában is alapvető szerepet játszik (vö. Langacker 2001: 144).
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5) Erő, nyomaték. Az explicit kifejezés az erő és nyomaték legfontosabb kifejezési lehetősége, megvalósulási tartománya
is (erre vonatkozóan és az udvariassággal való kapcsolatról bőséges szakirodalom áll rendelkezésre). Ide kapcsolódik a
– a direktség mint a szószerinti jelentés és a beszédaktus-jelentés viszonya: mennyire azonos, direkt vagy indirekt ez a
viszony?;
– a direktség mint a szószerinti kifejezés szemantikai direktsége;
– különféle pragmatikai fokozók/enyhítők jelensége (pl. modalitás, diskurzusjelölők stb.).
6) Emocionalitás, intenzitás megvalósulási tartománya. Bár az emocionalitás kérdésével a beszédaktus-leírás és a
funkcionális-kognitív megközelítések sem foglalkoznak részletesebben, az empirikus adatok arra utalnak, hogy nem
periférikus jelenség. Hasonló a helyzet a beszédaktus-jelentés vagy illokúciós erő „intenzitásával” is.
7) A nézőpont-viszonyok és perspektívák megvalósulási tartománya. A beszédaktusoknak fontos és eddig szintén kevéssé
vizsgált aspektusa a perspektivikus jellegük, más szóval, hogy milyen nézőpontból konceptualizálódik a beszédaktust
megjelenítő explicit nyelvi kifejezés. Ebben fontos szerepet játszik a különféle nézőpontok érvényesülése (l. Tátrai 2005),
ennek megfelelően vizsgálható a személytelenség/személyesség, vagy az aktívság/passzívság aspektusa (vö. Szili 2002: 17).
Szintén a perspektivikusság kapcsán említhető a kezdeményező/reagáló minőség érvényesülése (vö. Talmy (2003)
erődinamika-modelljét is, valamint a polaritás más érvényesülései (pl. állító/tagadó, kérő/tiltó, arctámadó/arcvédő jelleg).

7. Példák
7.1. Kifejezés konvencionalizálódása sajátos illokúciós erőhöz
„Ezt jól elintézted, gratulálok.”

A jól elintézted kifejezés bizonyos fokig már ironikus, a szószerintivel ellentétes értelemben konvencionalizálódott, ez
tekinthető szaliensebbnek. Ez esetben tehát nem a szószerinti jelentés, hanem egy bizonyos illokúcióhoz tartozó (itt:
ironikus) jelentés az elsődleges a megértésben (hasonlót látunk még pl. a szép kis vagy olykor az igazán jelzők
használatában is). A gratulálok kifejezés hasonló helyzetben áll, de nem konvencionalizálódott elsődlegesen ironikus
használatra, ironikus jelentése itt a kontextussal való összevetésből fakad.

7.2. Különféle fogalmi keretek mozgatása
„A legkevésbé sem örülök annak, hogy ezek a motorosok éppen velem példálóznak. Egész pontosan felháborítónak tartom.
Kikérem magamnak!”

A nem örülök, felháborítónak tartom és kikérem magamnak parafrázisok jól mutatják, hogy az egyazon illokúciós erőt
(vagy legalábbis illokúciós potenciált) kifejező szavak más és más tudáskereteket mozgatnak meg. A kikérem magamnak a
másik két kifejezéssel szemben egy jóval összetettebb fogalmi sémát aktivál, amelyben beszédműfaji/szövegtípusbeli
ismeretek, cselekvésminták és társas-szociális jelentésösszetevők (pl. a visszatámadó/védekező attitűd,
homlokzatfenyegetés aspektusa, státuszviszonyok) is megjelennek.

7.3. Az explicitség és implicitség kettőssége
Az explikálás arra is alkalmas, hogy a diskurzus egyes minőségeit előtérbe helyezze, kiemelje.
„A beszélgetés előttünk álló szakaszára is szeretném mondani a miniszterelnök úrnak, hogy méltatlannak tartanám a mostani
beszélgetésünk súlyához azt, hogy ha rendre arra kényszerítene a miniszterelnök úr, hogy… arra emlékeztessem, hogy nem
biztos, hogy nem csalja meg az emlékezete.”

E szövegrész kapcsán érdemes összevetni a kifejtett és kifejtetlen illokúciós erőket. Kifejtetlen illokúciós erők
(azonosításukhoz az itt nem bemutatható kontextus is hozzájárul): fenyegetés; helyreutasítás, megszégyenítés; cáfolás,
meghazudtolás. Ezek mind homlokzatfenyegető, erőteljesen negatív beszédaktusok, amelyek az arc rongálása mellett a
magasabb státuszhoz, dominancia jelzéséhez is tartoznak. A kifejtett elemek egészen mást fejeznek ki: a szeretném
mondani fordulatban udvariasság, pragmatikai enyhítés jelenik meg, az arra kényszerít kifejezés a beszédpartner
ágensségének hangsúlyozása mellett azt implikálja, hogy a beszélő önhibáján kívül kényszerül a negatív aktusra, továbbá a
kényszerít fogalma a beszélő alávetettségét, alacsonyabb pozícióját is jelzi. A nem biztos, hogy nem csalja meg az
emlékezete szerkezet mind szerkezetileg (litotes), mind szemantikailag erőteljesen indirekt, s ezáltal hangsúlyozottan
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udvarias. Ugyancsak udvariasságot fejez ki a megcsalja az emlékezete kifejezésben érvényesülő eufemizmus, indirektség
(’nem mond igazat’ jelentésben).
Az explicit kifejezések tehát a beszélő pozitív, támogató attitűdjét, alárendeltségét/alávetettségét és udvariasságát
helyezik előtérbe és teszik közvetlenül hozzáférhetővé, ez válik feltűnőbbé a megértésben, miközben az implicit síkon
ennek éppen az ellentéte, erőteljesen homlokzatromboló aktusok, negatív-támadó attitűd és dominancia jelenik meg. Az
explikálás tehát a figyelemirányítás lehetőségeinek nemcsak használására, hanem kihasználására is lehetőséget nyújt.
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TÁTRAI SZILÁRD
A MEGNYILATKOZÁS FOGALMÁNAK
PERSPEKTIVIKUS ÉRTELMEZÉSE FELÉ*
„A nyelv ugyanis kizárólag az őt megtestesítő megnyilatkozásokban válik életté, mint ahogy
az élet is ugyanígy csak a konkrét megnyilatkozásokban válik nyelvvé. A megnyilatkozás
tehát a nyelvvel kapcsolatos kérdésfeltevések megkerülhetetlen csomópontja.”
(Mihail Bahtyin 1953/1988: 248)

1. Előzetes funkcionális fogalomértelmezés
E dolgozat, amely alapvetően elméleti kérdésfeltevésekkel jellemezhető, a megnyilatkozás (utterance) fogalmának
funkcionális kognitív pragmatikai keretben történő értelmezésére, illetve újraértelmezésére tesz kísérletet. Jellegénél fogva
nem tekintheti, és ennélfogva nem is tekinti céljának, hogy a középpontba helyezett fogalom monografikus feldolgozására
törekedjék. Habár érvényesít tudománytörténeti szempontokat, azt sem vállalhatja fel, hogy a fogalom használatáról ilyen
értelemben átfogó áttekintést adjon. Sokkal inkább arra a kérdésre összpontosít, hogy hogyan illeszthető be a
megnyilatkozás fogalma egy funkcionális szemléletű, határozott kognitív szempontokat érvényesítő pragmatikaelméleti
modellbe, másképpen fogalmazva: milyen következményei vannak a modell elméleti – és vele összefüggő módszertani –
háttérfeltevéseinek a fogalomértelmezés lehetőségeit illetően. A dolgozat amellett érvel, hogy funkcionális kognitív
pragmatikai kiindulópontból
(1)

a megnyilatkozást érdemes olyan nyelvhasználati eseményként (usage event) értelmezni, amellyel a diskurzus egyik
résztvevője, a megnyilatkozóként fellépő beszélő vagy író – a maga kontextusfüggő kiindulópontból reprezentálódó
közlésével – a másik résztvevő(k) mentális irányultságát (figyelmét, megértését) kívánja befolyásolni a diskurzus
világának (discourse universe) létrehozását illetően.

Ez az értelmezés tehát szakítani kíván a fogalom formális-strukturális gyökerű meghatározásaival, amelyek a
megnyilatkozást a mondathoz (sentence) mint elvont rendszerbeli egységhez képest értelmezték, és lényegében kontextusba
helyezett, aktualizált mondatként kísérelték meg definiálni. A funkcionális indíttatásnak megfelelően olyan értelmezését
kíván adni, amelyben a megnyilatkozás fogalma közvetítő szerepet tölt be az elemi jelenet reprezentációjaként, szerkezeti és
műveleti jellemzőkkel egyaránt jellemezhető, funkcionális nyelvi egységként értett mondat (clause), valamint a nyelvi
tevékenységnek mint társas megismerő tevékenységnek közeget adó diskurzus (discourse) fogalmai között. Előbbi ugyanis
építőeleméül, utóbbi pedig közegéül szolgál a megnyilatkozásnak. E fogalomértelmezés legfőbb jellemzője és egyben
előnye, hogy kölcsönös feltételezettségükben kíván rámutatni a nyelvi szimbólumok perspektivikus és interszubjektív
természetére, valamint a nyelvi tevékenység ugyancsak perspektivikus és ugyancsak interszubjektív jellegére.
Mindazonáltal – némi (ön)iróniától sem mentesen – azt is érdemes megjegyezni, hogy a megnyilatkozás ilyen
pragmatikaelméleti értelmezésének a relevanciáját és adekvátságát nem annyira az igazságértéke, hanem sokkal inkább a
használati értéke határozza meg.
---------------*

A dolgozat a Bolyai János kutatási ösztöndíj támogatásával készült.

2. A megnyilatkozás klasszikus és formális értelmezései
A kontextus fogalmához szorosan kapcsolódó megnyilatkozás azok közé a pragmatikai alapfogalmak közé tartozik,
amelyek alkalmazását a nyelvhasználat és a nyelvi rendszer közötti lényegi kapcsolat megértése és megértetése motiválja.
Ennélfogva a lehetséges funkcionális kognitív értelmezés megalapozása szempontjából sem haszon nélkül való, ha röviden
utalunk a megnyilatkozás fogalomértelmezésének tágabb tudománytörténeti és tudományelméleti kontextusára. A vázlatos
áttekintés tehát nem polemizáló, hanem reflexív célzatú: nem arra szolgál elsődlegesen, hogy más
megnyilatkozásértelmezések elméleti és módszertani kiindulópontját, annak adekvátságát, illetve relevanciáját vitassa,
hanem sokkal inkább arra, hogy a saját kiindulópontját megkülönböztethetővé tegye. A vázlatos tudománytörténeti
áttekintés vezérfonalául Fehér (2001) szolgál. E tanulmány gondolatmenetét ugyanis annak a funkcionális szemléletnek a
következetes érvényesítése jellemzi, amelyhez jelen dolgozat is kapcsolódni kíván.
A fogalom méltán klasszikusnak számító értelmezését Harris (1951, 1952) dolgozta ki. A megnyilatkozás (utterance)
fogalmával a beszédfolyamat egymástól elkülönülő szakaszait jelölte. A megnyilatkozást olyan beszédegységként határozta
meg, amelyet egyetlen beszélő egy időpontban két csend között kimond. Fontos kiemelni, hogy Harris a maga
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fogalomértelmezésével elsősorban az empirikus kutatás szempontjait érvényesítette, hiszen azt elsődlegesen a közvetlen
interakcióban megjelenő társalgásokra vonatkoztattta. Bahtyin (1953) – Harris fogalomértelmezésétől voltaképpen
függetlenül, de ahhoz nagyon hasonló módon – a megnyilatkozás (vyskazivanie) fogalmával a beszédkapcsolatnak szintén
olyan egységét jelöli, amelynek határait a beszédalanyok váltakozása jelöli ki. Bahtyin egyúttal a megnyilatkozások
dialogikus jellegét is kiemeli, a befogadóra történő beállítódást a megnyilatkozás konstitutív ismérveként tünteti fel.
Fogalomértelmezésének lényeges jellemzője, hogy elméleti, nyelvfilozófiai megfontolásokat követ akkor, amikor a
megnyilatkozás fogalmát kiterjeszti a közvetett interakcióban megjelenő szövegekre (text) is.
A megnyilatkozás fogalma a formális indíttatású szemantikai és pragmatikai modellekben is helyet kapott. Ezek közül a
legnagyobb hatású talán Lyons (1977), amely a megnyilatkozás formális érdekeltségű és motiváltságú, ennélfogva
mondatközpontú (újra)értelmezését adja. Ebben a keretben a mondat (sentence) a nyelvi rendszer absztrakt egysége (elvont
mentális minta), azaz rendszermondat, a megnyilatkozás (utterance) pedig a nyelvhasználatban realizálódó, illokúciós
értékkel rendelkező mondat, azaz szövegmondat (Lyons 1977: 26–30, 622–635, l. még pl. Levinson 1983: 18–19). Lyons
fogalomértelmezésében tetten érhető a generatív grammatikai kiindulás: a kompetencia és a performancia dichotomikus
megközelítése, amely a nyelv autonóm, zárt rendszerként való szemléletéből fakad. Természetszerűleg a magyar nyelvészeti
diskurzusban is jelen voltak és vannnak a megnyilatkozás formális, mondatközpontú értelmezései: Károly Sándor (1980–
1981), Péter Mihály (1986, 1991), valamint Németh T. Enikő (1994) és Kugler Nóra (1995) is a fogalom formális
értelmezéséből indul ki. Fogalomértelmezésükben a pragmatikai tényezők bevonásával jellemzett megnyilatkozás így
voltaképpen kontextusba helyezett mondatként jelenik meg, amely a nyelvi rendszer és a kontextus összefüggéseit teszi
leírhatóvá (természetesen a formális nyelvelméleti háttérfeltevésektől meghatározott módon).

3. A funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés háttérfeltevései
A funkcionális nyelvészeti modellek – habár a formális modellekhez hasonlóan meglehetősen sokszínű, heterogén halmazt
alkotnak – közös jellemzője, hogy a nyelvhasználatot nem valamiféle autonóm rendszernek tételezett, ennélfogva formálisan
leírható szintaxishoz képest, ahhoz való közvetlen és következményes viszonyában értelmezik. Éppen ellenkezőleg: az egyéb
emberi tevékenységektől nem függetlenül, sőt azokkal összefüggésben, ugyancsak emberi tevékenységként, a diskurzusok
közegében folyó „funkcionálás”-ként közelítik meg, és a nyelvi szimbólumok működését ebből a kiindulópontból szemlélik
(a funkcionális nyelvészeti irányzatokról l. Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008).
E dolgozat a maga megnyilatkozásértelmezésével ahhoz a funkcionális szemléletű pragmatikafelfogáshoz csatlakozik,
amely a pragmatikát nem önálló tárggyal rendelkező, a többitől jól elkülöníthető nyelvészeti részdiszciplínaként, hanem – a
nyelvi tevékenységre összpontosító, arra átfogóan alkalmazható – szemléletmódként (pragmatic perspective) értelmezi (l.
Verschueren 1995, 1999). E pragmatikai kiindulópont ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a megnyilatkozás fogalmának olyan
értelmezéséhez jussunk, amely – határozott kognitív szempontokat alkalmazva – központi problémaként kezeli a nyelvi
tevékenység interszubjektív és vele összefüggő perspektivikus jellegét (erre l. Sinha 1999, 2001, Tomasello 1998, valamint
Langacker 2001 és Sanders–Spooren 1997).
A pragmatikai szemléletmód a nyelvi tevékenységet adaptációként (adaptív emberi tevékenységként) értelmezi, amely
szorosan összefügg a választás és az egyezkedés lehetőségével és képességével (l. Verschueren 1995, 1999, valamint vö.
Mey 1998). Az egymással kommunikáló felek ugyanis rendelkeznek a választás képességgel és lehetőséggel, vagyis hogy –
a nyelv variabilitását kiaknázva – az általuk ismert különböző nyelvi lehetőségek közül kiválasszák a leginkább
megfelelőnek vélt megoldásokat. A nyelvi tevékenységet azonban emellett az is jellemzi, hogy a résztvevők rendelkeznek
az egyezkedés képességével és lehetőségével is: a megfelelőnek vélt választásaiknak érvényt szerezhetnek, illetve
megkérdőjelezhetik beszédpartnerük nem megfelelő választásait. Mindazonáltal annak megválaszolásához, hogy mi
irányítja az emberek választásait és egyezkedéseit, azaz minek köszönhető a nyelvi kommunikáció sikere, illetőleg mi
okozza a nehézségeit vagy a sikertelenségét, szükségünk van az adaptáció (alkalmazás, hozzáigazítás) fogalmára is. A
nyelvi tevékenységhez ugyanis annak képessége és lehetősége is szükségképpen hozzátartozik, hogy az emberek
megnyilatkozásaikkal az adott kommunikációs feltételek mellett – nagyjából-egészéből – kielégítsék a különböző
kommunikációs igényeiket. A megnyilatkozónak ugyanis olyan nyelvi megoldásokat érdemes használnia (kiválasztania és
elfogadtatnia), amelyek leginkább megfelelnek a kommunikáció céljainak, azaz saját és beszédpartnere szükségleteinek és
elvárásainak, tudásának az éppen aktuális kommunikációs körülmények között. A nyelvi tevékenység mint adaptáció így
egyszerre értelmezhető alkalmazkodásként és alakításként, hiszen a megnyilatkozásainkkal a szavainkat a világhoz, a
világot pedig a szavakhoz is igazítjuk egyben.
A pragmatikai szemléletmód jellemzője emellett, hogy a nyelvi tevékenység szociokulturális és kognitív feltételeit
egységes keretben közelíti meg. Ezzel nemcsak azt teszi hangsúlyossá, hogy az emberek nyelvi tevékenysége társadalmikulturális és mentális tevékenység is egyben, hanem azt is, hogy a nyelvi tevékenység e kettős természete kölcsönösen
feltételezi egymást (l. Verschueren 1999: 173–175, Tomasello 1999/2002: 103–116, valamint Sinha 1999, 2001).
Másképpen fogalmazva: e szemléletmód elutasítja a társadalmi kommunikáció és a nyelvi megismerés szigorú és merev
szembeállítását, elválasztását, és a nyelvet lényegében az emberek közötti kommunikáció céljaira kialakított
gondolkodásként értelmezi (vö. Langacker 1987, 1991). E keretben a nyelvi tevékenység olyan társas megismerő
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tevékenységként nyer értelmezést, amely mások számára hozzáférhető, vagyis interszubjektív világreprezentációk
létrehozását teszi lehetővé, amely emellett a személyközi viszonyok (az interperszonális kapcsolatok) bonyolítását is
megengedi.1
A pragmatikai szemléletmód további jellemzője, hogy arra a dinamikus jelentésképzésre összpontosít, amely a
különböző kontextuális körülmények között megjelenő megnyilatkozások folyamatához kötődik. E pragmatikaértelmezés –
hasonlóképpen a holista (funkcionális) kognitív nyelvészet szemantika-központú felfogásához (l. Langacker 1987, 1991) – a
nyelvi jelentésképzés és a világról való tudás szoros összefüggéséből indul ki. Ennélfogva nem húz éles határt a különböző
nyelvi szimbólumok jelentésképzésben betöltött szerepére összpontosító szemantika és az éppen aktuális kontextuális
viszonyok közötti dinamikus jelentésképzés értelmezésében érdekelt pragmatika között (l. Verschueren 1999: 8–10, vö.
még Robinson 1997, Tolcsvai Nagy 2003). A kontextus és a megnyilatkozás egymást kölcsönösen feltételező fogalmak. A
kontextus nem a megnyilatkozástól függetlenül létezik, hanem a megnyilatkozás alkalmával hozzuk létre. A kontextus
létrehozásakor olyan – az éppen aktuális szituációra, cselekvésre, témára vonatkozó – ismereteket kell mozgósítani,
amelyek biztosítják a megnyilatkozás releváns értelmezését, mégpedig az éppen aktuális kommunikációs feltételeknek és
igényeknek megfelelően (l. Verschueren 1999: 75–114, valamint Tátrai 2004).

4. Megnyilatkozás – szöveg – társalgás
E pragmatikaértelmezésben tehát nagy hangsúly esik arra, hogy a megnyilatkozás csakis a kontextussal összefüggésben
közelíthető meg. Ez azonban a pragmatikai szemléletmód megnyilatkozás-értelmezését nem különbözteti meg karakteresen
a fentebb vázolt formális értelmezésektől. Az viszont annál inkább, hogy – visszatérve a harris-i alapokhoz, valamint
összhangban a bahtyini koncepcióval – ez a megközelítés a megnyilatkozás terminussal a beszédfolyamat egymástól
elkülönülő szakaszait jelöli, amelynek határait a beszédalanyok váltakozása jelöli ki. Következésképpen egy
megnyilatkozás akkor veszi kezdetét, amikor egy diskurzus keretében valaki – megtörve hallgatásának addigi csendjét –
magához ragadja a szót. A végét pedig az jelzi egy megnyilatkozásnak, hogy az addig beszélő személy elhallgat, azaz –
átmenetileg vagy véglegesen – lemond arról, hogy az adott diskurzusban nála legyen a szó.
Mindebből az következik, hogy terjedelmüket nézve a megnyilatkozások egész széles skálán mozognak: állhatnak akár
egy hangból is, de akár több kötetet is kitölthetnek.
(2a)
(2b)

Ühüm.
Szeredy Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a Lukács fürdő tetőteraszán, a kőpárkánynak támaszkodva, s
néztük a sok napozó civilt. […] Ha sorra került, beleszippantott közös Memphisünkbe, melynek a parazsa nagyra nőtt,
ahogy adogattuk körbe, s megvilágította az arcát egy másodpercre, talán az ujját is égette, mert már inkább csutka volt,
mint cigaretta, de takarékosan végigszívtuk.

Vélhetően senkinek sem okoz különösebb gondot felidézni vagy elképzelni olyan diskurzusokat, amelyekben a
beszédpartnerek egyike csak a (2a)-ban szereplő interakciós mondatszóval reagál a másik megnyilatkozására, és ez akkor és
ott elegendő a kommunikációs igények kielégítéséhez. Léteznek azonban olyan helyzetek is, amelyekben a kommunikációs
igények kielégítése lényegesen nagyobb terjedelemmel jár együtt. Erre példa a (2b), amelyben Ottlik Géza Iskola a határon
című regényének első és utolsó mondatát tartalmazza. A szögletes zárójelben lévő három pont ugyanis ez esetben azt jelzi,
hogy a teljes megnyilatkozásból több száz oldalt kitevő rész hiányzik.
Az eddig elmondottakból az is következik, hogy a megnyilatkozás fogalma éppúgy alkalmazható az ún. monologikus
szövegekre, mint a társalgások egyes fordulóira. Mind az előbbiekről, mind az utóbbiakról elmondható ugyanis, hogy
egyazon beszélő hozza létre őket, mégpedig anélkül, hogy közben átadná a szót valaki másnak. Ennélfogva a nyelvi
tevékenységnek közeget adó diskurzusok két alapvető (proto)típusa, a társalgás (konverzáció, conversation) és a szöveg
(textus, text) között aszerint is különbséget tehetünk, hogy egy vagy több megnyilatkozásból állnak (vö. Tolcsvai Nagy
2008a). A prototipikus társalgást ugyanis nemcsak a) az interakció közvetlensége, b) az interakció szóbelisége, c) a
megformálás spontaneitása és d) a kapcsolódó elvárások viszonylagos rögzítetlensége jellemzi, hanem ún. „dialogikussága”
is, amely annak köszönhető – legalábbis jelen értelmezés szerint –, hogy legalább két különböző résztvevői kiindulópontból
reprezentálódó megnyilatkozásból áll. Hasonlóképpen: a prototipikus (a szokásosnál szűkebben értett, az etimologikus
értelmezést játékba hozó, eminens, irodalmi) szöveget (l. Gadamer 1994a, b) nemcsak a) az interakció közvetettsége, b) az
interakció írásbelisége, c) a megformálás tervezettsége és d) a kapcsolódó elvárások viszonylagos rögzítettsége jellemzi,
hanem ún. „monologikussága” is, amely pedig annak tulajdonítható, hogy a feldolgozást lehetővé tevő diskurzusvilág
létrejöttében csak az egyik résztvevő egyetlen – igaz esetenként (mint láthattuk) meglehetősen terjedelmes –
megnyilatkozása játszik szerepet.2
1

Itt voltaképpen a legáltalánosabb kommunikációs igényekről, a nyelvi tevékenység két alapvető metafunkciójáról van szó (vö. Halliday–
Matthiessen 2004: 29–31).
2

A diskurzus fogalma tehát nemcsak a több megnyilatkozást tartalmazó társalgásokra, hanem az egy megnyilatkozásból álló szövegekre
is vonatkoztatható, ám utóbbiak is lehetőséget adnak az ’én’ és a ’te’ találkozására (l. Bahtyin 1953/1988), csak e közvetett interakcióval
jellemezhető diskurzusokban a nyelvi tevékenységre általánosan jellemző dialogicitás áttételesebben érvényesül. Ugyanakkor ezekben
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A társalgások azonban arra is ráirányítják a figyelmet, hogy bizonyos megnyilatkozások azáltal, hogy feltételezik egymás
létét, szerves egységet alkotnak. Az egymást feltételező, szoros dialogikus viszonyt mutató, kérdés-válasz szerkezettel
jellemezhető megnyilatkozások sorozatát nevezzük megnyilatkozásláncnak (utterance cluster; l. Verschueren 1999: 131–
134). Meg kell azonban jegyezni, hogy megnyilatkozásláncot nemcsak a szóbeli (spontán vagy intézményspecifikus)
társalgások fordulói alkotnak. Az írásbeliséghez kötődő hagyományos vagy elektronikus levelezések egyes darabjai is
kapcsolódhatnak egymáshoz láncszerűen. Mindazonáltal olyan megnyilatkozások is kerülhetnek szoros kapcsolatba,
amelyek nem feltételezik egymás létét, azaz amelyek nem alkotnak szoros kérdés-válasz láncolatot. Ilyenek például az
ugyanabban az újságban, folyóiratban található cikkek (és hirdetések), a kötetben megjelenő költemények, elbeszélések,
drámák vagy éppen tanulmányok, a lexikonokban, enciklopédiákban lévő szócikkek, a konferenciákon elhangzó előadások
stb. Ezeknek a valamilyen – tematikus vagy egyéb – szempontból egymás mellé helyezett megnyilatkozásoknak a jelölésére
szolgál(hat) a megnyilatkozás-együttes terminus. A megnyilatkozás-együttes darabjai közötti összetartozást, illetve az
egyes megnyilatkozások elkülönülését különböző paratextuális megoldások jelezhetik. Az összetartozást – amellett, hogy a
megnyilatkozások egy helyen jelennek meg – jelezheti például a kötet címe, elő- vagy utószó, tartalomjegyzék stb., illetve a
konferenciákon az elnök megnyitó, összekötő és záró szavai.
Fontos továbbá megjegyezni, hogy a megnyilatkozások magukban foglalhatnak más megnyilatkozásokat. Azokat a
megnyilatkozásokat, amelyek egyenes, függő vagy szabad függő idézet formájában egy másik megnyilatkozás részeként
jelennek meg, beágyazott megnyilatkozásoknak nevezzük (Verschueren 1999: 131, valamint 78–82). A (2a)-ban szereplő
megnyilatkozás (Ühüm.) például beágyazott megnyilatkozásként jelenik meg Both Benedek (2b)-ben idézett
elbeszélésében, amely – fiktív megnyilatkozásként – szintén beágyazódik Ottlik Iskola a határon címet viselő szépirodalmi
megnyilatkozásába. Természetesen nemcsak teljes megnyilatkozások ágyazódhatnak be, hanem azoknak csak egy részlete,
ahogy ezt az egy tanulmányban található szakirodalmi idézetek is példázzák. Vannak továbbá olyan esetek is, amikor nem
egyszerűen egy megnyilatkozás, hanem egy megnyilatkozáslánc egésze vagy részlete kerül be egy nagyobb egységbe, és
válik ezáltal beágyazott megnyilatkozáslánccá. Például a regények gyakran idézik a szereplők párbeszédeit, a drámák pedig
a nevek megadásán túl lényegében csak abból állnak. De a levélregény is a beágyazott megnyilatkozásláncra példa. A
naplóregény viszont a beágyazott megnyilatkozás-együttesre. Itt ugyanis az önálló megnyilatkozásként értelmezhető egyes
naplófeljegyzéseket, habár szorosan összetartoznak, nem jellemzi a kérdés–válasz szerkezet.3

5. Megnyilatkozás – mondat – beszédaktus
A funkcionális mondatértelmezés amely az egy elemi jelenet reprezentációjaként értett, egymást feltételező szerkezeti és
műveleti szempontokkal jellemezhető elemi mondat vizsgálatából indul ki, nem térhet ki azok elől a kihívások elől,
amelyeket például egyrészt a beszédaktusokkal, másrészt a topik- és információszerveződéssel, harmadrészt a referenciális
értelmezésükkel kapcsolatos kérdések felvetnek (a témára vonatkozó magyar kutatásokra l. Imrényi 2007, 2008a, b;
valamint Tolcsvai Nagy 2003, 2008b). A megnyilatkozással itt vázolt értelmezésével pedig éppen azért érdemes
összefüggésbe hozni ezt a mondatértelmezés, mert a fenti kérdések szorosan összefüggnek azzal a problémával, hogy az
elemi mondat(ok) hogyan vesznek részt egyszerű (egy elemi mondatból felépülő), összetett (több elemi mondatból
felépülő), vagy éppen nagyon összetett (nagyon sok elemi mondatból felépülő) megnyilatkozások létrejöttében. Már itt
érdemes hangsúlyozni, hogy nemcsak tagolt, hanem – mint a (2a) is szemlélteti – tagolatlan mondat is lehet önálló
megnyilatkozás. Az ilyen esetekben a kifejtetlen (implicit) propozicionális tartalom a kontextus ismeretében
kikövetkeztethető.
(3a)
(3b)
(3c)
(3d)
(3e)

Ne haragudj!
Most nem tudom megcsinálni.
Éppen Harris tanulmányát olvasom.
Ne haragudj! Most nem tudom megcsinálni. Éppen Harris tanulmányát olvasom. 4
Ne haragudj, most nem tudom megcsinálni, mert éppen Harris tanulmányát olvasom.

az esetekben – szöveg viszonylagos függetlenségéből következően – hangsúlyosabban mutatkozik meg az a hermeneutikai tapasztalat,
hogy a nyelvi kommunikációban egymás megértése a nyelv közegében valósul meg, azaz lényegében nem a másik embert értjük meg,
hanem azt, amit mond (l. Gadamer 1975/1984).
3
A fentiek értelmében a megnyilatkozás, mint a nyelvi tevékenység egysége, értelmezhető olyan kommunikációs termékként
(produktumként), amelynek lényegi ismérve az, hogy létrehozása egy beszélőnek (vagy írónak) tulajdonítható. A megnyilatkozás mint
nyelvi produktum megkülönböztető jelölésére használatos a nyilatkozat terminus is. Ez esetben a megnyilatkozás terminus csak a
produkcióra (a létrehozás és befogadás folyamatára) vonatkozik (l. Péter 1986, továbbá Fehér 2001). Habár komoly haszonnal jár e
megkülönböztető fogalomhasználat, a jelenség egymást feltételező kettős természetének egységben való láttatása érdekében a
produktumra és a produkcióra a továbbiakban is egyaránt a megnyilatkozás terminussal utalunk.
4
E példa alapjául egy Harris (1951/1970: 65) által hozott, ma már klasszikusnak számító példa (Sorry. Can’t do it. I’m busy reading
Kafka.) szolgált.
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A (3a-c) mondatok mindegyike megjelenhet önálló megnyilatkozásként. Létrehozhatók ugyanis olyan kontextusok,
amelyekben ezek az egymondatos közlések önálló megnyilatkozásokként funkcionálnak. A (3a) például általában
önmagában elegendő ahhoz, hogy elnézést kérjünk a partnerünktől, ha véletlenül ráléptünk tánc közben a lábára. A (3b)
szintén lehet önmagában is teljes megnyilatkozás: az intonációtól függően egy kérés sajnálkozó vagy dühös elutasítása.
Akárcsak a (3c), amely például válasz lehet egy telefonon elhangzó kérdésre. A (3d) tanúsága szerint viszont a (3a-c) önálló
mondatok együtteseként is előfordulhat egy megnyilatkozásban, így kapva szerepet annak felépítésében. Sőt, ahogy a (3e)
mutatja, a (3a-c) mondatok tagmondatként beépülhetnek egy összetett mondat konstrukciójába. Ez utóbbi két esetben az
elemi mondatok már nem önálló megnyilatkozásként jelennek meg, szerepük arra korlátozódik, hogy egy megnyilatkozás
építőelemei legyenek. Ha tehát a mondatot funkcionális értelmi egységként értelmezzük, akkor elmondható, hogy a
megnyilatkozás alapvető építőeleme a mondat.
A (3a-e) példák arra is ráirányítják a figyelmet, hogy egy megnyilatkozás felépítésében nemcsak egy vagy több mondat,
hanem azokhoz kapcsolódva egy vagy több beszédaktus is szerepet játszik. Mint láthattuk, a (3a) bocsánatkérésként, azaz
tágabban expresszívumként, a (3b) elutasításként, azaz tágabban asszertívumként, a (3c) pedig egyszerű állításként, azaz
szintén asszertívumként (is) értelmezhető (l. Searle 1998/2000: 147–152). Az egy összetett mondatból álló (2e) és a három
önálló egyszerű mondatból álló (2d) azonban már nem egyetlen beszédaktust jelenít meg, hanem egy beszédaktus-sorozatot:
bocsánatkérés – kérés megtagadása – megtagadás indoklása. Ám nyilvánvaló az is, hogy az egyes beszédaktusok nem
egyenrangúak. A három beszédaktus hierarchikus kapcsolatban van egymással, mivel a bocsánatkérés és az indoklás aktusa
a kérés megtagadásának aktusa alá rendelődik, másképpen szólva: annak kommunikációs sikerét hivatottak megtámogatni
(vö. Fehér 2001: 289).
(4)

Mikor javítod már meg a csengőt?

Ha ugyanis a szigorú udvariassági normák betartásától eltekintenénk, lényegében a (4)-ben közvetett beszédaktusként
megfogalmazott kérés egyszerű – egyébiránt szintén közvetett – megtagadása is elegendő válasz lenne (3b). Sőt: ha csak
az indoklásként funkcionáló állítást mondanánk ki kissé bosszús hangon (3c), vagy ha a kötetet felmutatva, sajnálkozó
hanghordozással csak bocsánatot kérnénk (3a), beszédpartnerünk nagy valószínűséggel akkor is kérésének
megtagadásaként értelmezné a válaszunkat. A hosszabb, bonyolultabb, több (összetett) mondatból álló megnyilatkozások
(pl. hosszabb szövegek) esetében azonban a fenti – beszédaktus-elméletre alapozott – elemzési metódus már komoly
nehézségbe ütközik. A különböző beszédaktusok ugyanis szerkezetileg a mondat szintjén helyezkednek el. Ennélfogva a
beszédaktusok sokkal inkább értelmezhetők a megnyilatkozás mondatszintű alkotórészeiként, mint teljes
megnyilatkozásként (a klasszikus beszédaktuselmélet korlátozott pragmatikai alkalmazhatóságáról l. Verschueren 1999:
131–133, Reboul–Moeschler 1998/2000: 31–56, valamint Hámori 2008).

6. Megnyilatkozás – referencia – nézőpont
Ahogy arról szó esett, a kontextuális körülmények között megjelenő megnyilatkozásokhoz kötődő dinamikus jelentésképzés
folyamatának a beszédeseményként értett diskurzus biztosít keretet. A diskurzusra pedig az jellemző, hogy résztvevői, a
megnyilatkozó(k) és a befogadó(k) – valamely természetes nyelv (vagy nyelvek) közegében – interakcióba lépnek
egymással, s a másik figyelmének irányításával, illetve követésével konstruktívan hozzájárulnak egy referenciális helyzet
(referential situation) létrehozásához és megértéséhez (l. Sinha 2001, valamint l. még Tomasello 2002: 103–143), és ezzel a
kommunikációs igények kielégítését célozzák meg. A referenciális helyzet létrehozása és megértése egy interszubjektív és
perspektivikus diskurzusvilág (világreprezentáció) létezését feltételezi, amely a nyelvileg kifejtett (és konvencionálisan
bennfoglalt) információkból, valamint az alkalmazásba vett (szituációra, cselekvésre, témára vonatkozó) kontextuális
ismeretekből épül fel (l. erre Tolcsvai Nagy 2001: 121–125).
Feltevésem szerint az, hogy hogyan történik a diskurzus során alkalmazásba vett (mondhatni: funkcionáló) nyelvi
szimbólumok lehorgonyzása (grounding) a diskurzus világában, szorosan összefügg a diskurzusvilágban történő
(referenciális) tájékozódás lehetőségeivel. Ezekre pedig alapvetően befolyással van az, hogy a diskurzus résztvevői közül ki
és hogyan irányítja a referenciális helyzet feldolgozását, ki és hogyan határozza meg, hogy honnan reprezentálódik
• a fizikai világ – a maga tér- és időviszonyaival együtt (vö. az ‘embodied grounding’ fogalmával (Sinha 1999), amely a
nyelvi megismerés fiziológiai-biológiai meghatározottságára hívja fel a figyelmet a refererenciális értelmezés
viszonylatában),
• a társadalmi világ – a maga személyközi viszonyaival együtt (vö. a ‘discoursive grounding’ fogalmával, amely a nyelvi
megismerés társas-kulturális meghatározottságára hívja fel a figyelmet a refererenciális értelmezés viszonylatában),
továbbá
• a mentális világ – amely a diskurzusvilág szereplőinek mentális állapotait (szándékait, vágyait, hiedelmeit, érzelmeit)
jeleníti meg, és rámutat arra, hogy a ’szubjektumhoz kötöttség’ (Brunner 1986) a nyelvi megismerés alapvető
jellemzője, hiszen a fizikai és a társadalmi világ is az elmében reprezentálódik.
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A fizikai és a társadalmi világban történő tájékozódás kiindulópontja az ún. referenciális központ, amely alapesetben a
megnyilatkozóban van elhelyezve, aki ezt áthelyezheti – részben vagy egészben – valaki/valami másra (l. Tátrai 2005: 216–
220).5 A mentális világban történő tájékozódás kiindulópontja pedig az ún. tudatosság szubjektuma, és ez alapesetben
szintén a megnyilatkozóban van elhelyezve, aki ezt szintén áthelyezheti – részben vagy egészben – valaki/valami másra (l.
Tátrai 2005: 220–226).6 A referenciális központ és a tudatosság szubjektuma pedig lényegüket tekintve olyan
kontextusfüggő kiindulópontok (l. Sanders–Spooren 1997), amelyek a diskurzusban megnyilatkozóként fellépő
résztvevőhöz kötődnek. Érvényességi körük átfogja a megnyilatkozás egészét, hiszen esetleges áthelyezésük is a
megnyilatkozói pozíció ismeretében válik sikeresen feldolgozhatóvá. Mindebből következik, hogy a megnyilatkozást
érdemes olyan nyelvhasználati eseményként értelmezni, amellyel a diskurzus egyik résztvevője, a megnyilatkozóként
fellépő beszélő vagy író – a maga kontextusfüggő kiindulópont(ok)ból reprezentálódó közlésével – a másik résztvevő(k)
mentális irányultságát (figyelmét, megértését) kívánja befolyásolni a diskurzus világának létrehozását illetően (vö.
Verschueren 1999: 113–146, valamint Sinha 2001, Langacker 2001 és Evans 2007).
Kissé másként fogalmazva: az adott diskurzusban éppen megnyilatkozóként fellépő résztvevők az ő fizikai, társadalmi és
mentális helyzetük által kijelölt, ennélfogva kontextusfüggő perspektívákból kiindulva alakítják a nyelvet életté, az életet
pedig nyelvvé.
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