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ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA 
 

 

A GAZDASÁG SZEREPLŐINEK NYELVHASZNÁLATA 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a gazdaság szereplőinek nyelvhasználatát, és elemezze azokat a 

színtereket, ahol a gazdasági témájú kommunikáció folyik. A gazdasági szaknyelvi/szakmai kommunikáció 

vonatkozásában le kell szögeznünk, hogy szociolingvisztikai aspektusból vizsgálva, több szinten létezik. Nem 

a nyelvi kontextus, hanem a nyelven kívüli tényezők határozzák meg, hogy melyik regisztert használjuk. 

 

2. Elméleti háttér 
 

2.1. A pragmatika 
 

A pragmatika szó görög eredetű, jelentése ’használattal kapcsolatos’. A pragmatikáról különböző definíciók 

léteznek, amelyekben az a közös, hogy az egyik legjelentősebb legfiatalabb nyelvészeti ágnak tartja minden 

kutató (Mey 1998). Mielőtt megnézzük a szaknyelv és a pragmatika kapcsolódási területeit, pontosítsuk, hogy 

mi is a pragmatika tárgya. 

 

A számos definícióból emeljünk ki néhányat. 

 

„A pragmatika a jeleknek és a jelek használóinak viszonyát állítja középpontba: azt kutatja, hogy a szintaktikai 

és szemantikai szabályokon túl milyen egyéb, biológiai, pszichológiai, szociológiai tényező és 

szabályszerűségek játszanak szerepet a jelek használatában.” (Pléh, Síklaki, Terestyéni 1997: 25) 

 

„A pragmatika a társas interakció során használt nyelv megválasztását befolyásoló tényezőket és ezen 

választások másokra gyakorolt hatását vizsgálja.” (Crystal 1998: 159) 

 

„A pragmatika alapvetően a nyelvhasználattal mint beszédaktussal foglalkozik. Tárgya annak vizsgálata, hogy 

mely módon és milyen célból használjuk a nyelvet. A pragmatika szerint a kontextusnak jelentősége van, 

amely fogalmat helyettesíthetnénk a szituációval, amennyiben bármilyen nyelven kívüli tényezőről 

(szociológiai, pszichológiai stb.) van szó.”
1
 (Bertucelli Papi 1993: 12) 

 

„A nyelvészeti pragmatika, amely a kommunikáció problémáit vizsgálja, első elméleteit a filozófiától 

kölcsönözte. A nyelvészeti pragmatika azt vizsgálja, hogy milyen nyelvi mutatók és milyen stratégiák alapján 

állapítható meg a megnyilatkozás beszédaktus jelentése. A hetvenes évektől a nyelvészeti pragmatika egyre 

inkább a társadalmi érintkezést vagy mindennapi életünket érintő kérdéseket vizsgál.” (Kiefer 1998: 308) 

 

„A pragmatika a nyelvnek a különböző kontextusokban különböző célok elérése érdekében való használatát 

vizsgálja, elsősorban nyelvészeti megközelítésben.” (Németh T., Bibok, Siptár 2003: 21) 

 

Tehát a nyelvészeti pragmatika a nyelvi leírás egy lehetősége: korábbi nyelvleírási lehetőségek voltak a 

fonológia, a szintaxis, a XIX. századtól a szemantika, és végül a pragmatika, amely a nyelvi forma és 
használójának kapcsolatát vizsgálja. Mindegyik értelmezésben megjelenik vagy a jelentés a használatban, 

vagy a jelentés a kontextusban elem. 

                                                           
1
 A szerző fordítása. 
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2.2. A szaknyelvi pragmatika 
 

A szaknyelvi pragmatika hangsúlyozza, hogy a megfelelő szakmai ismeret és nyelvtudás nem elegendő a 

sikeres szaknyelvi kommunikációhoz. A szaknyelvi pragmatika segítségével több érdekes felfedezést lehet 

tenni. Egy beszélgetésnek nem csak az ismeretátadás a lényege, hanem az is, hogy egyúttal társas cselekedetet 

hajtunk végre. Mindig jelen van valamilyen szándék, ami a beszélőt jellemzi, amikor egy bizonyos lokúciós 

aktust, azaz adott szótári jelentéssel és referenciával bíró megnyilatkozást produkál. A beszélő cselekvése 

akkor tekinthető sikeresnek, ha szándékait a hallgató felismeri. 

A szaknyelvi pragmatika alapegysége is a beszédaktusok (vö. Austin 1962; Searle 1969), és a gazdasági 

szférában bekövetkező nyelvhasználatot ugyanúgy aktusnak tekintjük, mint bármely fizikai cselekvést. 

Röviden szólva, nemcsak információátvitelről van szó, hanem cselekvések, aktusok végrehajtásáról az 

információátvitelben. 

 

3. A szakmai nyelvhasználat 
 

Kurtán (2003: 50) megfogalmazását fogadjuk el a szakmai nyelvhasználatra vonatkozóan: 

 

„A szakmai nyelvhasználat fogalmát úgy értelmezzük, mint valamely szakmai beszélőközösség specifikus célú 

nyelvhasználatát, amely egyértelműen és világosan tükrözi a valóságnak azt a részét, amellyel az adott terület 

közössége foglalkozik.” 

 

A szociális-szituatív kontextus szerepe jelentős a szakmai nyelvhasználatban (Dobos 2005). Elegendő, ha 

arra gondolunk, hogy az interakcióban részt vevők közötti viszony meghatározza a kommunikációt (például: 

menedzser és asszisztense között; gazdasági szakember és gazdasági szakember között stb.), vagy az 

interakció térben és időben hol és mikor történik (például gazdasági tv műsorban interjú a gazdasági 

miniszterrel; fórum a gazdasági problémákról közgazdasági egyetemen: közgazdász és leendő közgazdász 

között). Rendkívül fontos szerepe van az interakcióban részt vevőkre vonatkozó háttérinformációknak (a 

résztvevők státusa, szakmai kompetenciája, értékrendje, szokásai stb.). 

 

4. Tipikus nyelvhasználati formák a gazdaságban 
 

A nyelvhasználat leírására már a múlt század 60-as éveiben is kísérletet tettek a kutatók az ún. 

regiszterelemzés során (Bhatia 1993). Egyetértettek abban, hogy a nyelv funkciója szerint változik, és 

szituációként különbözik. A használat alapján megkülönböztetett nyelvváltozat: a regiszter. A későbbi 

kutatások különbséget tettek a műfaj és a regiszter között. Kurtán (2003) szerint a regiszter foglalkozási 

nyelvváltozat, illetve nyelvhasználat, a műfaj pedig a szervezett szöveg konvencionális megvalósulása. 

 

A nyelvhasználatra vonatkozó szükségletelemzések fontosak mind az anyanyelven, mind az idegen nyelven 

történő szaknyelvi kommunikáció elemzésekor. A gazdasági szaknyelvi kommunikáció – az egyéb 

szaknyelveken folyó kommunikációhoz hasonlóan (Dobos 2003) – az alábbi típusokra osztható fel: 

 

• azonos szakterületet képviselő szakemberek egymás közötti kommunikációja 

° menedzserek egymás között egy tárgyalás folyamán 

° különböző bankokat képviselő bankárok tudományos tanácskozása 

• különböző szakterületet képviselő szakemberek kommunikációja 

° cégvezető kommunikációja az adószakértővel 

° tőzsde-szakember kommunikációja a bankkal 

• azonos szakterületen belül különböző pozícióval és/vagy különböző szakmai és háttérismerettel 

rendelkezők kommunikációja 

° a cégvezető kommunikációja személyi titkárával 

° a bankigazgató kommunikációja a bankfiók hitelezéssel foglalkozó vezetőjével 

• a szakember és a laikus közötti kommunikáció 
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° a bank alkalmazottja a befektetni kívánó ügyféllel 

° lakossági fórumon egy beruházni akaró cég képviselője és a fórum résztvevői közötti kommunikáció 

 

Foglaljuk össze a gazdasági szaknyelvi kommunikáció jellemzőit táblázatos formában: 

 

1. táblázat. A gazdasági performancia tipológiája (Mihalovics 2004 nyomán) 

 

Nyelvhasználati szféra Stílus Formák és termékek 

közgazdaságtudomány 

nyelvhasználata 

tudományos 

többnyire írott 

tudományos munkák 

szakkönyvek 

tanulmányok, esszék 

konferencia-előadások 

tudományos referátumok 

tudományos viták 

gazdasági szövegek 

(dokumentumok) nyelve 

hivatalos (írott) utasítások 

szerződések 

körlevelek 

irányelvek 

szabályzatok 

jelentések 

tényleges kommunikáció szóbeli nemzetközi tárgyalások 

értekezletek 

konzultációk 

információadás 

tájékoztatás 

a média gazdasági 

nyelvhasználata 

publicisztikai 

(írott vagy szóbeli) 

újság- és folyóiratcikkek 

interjú (szóban és írásban) 

gazdasági tárgyú hirdetések 

gazdasági vitafórumok 

az utca emberének 

hétköznapi gazdasági 

nyelvhasználata 

köznyelvi (szóbeli) párbeszéd a gazdaságról 

kritikai vélemények 

felhívás 

monológ 

 

A kommunikáció során használt nyelv jellemzői közül a tipikus műfajokról is szólnunk kell. Bhatia (1993) 

műfajelmélete négy jellemzőt különböztet meg: 

• elméleti orientáció (hagyományokat követő diskurzustanulmányok  intézményesített nyelvhasználat) 

• általános-specifikus (mindennapi párbeszédek  szakmai műfajok) 

• alkalmazás (a diskurzus mindent átfogó elmélete  nyelvtanítási céllal végzett vizsgálatok) 

• felszíni-mély analízis (regiszterelemzés  műfajelemzés) 

 

Meg kell még említenünk, hogy Bhatia átfogó műfajokról beszél, amelyeken belül különböző beágyazott 

műfajok léteznek. 

Napjaink kutatásai a műfajelemzéssel kapcsolatban elsősorban a regiszterek közötti azonosságokat és 

különbségeket mutatják be. A műfajt Swales (1990) úgy határozza meg, mint egy olyan, szakmai közösség 

által használt, erősen strukturált és konvencionalizált kommunikatív eseményt, amely a kommunikatív céllal 

jellemezhető. A hazai műfajvizsgálatok közül kiemeljük Tompos kutatását (2003), aki a különböző 

szakterületek diplomásai által használt közös szakmai és tudományos műfajokat határozta meg kérdőíves 

felmérés segítségével. Megállapítja, hogy a szakemberek felismerték a műfajok neveit, és olyan tevékeny-

ségekkel asszociálták őket, amelyekkel többé-kevésbé gyakran foglalkoznak, és amelyeket munkájuk 
szempontjából fontosnak vagy kevésbé fontosnak tartanak. 

A gazdasági színtéren előforduló jellegzetes műfajokat az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

2. táblázat. Jellegzetes műfajok a gazdasági kommunikációban 
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 Írott Szóbeli 

Extern e-mail 
jelentés 
űrlap 

pályázat 
hirdetés 

levél 
szerződés 

tudományos/ismeretterjesztő cikk 

telefonbeszélgetés 
telefonüzenet 
megbeszélés 
beszámoló 

üzleti tárgyalás 
konzultáció 

tudományos/ismeretterjesztő előadás 

Intern rövid üzenetek 
emlékeztetők 
szabályzatok 

(alapszabály, fegyelmi szabályzat 
stb.) 

belső jelentés 
jegyzőkönyv 

körlevél 
kérelem 

telefonbeszélgetés 
megbeszélés 

bemutatkozó interjú 
munkahely bemutatása 

beszámoló 
értekezlet 
utasítás 

„small talk” 

 

Az elemzések (Borgulya 1999a; Kurtán 1997, Tompos 2003) bebizonyították, hogy a leggyakrabban 

használt „írásbeli” műfajok (mind az olvasás, mind az írás tekintetében) a rövid üzenetek/emlékeztetők és a 

rövid jelentések, a „szóbeli” műfajok pedig a személyes munkahelyi beszélgetések, telefonbeszélgetések, 

tárgyalások és interjúk, beszámolók, illetve konzultációk. A felmérésekben nagy gyakorisági értékekkel 

szerepelnek a hirdetések, a kézikönyvek, árlisták és katalógusok, nyomtatványok, kezdeményező levelek 

szakembereknek, szakmai ismeretterjesztő cikkek, szakmai tudományos absztraktok és jegyzetek olvasása, 

ezenkívül a szerződések és az előterjesztések olvasását ítélték fontosnak a gazdasági szakemberek. 

 

5. Összegzés 
 

A valós szaknyelvi kommunikáció (vagyis a nem nyelvtanulás céljából létrehozott szaknyelvi kommunikáció) 

meghatározott embercsoportok – egy vagy több szakma képviselői – közötti társadalmi, kulturális és szakmai 

érintkezésére szolgál (Sárdi 2000). További kutatást igényel a nyelvhasználóknak az az állítása, hogy a 

szaknyelvi kommunikáció során az információ tartalma általában fontosabb, mint a nyelvi forma. A szaknyelvi 

kommunikációt nagyfokú kreativitás jellemzi, és néhány nyelvhasználati formát kivéve (például köszönés, 

elköszönés stb.) gyakorlatilag sohasem számítható ki előre, hogy a partnerek milyen kommunikációs 

tartalmakat milyen nyelvi formával fognak kifejezni. A szaknyelvi kommunikáció konkrét társadalmi-

kulturális-szakmai és szituációs kontextusban zajlik. A szaknyelvi kommunikáció sikeres, ha sikerült a kitűzött 

beszédszándékot megvalósítani, az információs tartalmat egyértelműen közvetíteni, az adott problémát 

megoldani. A szaknyelvi kommunikációra jellemző a megfelelő szaknyelvi regiszter adekvát alkalmazása, 

valamint a szaknyelvre jellemző nyelvi struktúrák alkalmazása. 
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BALOGH PÉTER 
 

 

NYELVELMÉLET VAGY NYELVHASZNÁLAT: 

A GYAKORI SZÓKAPCSOLATOK HASZNÁLATÁRÓL 
 

 

 

 

A szókapcsolatok főbb típusai 
 

A nyelvi egységek szerveződése a nyelvi leírás különböző szintjeinek megfelelően több irányból is 

tanulmányozható. A legkisebbektől (általában a morfémák) a legnagyobbakig (szövegek) jól tanulmányozható 

szinteket alkotnak – ám vannak olyan esetek, amikor a további osztályozáshoz összetett kritériumrendszerrel 

kell dolgoznunk. Megjegyzendő, hogy a morfémák alatti szint is tanulmányozható: a jelentésmozzanatok 

kulcsszerepe a felsőbb szinteken is nyilvánvaló, hiszen nagyobb egységek (szintagmák, sőt, mondatok) 

kapcsolatait alapvetően meghatározó tulajdonságokat hordoznak. A jelentésmozzanatok rendszeralkotó 

jelentősége Magyarországon leginkább Zsilka János iskolateremtő kutatásai során került előtérbe, és 

nyilvánvalóvá vált, hogy a nyelvi leírás szintjeit áthatja a szemantika, amely nélkül csak formális leírás adható, 

amely önmagában csak leíró, szemléltető jelleggel bír, magyarázatot adni a nyelvi rendszer egészével 

kapcsolatban nem képes
1
. 

Hasonlóan problematikus szintet jelent a morfológia és a szintaxis átmenetét képező morfoszintaxis, amely 

a morfémák nagyobb egységekbe való szerveződését tanulmányozza. Felvetődik ugyanis a kérdés: hol a határ 

a két szint között? A nyelvben ugyanis igen nagy számban vannak olyan elemek, amelyek megragadhatók 

ugyan egységenként a szavak szintjére lebontva, így pontosan értelmezhetővé válnak a szótárak számára, a 

kétnyelvű szótárak pedig általuk teszik lehetővé más nyelvek egységeinek megragadását, értelmezését. A 

mindennapi nyelvhasználatban azonban a szavak nagyobb egységekbe szerveződve jelennek meg, ahol az 

önállóan hordozott jelentésük kisebb-nagyobb mértékben átalakul, és amelyek így (címszavak formájában 

legalábbis) már nem jeleníthetők meg közvetlenül a szótárakban sem. Örvendetes módon az utóbbi időben 

kezd megszaporodni azon szótárak száma
2
, amelyek a nyelvi egységeket így, valós és leggyakoribb 

használatukban igyekeznek bemutatni. A jó minőségű, alapos kutatásokra épülő ilyen jellegű kiadványok 

egyenesen nélkülözhetetlenek a nyelvtanulók számára is, különösen azoknak, akik nem célnyelvi közegben 

sajátítják el a nyelvet: az ilyen hallgatók e szótárakkal jóval könnyebben tudják (ha behozni nem is, de 

valamelyest) csökkenteni azt a hátrányt, amelyet az jelent számukra, hogy nem folyamatosan kell használniuk 

a megtanulandó nyelvet. A nagyobb egységeket, amelyekben a szavak megjelennek (többnyire, de távolról 

sem kizárólag még a tagmondatok, mondatok szintje alatt) szókapcsolatoknak nevezhetjük. A szókapcsolatok 

osztályozására több elképzelés is van, alapvetően azonban három nagyobb szintet szokásos elkülöníteni, 

melyeket a forma és a jelentés oldaláról lehet definiálni: 

1.) a szabad szókapcsolatok szintje, ahol az egységek jelentése teljesen átlátható, a variabilitás szinte 

teljesen szabad: sárga autó, erős anyag, újságot olvas stb. 

2.) a kollokációk szintje, ahol többé-kevésbé átlátható marad a jelentés, és részben a formai megszorítások 

is elfogadnak változatokat – bár esetenként a pontos megfelelővel való behelyettesítés problematikus: a 

                                                           
1
 Cf. pl. Zsilka J. 1978. Jelentés-integráció. Budapest: Akadémiai Kiadó, vagy Zsilka J. 1993. A nyelvi rendszer – 

palintonia. Anthropologia Linguistica. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 
2
 A nemzetközi könyvpiacon kiváló munkák jelentek meg, a kétnyelvű szótárak közül megemlítendő az egyik legelső 

munka, a német-francia Kontextwörterbuch (Langenscheidts Kontextwörterbuch Französisch - Deutsch. Ein neues 

Wörterbuch zum Schreiben, Lernen, Formulieren 1988. München: Langenscheidt), az egynyelvűek közül az Oxford kiadó 

kollokáció-szótára (Oxford Collocations Dictionary for Students of English 2002. Oxford: Oxford University Press) vagy 

franciául egy egészen friss szótár, a Dictionnaire des combinaisons de mots 2007. Le Robert: Paris. stb., és örvendetes 

módon immáron a hazai könyvpiacon is van elérhető, hasonló jellegű munka: Székely G. 2003. A fokozó értelmű 

szókapcsolatok magyar és német szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 
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borsos számla esetében például a borsos helyett igen nehéz más jelzőt találni (azt lehet mondani, hogy 

drága)
3
. 

3.) az állandósult, teljesen vagy csaknem teljesen rögzült kifejezések, szólások szintje, ahol a jelentés nem 

átlátható, és a forma teljesen, vagy legalábbis nagyon erősen kötött, tehát a variánsok száma igen csekély 

(pl. fűbe harap, eltesz láb alól stb.). 

Jelen tanulmányunkban ezen szintek elhatárolásának néhány problémáját vesszük górcső alá, mégpedig a 

nyelvhasználat szempontjából, amelyet az elméleti megközelítés természetesen minden esetben csak utólag 

követ és próbál megmagyarázni. 

 

A szókapcsolatok főbb típusai a használatban 
 

Közismert tény, hogy a nyelvhasználat során kulcsfontossággal bírnak az olyan, szónál nagyobb, de 

mondatnál, adott esetben tagmondatnál is kisebb értékű nyelvi elemek, amelyeket a szókapcsolat jelzővel 

illethetünk, esetleg valamilyen jelzővel kiegészítve. Az így kapott kifejezések közül legismertebb az 

„állandósult szókapcsolat” terminus, amely alatt többnyire a szólásokat, esetenként a közmondásokat értjük: a 

pontos elhatárolás e szintek között gyakran problémákba ütközik, sok beszélő számára ugyanis 

egybemosódnak a határok a kettő között. Megjegyzendő azonban, hogy ha az állandósult, ill. rögzült jelzőket 

használjuk, akkor ezzel a szókapcsolatoknak csak egy részét fedjük le, hiszen ez a fenti hármas osztályozásból 

csak a harmadik alcsoportot érinti. A második szintre használható a gyakori szókapcsolatok elnevezés, amely 

nem zárja ki teljes mértékben a használatban jelentkező variabilitást. E két utóbbi alcsoportra használható a 

kötött jellegű, illetve a nem szabad szókapcsolatok elnevezés. A három típus viszonyrendszere tehát a 

következőképpen ragadható meg: 

 

Szókapcsolatok 

 

 

 Szabad szókapcsolatok  Kötött jellegű (nem szabad) szókapcsolatok 

 

 

   Gyakori szókapcsolatok   Állandósult szókapcsolatok 
 

A továbbiakban a kötött jellegű típusba sorolható szókapcsolatok néhány használatbeli, illetve elhatárolási 

problémájával foglalkozunk. 

A hagyományos, közkeletű terminusok közül a következő kifejezések alighanem mindenki számára 

egyértelműen a közmondások közé tartoznak: 

 

(1)  Senki sem próféta a maga hazájában. 

 Messziről jött ember azt mond, amit akar. 

 Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. 

 Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. 

 stb. 

 

Amennyiben a közmondás terminus definícióját vizsgáljuk, problémákba ütközünk. A Magyar Nyelv 
Értelmező Szótárában (ÉrtSz, CD-ROM, Arcanum 2004) a következő definíciót találjuk: 

                                                           
3
 A nyelvtanulás szempontjából az ilyen kifejezések elsajátítása és beazonosítása, helyes használatuk megtanulása kritikus, 

hiszen a tanuló hajlamos a saját nyelve alapján lefordítani ezeket. A magyar megfelelő alapján lehetetlen kitalálni pl. a 

francia facture salée-t, azaz ’borsos (*sós) számlát’. Hasonlóan jelentős nehézségeket okoz az igevonzatok (esetek, 

prepozíciók) használata, helyes megválasztása (pl. a magyar lemond valamiről francia megfelelője a renoncer à qqch a 

magyar szempontból logikusnak tűnő de elöljárószó helyett; a helyes prepozíció megválasztása pedig alapvetően 

meghatározza például a pronominalizációt [y vs. en] stb.). Amennyiben a tanuló először idegen nyelven találkozik e 

kifejezésekkel, igevonzatokkal, a probléma jóval enyhébb, a kiinduló nyelvben való beazonosítás jóval könnyebb.  
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„Vmely általános erkölcsi v. tapasztalati igazságot, életbölcsességet, rövid, velős formában kifejező, rendsz. 

régi, népi eredetű, gyak. átvitt értelmű, sokszor használt, idézett mondat v. mondat értékű szókapcsolat (…)” 

 

Azt gondolhatnánk, hogy a közmondások – a formai jegyek alapján – általában hosszabb (cf. teljes mondat 

értékű) kifejezések. Ami a kifejezések hosszát illeti, ez természetesen nem lehet döntő, igen rövid, néhány 

szóból álló közmondásokkal is találkozhatunk: 

 

(2)  Az idő pénz. 

 Hallgatni arany. 

 Egységben az erő. 

 Fiatalság bolondság. 

 A szerelem vak. 

 stb. 

 

A fenti kifejezések körülhatárolására (további formai jegyei alapján) kritériumként használhatnánk tehát a 

kifejezés mondatértékűségét. Ezek után felmerül a kérdés: milyen más szintek veszik körül a közmondásokat a 

leírás alkalmával, továbbá, milyen kritériumok segíthetnek az egyes szintek elkülönítésében? A hagyományos 

grammatikai terminusokból a (3) alatt bemutatott kifejezésekre a „szólás” használható: számos olyan kifejezést 

ismerünk, amelyeknek mondatértékű használata könnyen elképzelhető és gyakorinak is nevezhető, mégsem 

tartoznak a közmondások közé, hanem kifejezetten a „szólás” terminus illeti őket: 

 

(3) nem kerülgeti a forró kását 

 arra fordítja a köpönyegét, amerről a szél fúj 

 fél lábbal már a sírban van 

 egy rókáról két bőrt nyúz le 

 stb. 

 

A szólás definíciója a következő: 

 

„(…) 3. (nyelvtudomány) Olyan közkeletű és a stílust szemléletesebbé, hangulatosabbá tevő állandósult 

szókapcsolat, amelynek jelentése elemeinek külön jelentéséből rendsz. már nem érthető, s amely általában 

önmagában nem teljes mondat (pl. „kivágja a rezet”, „ráncba szed”, „falra borsót hány”) (…) .” (ÉrtSz, 

Arcanum 2004, CD-ROM) 

 

E kifejezés hallatán úgy vélhetjük, hogy ezek – a formai jegyek alapján – viszonylag rövid kifejezések, 

melyeknek egy része nem (feltétlenül) mondatértékű, bár használatuk önálló mondatként is elképzelhető – ám 

természetesen csak egy adott kontextusban, illetve az adott beszédhelyzet megfelelő ismerete esetén. A 

következő kifejezések egyértelműen „másmilyenek”, mint az iméntiek, és a definíciók egyike sem illik rájuk: 

 

(4) mint a huzat / pinty / szél 

 kettőt egy csapásra 

 annak rendje és módja szerint 

 a szélrózsa minden irányába 

 stb. 

 

Szintén formai jegyek alapján lehetséges ellenvetés az, hogy ezekben a kifejezésekben nincs állítmány (sem 

igei, sem névszói), így ezen kifejezések legfeljebb mondatrészként, bővítményként jelenhetnek meg, illetve 

önállóan csakis elliptikus mondatokban. Hová sorolhatjuk őket? Hogyan nevezzük őket? A csakis kontextus 

alapján értelmezhető, mondatszintű elemekre használatos a helyzetmondat kifejezés, ezek azonban nem 

tartoznak közéjük, hiszen nem mondatértékűek. A következő kifejezések többnyire önálló mondatként 
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jelennek meg (igével vagy anélkül), mégsem mondanánk rájuk, hogy közmondások, vagy szólások, helytálló 

viszont a helyzetmondat terminus: 

 

(5) a) Benne van a slamasztikában. 

 b) Részemről a fáklyásmenet. 

 c) Nézze meg az ember! 

 d) Kevés vagy, mint börtönben a vészkijárat. 

 e) Kinek a pap, kinek a papné. 

 stb. 

 

Az (1) és (2) alatti kifejezések szembenállása a többi alpont alatt látottakkal csakis a jelentés 

figyelembevételével ragadható meg: az ÉrtSz. definíciója alapján ezen kifejezések mindegyike általános 

érvényű megállapításokat, megfigyeléseket, (gyakran népi) bölcsességeket tartalmaz, míg a többi többé-

kevésbé állandósult kifejezés önmagában nem értelmezhető, csak konkrét beszédhelyzetben, az adott szituáció 

ismeretében, a használat során nyeri el konkrét jelentését. Elhatárolás tehát csakis a jelentés vizsgálatával 

lehetséges, pusztán a formai jegyek alapján nem. 

Ezen utóbbi kifejezések esetében a forma általában adott, és a jelentés csak kevés esetben jósolható meg: 

kivételt tulajdonképpen csak az 5 d) jelent, itt az összetevők megválasztása humoros hatást eredményez. A 

kifejezések definiálásakor tehát két tényezőt kell figyelembe venni: a formát és a jelentést. A formai jegyek 

alapján adott sémák segítségével is elkülöníthetünk önálló csoportokat, pl. a hasonlatokat kifejező 

szókapcsolatokat, amelyekből igen sok állandósult kifejezésként használatos: a Magyar Szólástárban 

bemutatott és értelmezett kifejezések nem csekély részét ezek teszik ki. Az ilyen kifejezések főként a 

következő szerkezetre épülnek: 

 

(6) (…) [ADJ], mint [NOM/P] 

 

Példák: 

 

(7)  (olyan) vékony, mint a giliszta 

 erős, mint a bivaly 

 szapora, mint a nyúl 

 Kevés vagy, mint erdőtűzben a vízipisztoly. 

 stb. 

 

Az olyan kifejezésekre, amelyeket (4) alatt találhatunk, a gyakori szókapcsolat terminus tűnik megfelelőnek, 

a szóláshasonlatok [(6) és (7)] külön csoportot alkotnak több okból is, amelyeknek részletezésével e 

tanulmányban nem foglalkozunk behatóan, de megemlítjük, hogy az eddigiekben tárgyaltakhoz képest kivételt 

jelentenek formai oldalról, például a variabilitás foka tekintetében abból a szempontból, hogy a változtatás 

elvileg a hasonlat mindkét oldalán lehetséges: 

 

(8) gyors / gyáva / szapora, mint a nyúl 

 fürge, mint a(z) gyík / csík / ürge. 

 

A Magyar Szólástár fogalomköri mutatója igen széles körét kínálja azon kifejezéseknek, amelyek a 

gyorsaság jelzésére használatosak, illetve az egy-egy tulajdonságot hordozó szavakat is megtalálhatjuk benne: 

itt szép számmal találhatunk további példákat a jelenségre. 

Megjegyzendő azonban, hogy a használat gyakran megköti a lehetséges szinonimákat, pontosabban az 

elemek kombinálódását: a fenti példák közül a gyors melléknév a hétköznapi beszélt nyelvben a fürge 

szinonimája, ám mégsem használatos a ’*fürge, mint a villám’ kifejezés, habár jelentése azonnal világos lenne: 

a beszélők azonnal felismerik, hogy itt két szóláshasonlat nem használatos kereszteződéséről van szó: ’fürge, 

mint a gyík’, ill. ’gyors, mint a villám’. A nyelvszokások egy részét igen nehéz elméleti oldalról is igazolni: ez 

a jelenség is ezt igazolja. 
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Az alkalmazást érintő megszorítások egy másik része pragmatikai természetű, ám ez esetenként igen erős 

nyelvi (lexikai) megszorítást eredményez, esetenként a szabad szókapcsolatok szintjén is. A lovat patkol 

szókapcsolatot például semmiképpen nem tekintjük szólásnak, alighanem még csak a „kifejezés” terminus sem 

használható rá – még a szó legtágabb értelmében véve sem, gyakori szókapcsolatnak viszont nyugodtan 

nevezhetjük. A patkol ige tárgya ugyanis kizárólag olyan főnév lehet, pontosabban olyan állat, amely patkót 

viselhet: ez (természetesen) elsősorban a ló. A magyar néphagyományok alapján ismeretes még a tojáspatkolás 

is, ez azonban a patkó igen speciális, erősen kicsinyített (tkp. nem funkcionális, csak díszítésre szolgáló) 

változata. Megfigyelhető, hogy az ilyen (pragmatikai) jellegű korlátozások általában idegen nyelvekben is 

érvényesek, így a nyelvtanulás során nehézséget nem okoznak. Figyelemre méltó azonban, hogy az idegen 

nyelvekben esetenként más, nem kevésbé érdekes jelenséggel találkozhatunk. Például a franciában a magyar 

patkol ige megfelelője ferrer, azaz szó szerinti fordításban ’vassal ellát’
4
. A patkolással kapcsolatban 

elmondható, hogy a franciában ismert példa az un cheval ferré d’argent ’ezüsttel patkolt ló’, amely a francia 

nyelvű beszélők számára kb. olyan hatást kelt, mint a magyar nyelv híres példája, a műanyag fakanál. 
Közismert, hogy a nyelvi működés többnyire nem teleologikus, tehát nincs tekintettel a jelentéstartalomra. 

Számos olyan példa ismeretes, ahol az etimon egyik jelentéseleme teljesen elhomályosult, így tulajdonképpen 

szemantikailag nonszensz szerkezeteket használunk, amikor azt mondjuk, hogy csirkemell sonka, fém faház 

(egy barkácsáruház reklámújságjában olvasható), háromkerekű kerékpár, műanyag üveg (cf. ’palack’ 

értelemben), műanyag vágódeszka stb.: a nyelvelmélet és a nyelvhasználat küzdelméből tehát ismét a 

nyelvhasználat kerül ki győztesen. 

 

Lexikális kötöttség 
 

A nyelvben találhatók szép számmal olyan kifejezések is, amelyek esetében a formai és a szemantikai 

megkötöttségek másként érvényesülnek: itt a lexikai szelekció elsődleges, ez határozza meg a kifejezés 

alkalmazási körét. Vegyük példaként a következő kifejezéseket: 

 

(9) a) furdalja a lelkiismerete 

 b) furdalja az oldalát a kíváncsiság 

  

Mindkét esetben a furdal igével alkotott, gyakran használatos, közismert szókapcsolatokról van szó. 

Amennyiben a furdal ige hatókörét vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy ez az ige tulajdonképpen csak e két 

kontextusban alkalmazható a mai nyelvben
5
. A lehetséges szinonimák szempontjából a 9 a) esetében többet 

találhatunk: fúrja, mardossa, gyötri, kínozza, bántja stb., a 9 b)-hez viszont csak egyet találunk: fúrja. A furdal 
ige a mai nyelvben valójában csak e két kifejezésben használatos, melyeket így – formai oldalról – 

tekinthetünk állandósultnak, a lehetséges szinonimák oldaláról viszont nem, és még a különbség mértéke sem 

ugyanaz a két esetben, hiszen a 9 b) esetében csak egy, ugyanazon szócsaládból származó szinonimát 

használhatunk
6
. A lehetőségek ellenére a nyelvhasználat általában előnyben részesít egy-egy változatot: az 

elméleti kutatások tisztázhatják a metaforizálódási folyamatok lehetőségeit (miért éppen azok az elemek 

léphetnek kapcsolatba, milyen kapcsolódási pontok megléte, ill. hiánya teszi lehetővé a metaforizálódást stb.). 

A nyelvhasználat alkalmanként jelentős mértékben megváltoztathatja egy-egy kifejezés, szókapcsolat 

jelentését. A következő kifejezések első pillantásra szabad szókapcsolatnak tűnhetnek: 

                                                           
4
 A legpontosabb fordítás ’vasal’ lenne, de ez az igealak a magyarban más primér jelentést vett fel, mégpedig hasonló 

etimológiai alapon, bár ez a kapcsolat a beszélők többsége számára már elhalványul, és semmilyen kapcsolatot nem látnak 

a vas mint fém és a mai tárgy között. Az Értelmező Szótár szerint (A Magyar Nyelv Értelmező Szótára 1959–1962, 

Arcanum 2004, CD-ROM) a vasal azonban a népies nyelvhasználatban ismert ’patkol’ jelentésben is, illetve 

alapjelentésben ’vassal ellát’ (pl. ajtót, kereket).  
5
 Az ÉrtSz (A Magyar Nyelv Értelmező Szótára 1959–1962, Arcanum 2004, CD-ROM) szerint ezen igének ugyan az 

elsődleges jelentése nem ez, hanem a fúr ige gyakorítása, ám ezt – teljes joggal – régiesnek tünteti fel: „1. (rég) Tartósan 

v. ismételten fúr, ás vmit, furkál (…)” 
6
 Természetesen tréfás nyelvhasználatban elképzelhető a bökdösi / piszkálja / döfködi (stb.) oldalát a kíváncsiság 

használata is – ezek azonban nem sztenderd változatok.  
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(10) kinyitja a gáz(csapo)t 

 ég a ház vki feje fölött 

 nem talál szavakat 

 elakad a lélegzete 

 gázt ad 

 stb. 

 

Amennyiben ezen kifejezéseket bővítmény nélkül használjuk, mindegyikük mellé egy bizonyos, 

meghatározott bővítmény értendő, és többé nem értelmezhetők szabad szókapcsolatként. Ez a jelenség a 

jelentéstapadás, amely a valóságban igen sok nyelvi elemet érint az egyszerű igéktől kezdve a több elemet 

tartalmazó, esetenként (tag)mondatértékű kifejezésekig. A fenti kifejezéseket a következőkkel lehetne 

kiegészíteni: 

 

(10) kinyitja a gáz(csapo)t: ’öngyilkosságot követ el’ 

 ég a ház [vkinek a feje fölött] ’bajban van, sürgősen cselekednie kell’ 

 nem talál szavakat: ti. meglepetésében 

 elakad a lélegzete: ti. ijedtében v. meglepetésében 

 gázt ad: ’több erőt, energiát fektet vmibe’. 

 

Ezeket a felszínen meg nem jelenő bővítményeket a nyelvhasználat biztosította az ilyen és hasonló értékkel 

bíró szókapcsolatoknak. Az adott használat természetesen megszabja a lehetséges szinonimákat is – mégpedig 

esetenként kategóriaváltással egyetemben. Az iszik igéhez például jelentéstapadás esetén melléknevet kell 

használnunk (alkoholista), ellenkező esetben igei szinonimára, szabad szókapcsolatra van szükségünk (pl. italt 

fogyaszt). A nyelvhasználat önkényesen jelöli ki a jelentéstapadással bíró elemeket, bár általánosságban 

elmondható, hogy az ilyen esetekben gyakran eufemisztikus céllal marad el a bővítmény, bár távolról sem 

kizárólagosan, hiszen ellenpéldákat akár a (11) alatti példák között is találhatunk, a Magyar Szólástárban 

pedig százával akadnak. Amennyiben a kontextus nem egyértelműsít, az anyanyelvi beszélő számára azonnal a 

jelentéstapadás által meghatározott jelentés kerül előtérbe (cf. János iszik. Béla kinyitotta a gázcsapot. stb.). 

 

Összefoglalás 
 

A nyelvhasználat alapján a szókapcsolatoknak több szintje különíthető el. Az elkülönítéshez vegyes, 

szintaktikai, esetenként morfológiai, illetve szemantikai kritériumokat használhatunk fel. Az így 

megkülönböztetett szókapcsolatok alapvetően három nagyobb szintre sorolhatók: a szabad szókapcsolatok 

mellett (nagy mértékű variabilitás, átlátható jelentés, amely kikövetkeztethető az elemek jelentéséből) 

megkülönböztetjük a variabilitás, illetve a jelentés átláthatósága szempontjából kötöttebb csoportot (gyakori 

szókapcsolatok), illetve a nem átlátható jelentésű, nem variálható állandósult kifejezéseket. 

A szókapcsolatok használatakor számos jelenségre kell figyelemmel lennünk, amelyek alapvetően 

befolyásolják, esetenként szűkítik, illetve tágítják az értelmezési lehetőségeket: nyelvi (lexikai), szemantikai és 

pragmatikai korlátozások, jelentéstapadás stb. A szókapcsolatokra irányuló jövőbeni kutatások egyik fő 

feladata az ilyen kifejezések rendszerezése, típusokba sorolása, a megfigyelhető folyamatok értelmezése kell, 

hogy legyen. Megjegyzendő, hogy a nyelvhasználat gyakran önkényes e téren is, vagyis a változások iránya 

többnyire nem jelezhető előre: újabb és újabb, váratlanul felbukkanó befolyásoló tényezők módosíthatják a 

nyelvi változások irányát. 

Vagyis: a nyelvhasználat diktál, a nyelvelmélet (utólag) magyarázni igyekszik… 
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BATÁR LEVENTE 
 

 

NYELVI VISELKEDÉSMINTÁK EGY BESZÉLGETŐS MŰSORBAN 
 

 

 

 

 

1. Bevezető 
 

Mindannyian nézzük-hallgatjuk a reggeli televíziós műsorokat. A Nap-kelte műsorában arra kerestem a 

választ, hogy egyes műsorvezetők milyen nyelvi viselkedésmintával szolgálnak nap mint nap. 

Az alábbi elemzés egy korábbi, Huszár Ágnessel végzett munkán alapszik (Huszár és Batár 2006), 

amelyben Verebes István egyik szombat délelőtti (2005. 12. 17.) beszélgetéseit elemeztük. Ebben elsősorban a 

párbeszéd-irányítási stratégiákkal foglalkoztunk. Jelen elemzésbe más műsorvezetőket is bevontunk, sőt a 

vizsgálat körét is kiszélesítettük. 

 

2. A beszélgetésekről 
 

Kizárólag a műsorvezetők által irányított élő beszélgetéseket elemezzük. Az elemzés tárgyává a korábban 

említett Verebes-interjú mellé Bánó András (2006. 06. 20.) és Aczél Endre (2006. 07. 13.) egy-egy 

beszélgetését szemeltük ki. A beszélgetések időtartamai a következők: Verebes István 15:34, Bánó András 

13:53, Aczél Endre 10:03 percig beszélgetett meghívottaival. 

 

3. A párbeszédek mennyiségi jellemzői 
 

A párbeszédek elemzésére alkalmazott módszertant Huszár Ágnes dolgozta ki (Huszár 1993). A 

beszélgetésekben elhangzott szavak száma, illetve az, ahogy az egyes résztvevők szószáma egymáshoz 

aránylik, nagyon jellemző a beszélgetés jellegére. Egy viszonyszámot kapunk, ha a megkérdezett összes 

szövegszavának a számát elosztjuk a kérdező által mondott szavak számával. Ez az úgynevezett 

együttműködési együttható, ami jól jellemzi a résztvevők együttműködési készségét. Minél beszédesebb a 

megkérdezett, annál magasabb lesz ez a viszonyszám. 

Huszár Ágnes egy huszonnégy interjút elemző vizsgálatban megállapította (egyebek mellett) az 

együttműködési együttható mértékét. A tizenkét pályaválasztási interjúban az együttműködési együttható 

átlagos értéke 4,81 volt, a tizenkét terápiás beszélgetés esetében pedig 17,5 (Huszár 1993). 

Összehasonlításképpen, Verebes interjújában ez a szám 0,93 volt, Bánónál az érték 1,37, Aczélnál pedig 1,64. 

A beszédlépések számának megtekintésekor láthatjuk, hogy Verebes és Aczél ugyanannyiszor szólaltak 

meg, mint a velük szemben ülők, akik a Bánó irányította beszélgetésben valamivel többször szólaltak meg a 

kérdezőnél. 

 

1. táblázat 

Az elemzett interjúk számadatai 

 

Műsorvezető Beszéd- 

lépések 

száma össz. 

Beszédlépések száma 

egyénenként 

Szavak 

száma össz. 

Szavak száma 

egyénenként 

Verebes István 

75 

Verebes István             37 

Szalai Annamária        12 

Kovács György           13 

Ladvánszky György    13 

2225 

Verebes István            1142 

Szalai Annamária         545 

Kovács György            269 

Ladvánszky György     269 
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Bánó András 

57 

Bánó András                44 

Dr. Kiss Attila             28 

Dr. Kamarás Géza       22 

2257 

Bánó András                 951 

Dr. Kiss Attila              302 

Dr. Kamarás Géza      1004 

Aczél Endre 

32 

Aczél Endre                 16 

Zalán Eszter                  7 

Dr. Rostoványi Zsolt     9 

1515 

Aczél Endre                  573 

Zalán Eszter                  405 

Dr. Rostoványi Zsolt    537 

 

Tehát ezen eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy Verebes hagyta legkevésbé meghívottjait 

megnyilatkozni, véleményüket kifejteni. A szószámot tekintve Verebes a három vendégénél egyedül is többet 

beszélt. Az adott beszélgetésen belül ugyan Aczélé a legmagasabb szószám, de a két vendégének szószáma 

együttesen majdnem elérte a kétharmados arányt. Ugyan Bánó szóaránya magas, de egyik vendége még nála is 

több szóban nyilatkozott. 

 

4. A továbbiakban a párbeszéd során elvárható kérdezői magatartás 

kommunikációs jellemzőinek egy-egy elemét emeljük ki 
 

4.1. A beszédjog átadásának legfontosabb jele az, hogy a beszélő szintaktikailag lezárja 

beszédlépését 
 

Bánó a következőkben szintaktikailag lezárja a mondatát, megerősítést kér, de amikor Kamarás belekezd 

válaszába, mégis félbeszakítja: 

Bánó: „Mert hát ugye az az általában szokás hogy úgynevezett (.) beépített embert vagy vamzert betesznek a 

zárkába és az ott próbál vele beszélgetni, bár hát bármennyit is próbálhat egy vamzer beszélgetni az 
semmiképpen nem lehet perdöntő. (.) Nem?” 

Kamarás: Hát [ő] 

Bánó: [Vagy] valamikor a bíróság perdöntőnek fog el, fogad el egy vamzernek tett cellában elejtett 
megjegyzést?” 

 

Verebes kusza szófűzése nem ad támpontot a partnerének arra, hogy mikor is fejezi be a mondandóját, így jó 

esélye van rá, hogy nem veszik el tőle a beszédjogot: „Most akkor (.) hol tartunk egy olyan pár hónap előtt 

vagyunk, amikor a Magyar Rádiónak fontos, informatív (.) feladatai vannak. Úgy kéne tájékoztatni bennünket, 
(.) hogy (.) ez is az is amaz is elégedett legyen ö zűrzavart látok.” 

Verebes gyakran a szokásosnál több és hosszabb szünetet tart, a vele szemben ülők mégis várnak, Verebes 

pedig tovább beszél: „Tehát ez nem egy öröm, öröm, hogy hogy hogy egy egy ö (1.5) nem nem merem azt 
állítani, hogy egy bizonyos pártállásúak (.) mert ez nekem nem lehet tisztem de hát önt is megvádolták, hogy (.) 

lement a Magyar Rádióba…” 

 

4.2. A beszédjog átadásának másik jele az, hogy a kérdező intonációs 

szempontból lezárja a közlést 
 

Verebes intonációs szempontból lezáratlanul hagyja, „lebegteti” a közlést. Gyakran él az úgynevezett kitöltött 

szünetekkel (mmm, aaa, ööö) is. Így éri el, hogy még akkor is „magánál tartja a beszédjogot”, amikor nem 

beszél, csak nyögésekkel jelzi, hogy nem hajlandó szóhoz juttatni meghívott vendégét: „Igen ebből 
megvádoljuk az (.) egyes műsorokat, (.) többek között a Nap-keltét, akkor a a a a vádaknak is van valamifajta 

súlya és nyomatéka …” 

 

4.3. A kérdező hagyja, hogy partnere szintaktikai-intonációs szempontból 

befejezze közlését, nem vág bele a szavába 
 

Másnak a szavába vágni, vele egyidejűleg beszélni a mindennapi életben súlyos udvariatlanságnak számít. 

Létezik az „egyszerre egy beszél” szabály. Ezt a szabályt tudományos egzaktsággal az etnometodológiai 
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iskolához tartozó kutatók fogalmazták meg. Úgy hangzik, hogy ugyanabban az időben csak a beszélgetőtársak 

egyikének „van joga” a beszédhez, a többiek csak akkor jutnak szóhoz, amikor az éppen beszélő befejezi a 

mondatát, vagy legalábbis jelzi (intonációval, hangja elhalkulásával), hogy mondanivalója végéhez érkezett 

(Schegloff 2000). Az együttbeszélést az emberek többsége normasértésnek, személye ellen irányuló nyelvi 

agressziónak érzi. 

A sikeres és sikertelen közbevágásokat érdemes olyan szempontból megnézni, hogy ki kit, hány alkalommal 

akart, illetve szakított félbe. Bánó mindkét vendégét 8-8 alkalommal szakította félbe, míg Kiss őt csak 

háromszor, Kamarás pedig egyszer. Aczél (sikeres és sikertelen) közbevágásainak száma Rostoványi 

irányában 6, Zalán irányában 3. Verebes a női vendége beszédét 13 alkalommal próbálta megszakítani vagy 

szakította meg, míg egyik férfi vendégének 6, a másiknak 3 alkalommal nem hagyta befejezni mondandóját. 

Ladvánszky, Zalán és Rostoványi egy alkalommal sem vágtak mások szavába. 

 

2. táblázat 

A sikeres és sikertelen közbevágások száma egyénenként 

 
Beszélők Sikeres közbevágások száma Sikertelen közbevágások száma 

Verebes István 17 db 5 db 

Bánó András 16 db - 

Aczél Endre 8 db 1 db 

Szalai Annamária 3 db - 

Kovács György 1 db - 

Dr. Kiss Attila 3 db 1 db 

Dr. Kamarás Géza 1 db - 

 

Bánó az akadozó beszélőt nem bírja kivárni: 

„Kiss: [Azt gondolom], azt gondolom, az Ügyészség képviselőitől kellene megkérdezni, mi csak találga, 
találgatunk, de [nagyon, de nagyon, de nagyon (1.2) nagyon nagyon nagy nagyon nagy] 

Bánó: [találgassunk, nézőket is vonjuk be a találgatásba]” 

 

Verebes rendszeresen belevág vendégei szavába, néha egymás után többször is: 

„Kovács: „… egyszerűen legitimálja azt az állapotot, hogy ! a ! választások előtt nem lehet elnököt 
választani a Magyarban [()] 

Verebes: [()] alelnök az a az a gondolom a gazdasági ö részért felel.” 

 

Aczél a következőkben Rostoványit szakította félbe: 

„Rostoványi: „ö még az se biztos, hogy 50 százalékát megsemmisítették, tehát ezt nem lehet nyilvánvalóan 
[pontosan tudni], 

Aczél: [Ezt mondják].” 

 

4.4. A kérdező átadja a beszédjogot partnerének, ha az szóban kéri, 

vagy testbeszéddel, köhécseléssel, előrehajolással jelzi, hogy beszélni szeretne 
 

A beszédjog átadásának (ezen szövegekben) a leggyakoribb módja, hogy a műsorvezető egyértelműen a 

kérdezett felé fordul, ritkábban felé mutat. Egyszer, a Bánó által vezetett beszélgetésben fordul csak elő, hogy 

az egyik vendég udvariasan átadja a másiknak a szót: „A kollegám elmondja.” 

A szó és a beszédlépések száma is bizonyítja, hogy Verebes Istvántól a legnehezebb megszerezni a 

beszédjogot. Verebes akkor sem „adja át” a beszédjogot, ha erre nyomatékosan kérik. A műsorvezető annak 

ellenére nem hagyja abba a beszédet, hogy két vendége is megpróbál szóhoz jutni, Kovács György 

torokköszörüléssel jelzi szándékát, Ladvánszky György pedig szóban kéri, hogy reagálhasson a műsorvezető 

szavaira. Verebes nem reagál, zavartalanul beszél tovább: 
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Verebes: „Úgy gondolom, hogy a rádióban 15 éve sem mondják kiegyensúlyozottan a híreket, mert mindig 

úgy mondják a híreket, ahogy éppen az adott kurzus sugallja azt. tehát nem várom el. Akkor várnám el, ha egy 

olyan vezetése lenne, és politikai felügyelettől mentes vezetése lenne, amely intakt mind a jobb-, mind a 
baloldaltól, szakemberekről van szó, és azt hallanám, hogy jelenségeket és… és tényeket ööö tesz közzé, illetve 

elemez.” 

Kovács: „(…)” 

Ladvánszky: „Bocsánatot kérek, elnézést, hogy erre kénytelen vagyok reagálni…” 

Verebes: „Igen, a négy évben, a volt négy évében ööö nem mindig így volt, mert önök egy kicsit el, el, 
elszabták akkor.” 

 

Aczél olykor a mondandójába fűzi, hogy kitől szeretné hallani a választ: „A helyszínen járt tudósító élmény és 

kommentár.” 

 

4.5. A kérdező olyan kérdéseket tesz fel, amelyek lehetővé teszik partnerének, hogy viszonylag 

hosszan, érdemben válaszolhasson 
 

Egy interjú célja általánosságban véve az, hogy a hallgató minél többet tudjon meg a megkérdezett 

álláspontjáról. Ezt a célt megfelelő kérdéstechnikával lehet elérni, ilyenek például az információadásra szóló 

felszólítások, illetve a kiegészítendő kérdések. Az eldöntendő kérdések erre nem alkalmasak. Erre 

pragmatikailag csak igen/nem, esetleg nem tudom típusú válasz adható. 

Verebes: „[Önök megítélése] szerint mért nem sikerül (.) a politikai delegáltaknak megegyezniük abban a (.) 

közös (.) érdekű témában, hogy LEGYEN elnöke a Magyar Rádiónak. Olyan RETTENETESEN nehéz dolog 
ez?” „[Mit értünk] függetlenségen? Hallgatok egy rádióműsort, egyértelműen konzervatív jobboldali, 

hallgatok egy másikat, egyértelműen baloldali. Ettől független a Magyar Televízió?” 

Verebes nemcsak eldöntendő, hanem szónoki kérdést is alkalmaz, ekkor nem hagy időt a válaszra, viszont 

kifejti saját véleményét: „Ugye a Horn-kormánnyal, ezt tudjuk, erről a rossz médiatörvényről ezen belül. 

Felnőtt, értelmes, komoly emberek nem képesek ebben az ügyben egyezségre jutni? Ezt nekem nem lehet 

elmondani.” 

 

Eldöntendő kérdés Bánó szájából is elhangzik: „[na de] milyen bizonyítékokról van itt szó? A géppisztoly 

megvan?” 

 

5. További elemek, amelyek agresszívvá tehetik valaki beszédét 
 

5.1. A témaajánlások egy kézben tartása a műsorvezető/vendég által 
 

A Verebes-interjú különössége, hogy a résztvevők csak a 14. beszédlépésben egyeztek meg a témáról. Verebes 

ugyan felajánlotta a résztvevőknek, hogy határozzák meg a témát, de azt nem fogadta el: 

Verebes: „Hol kezdjük? Kérdezem önöktől.” 

Kovács átveszi a szót: „Hát ott kezdjük, hogy egyáltalán miért kell erről beszélni 15 évvel a rendszerváltás 
után, hogy a Magyar Rádió milyen helyzetben van.” 

Verebes magához ragadja a szót: „… hát, hogy milyen helyzetben van, azt ööö tényszerűen úgy lehetett 
regisztrálni, hogy van (.) ööö hiánya, milliárdos hiánya. Ilyen helyzetben van egy nyolcmilliárdos 

költségvetésből 5,5 a bérköltség.” 

 

5.2. A beszélő saját kiválóságát, hozzáértését említi, másokkal magát dicsérteti, bókot provokál ki 
 

Amikor Verebes a rádió pénzügyi helyzetéről kíván beszélni, explicit módon hangoztatja saját hozzáértését: 

„egy 8 milliárdos költségvetésből 5,5 a bérköltség. voltam intézményvezető, ez eléggé rossz arány.” 
Más alkalommal Verebes jólértesültségéért dicsérteti magát, bókot provokál ki: 
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Verebes: „Két alelnök kapott megbízást arra, hogy vezesse ezt az intézményt, de most kifogás érte az 

intézkedéseket, ketten döntöttek úgy, hogy nyugdíjaznak arra már korban jogosul ööö jeles rádiósokat, ez sem 

jött létre, mert a civil kuratórium ezt megvétózta, jól tudom én ezt?” 

Ladvánszky: „Igen jól, és lényegébe, ahogy az elnök úr mondta, ha nincs …” 

 

Verebes saját emberi nagyságát, képességét is hangsúlyozza: „Jómagam nem voltam politikai delegált soha 

sem, de mint egyszerű, mezei értelmiségi elképzelhetetlennek tartom, hogy ne tudjam a hátam mögött lévő 

pártnak ööö arra hivatott jeleseit és az ellenfeleimet rávenni, hogy olyan kompromisszumot kötni, amely amely 
megszüntet egy lehetetlen helyzetet.” 

 

Aczélra is igaz, hogy megmutatja tájékozottságát, naprakészségét, de ő ezt inkább a helyzetek 

összefoglalásával, prognózisok felállításával teszi: „[mondok] egy újat, ha esetleg nem hallották volna, ma 

hajnalban az izraeli ö szárazföldi haderő átlépte a libanoni határt, …” „… szóval aztán még egy kilométerrel 
arrébb, még két kilométerrel arrébb és így tovább, amíg csak föl nem mennek a Litáni folyóig. Szerintem én 

körülbelül arra ilyesmit tudok prognosztizálni …” 

 

5.3. Az egyik beszélő nem a beszélgetés témájához kapcsolódik,  

hanem egyéb témát hoz szóba, erőltet 
 

Verebes sokszor nem veszi figyelembe, hogy a beszélgetés témája a Magyar Rádió, a mondottakat a Nap-

keltére vonatkoztatja: „Igen, ebből megvádoljuk az egyes műsorokat, többek között a Nap-keltét….” 

 

5.4. Valaki mondandóját nem méltatják válaszra, azt nem tartják kifejtésre méltónak 
 

Aczél a következő mondattal Zalán egy korábbi mondatára utal vissza, a később megszólaló Rostoványi 

mondandójával nem kíván foglalkozni: „Hát hogy könnyű volna, nem könnyű, azt gondolom ö kár vitatni, de 

amit a kolléganő mondott abban kétség kívül van racionalitás.” 

 

Verebes egy másik alkalommal durván leinti Szalait: 

Szalai: „… sokkal egyszerűbb lenne, ahogy más országokban is létezik hogy akár egy miniszterelnök, [akár 

egy köztársasági elnök]”^ 

Verebes: „(…) [Tudjuk, ezt tudjuk. ]” 

 

5.5. Valaki mondandójának kijavítása mások társaságában, nyilvánosság előtt 
 

Más információjának kijavítása egyéb személyek társaságában, nyilvánosság előtt homlokzatromboló 

cselekedet. Kiderülhet, hogy az illetőnek talán nincs is olyan komoly szakmai háttere, nem is annyira 

tájékozott, mint korábban gondolták róla. 

Szalai egy alkalommal többször javítja Verebest: 

Verebes: „[A keres] kereskedelmi televízió azt csinál, amit akar.” 

Szalai: „Ez nem így van ez egy nagyon komoly tévedés amit ön mond” ^ 

Verebes: „Ha enyém egy” ^ 

Szalai: „Nem ez ez tévedés, ez egy tévedés” ^ 

 

6. Eredmények 
 

Az elemzés célja nem a három műsorvezető pellengérre állítása, nem szakértelmük bírálata volt, hanem 

egyrészről annak bemutatása, milyen nyelvi viselkedésmintával szolgálnak a beszélgetős műsorok, másrészt, 

hogy e párbeszédekben milyen nyelvi és nyelvhasználati tényezők tették agresszívvé a beszédet. 
Ha figyelembe vesszük az egyénenkénti szószámot, a beszédlépések számát, a beszédjog átadásának és át 

nem adásának gyakorlatát, a témaajánlások elfogadását, a kérdésfeltevés módját és a beszédtartalmat, akkor 
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megállapítható, hogy a három beszélgetés közül a Verebes István által vezetett beszélgetésre jellemző 

leginkább, hogy egy olyan hatalmi harcot tükröz, amelyet a műsorvezető a nyelv eszközeivel folytat saját 

vendégei ellen. Bár nyilván nem tudatosan, de Bourdieu szellemében győzi le vendégeit: „A nyelv nem csupán 

az érintkezés, sőt tudás eszköze, hanem hatalmi eszköz is. Az ember nemcsak azért beszél, hogy megértsék, 

hanem azért is, hogy higgyenek neki, engedelmeskedjenek neki, tiszteljék, megkülönböztessék” (Bourdieu 

1978: 6). 

 

A transzkripcióknál alkalmazott átírási jelek 
 

Szekvencialitás, szünetek 

[  ] két vagy több beszélő közti átfedés eleje és vége 

(.) 1 másodpercnél rövidebb szünet (stopperrel mérve) 

(n.n) 1 másodpercnyi vagy hosszabb szünet (stopperrel mérve) 

a / ö / ü hangos szünet 

aaa dadogás 

(…) érthetetlen beszédszakasz 

§ beszélgetőpartner közbeköhögése 

^ a beszélő félbeszakítása 

! félbeszakítási kísérlet 

Intonáció 

. intonációs egység vége; ereszkedő hanglejtés 

.. intonációs egység vége; eső hangmagasság 

, intonációs egység vége; eső-emelkedő hanglejtés 

? intonációs egység vége; kérdő hanglejtés 

aláhúzás megnövelt hangerő vagy erőteljes hangsúly 

NAGY BETŰ nagy mértékben megnövelt hangerő vagy nagyon erőteljes hangsúly 

áthúzott átlagosnál gyorsabb beszédszakasz 

félkövér átlagosnál lassabb beszédszakasz 
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BODNÁR ILDIKÓ 
 

 

A KÖLTŐI NYELVHASZNÁLAT WEÖRES SÁNDOR 

ÉS PARTI NAGY LAJOS VERSEIBE 
 

 

 

 

Az itt következő tanulmányban azt mutatom be, hogy melyek azok a Weöres Sándor-i nyelvi kísérletek, 

amelyek leginkább hathatnak az utókorra, illetve megvizsgálom, menynyiben képviseli Parti Nagy Lajos 

Altató című verse a maga játékosságával, nyelvi ötleteivel a mai költői nyelvhasználatot. 

 

1. Gondolatok Weöres Sándorról, a kísérletező költőről 
 

Weöres Sándor a 20. század egyik legnagyobb kísérletezője, az avantgarde hagyományok egyenes folytatója, 

egyúttal pedig a kortárs világlíra modern tendenciáinak is kiváló ismerője, kongeniális magyar megszólaltatója 

volt. Munkásságával a hetvenes évektől napjainkig igen sok tanulmány (Szathmári 1977; Tamás 1978; Bata 

1979; Bodnár 1981; Kenyeres 1983; Nagy L. 2003) foglakozik, de alkotói kísérletezéseinek a mai ifjabb 

költőnemzedékekre való hatását még nem mérte fel az irodalomtörténet. Ám olyan alkotók, mint Parti Nagy 

Lajos, Varró Dániel és mások modernsége aligha független a weöresi líra nyelvi kísérleteitől. (Természetesen a 

közelmúlt és jelen sok más alkotója is hatott napjaink lírikusaira, de mivel jelen vizsgálataim középpontjában a 

weöresi költői magatartás és lírai nyelv áll, ezzel a kérdéssel itt nem foglalkozom.) 

A költői nyelvhasználat során – ez joggal állítható – nálunk Weöres Sándor költészete nyújtja a hétköznapi 

nyelvtől való elszakadás legérdekesebb eseteit. Kísérletei, újításai, nyelvi játékai a legtöbbször nem 

közvetlenül épültek be a későbbi alkotói életművekbe, hanem példát, bátorítást adtak, segítették kibontakozni a 

kísérletező magatartást egy-egy költői gondolat teljesebb kifejtése, vagy egyszerűen a játékosság fokozása 

érdekében. 

Weöres kísérletei közül azokat emelem ki, amelyek máig is a legnagyobb hatásúak. Ezek a következők: 

idegen hangokon szólás és intertextualitás; a szavak elferdítése, feldarabolása, megcsonkítása; a hangzás 

elválása a tartalomtól, különös hanghatások alkalmazása; nagyfokú játékosság pl. a morfémák alakjának, 

szófaji kötöttségének megváltozása révén; értelmes szavak értelmetlen mondatokká szerveződése, ill. a mondat 

felbomlása. (Nem vizsgálom viszont a weöresi életmű képverseit, mivel a képverseknek valóságos 

reneszánszát éltük meg a 20. században, s így alkalmazásukra a mai költőknél nemcsak Weöres Sándor 

hatására kerülhet sor.) 

 

1.1. Idegen hangokon szólás és intertextualitás 
 

A költői kísérletek egyik csoportját azoknak a verseknek a sora képezi, amelyekben Weöres korábbi korok 

alkotóinak a hangján szólal meg, ill. emel be tőlük sorokat, képeket a saját költészetébe. Ez utóbbi jelenségnek 

az irodalomtudomány az intertextualitás nevet adta. 

Nem véletlenül említem elsőnek a mára egyre többek által követett példát, a „más hangján” való 

megszólalás képességét. Weöres Sándor hihetetlen mértékben tudja – már kezdő költő korában is – álarcok 

sorát magára ölteni, s nagy elődök hangját a tökéletességig utánozni. A korai daraboktól ez az út egészen a 

Psyché versciklus megteremtéséig vezet. Az említett jelenségre itt egyetlen versrészletet idézek csupán: 

 

 „Elnyugszik a bajnok. Zord homloka rémlik: 

halmon eke-hullám, szántás feketéllik; 

már őszül a tölgyfa, ázott busa bálvány, 
beléje karolva hétszínü szivárvány.” 

 (Negyedik szimfónia – Hódolat Arany Jánosnak – 1948) 
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A részlet mind ritmusában, mind rímeiben, de szókincsében és képei révén is nagy mértékben idézi a 19. 

század második felének költőóriását. S bár e sorok igen erősen felkeltik az Arany-epika – leginkább a 

történelmi balladák – hangulatát, a költeményt tovább olvasva egyértelművé válik, hogy hamisítatlan Weöres-

verssel van dolgunk. 

 

1.2. A szavak elferdítése, feldarabolása, megcsonkítása 
 

Sokszor jellemzi Weöres alkotói módszerét a szavak feldarabolása, majd új formában való összerakása. Ennek 

egyik első kísérlete A megmozdult szótár soraiban olvasható (1949–1953): 

 

 „csillag és rózsa násza 

 csilrólagzsa 
asztal felszekrényedő 

 asztrény 
borjuból birka berugsz belőle 

 borjuh” 

 

Az 1967-es Az égő szótár című versben is a fenti témát, a szavaknak sajátos módon történő szétválását, ill. 

összerakását variálja a költő 32 soron keresztül: 

 

„ta te tü ti tő 

tóváros tűvéres tevaras 
csónak csőnek csúfok csízek 

most rostos rostokol 

pokol okol ól” 

 

Az idézet utolsó sorában sajátos nyelvi „leépülés” figyelhető itt meg. Hasonló technikát alkalmaz Weöres a 

Rongyszőnyeg ciklus második sorozatának 22. darabjában is: „Haladás. Adás. Ás. Hal”. Más helyen viszont 

felfelé építkezést találunk: „hál hála halála”. A Dob és tánc soraiban is hasonló „felépülés” játszódik le: „Só 

orsó koporsó / Kop kop harkály”. 

Az égő szótár egy további részlete így hangzik: „oltalom asztalom estelem / viselem vasalom / va sam sem”. 

Megfigyelhetünk itt egy másik eljárást is: értelmetlen – voltaképpen azonban csupán szokatlanul tördelt – 

szósorozat alkotását. Ilyen megoldással az 1979-es Szajkó című versben is találkozhatunk: „taná rika rika rika 

/ papi ripa ripa ripa”. 

A Kilencedik szimfónia (1955–1960) Finale részében egyes szavak megcsonkulnak: 

 

„csikorgó szeke- 

recsegő kere- 
köhögő mene-” 

 

A Grádicsok 5. részében (1959) a szerelmi élményt kifejezendő találkozunk – ezúttal nem szavaknak, 

hanem a birtokos személyjeleknek – „egymásba olvasztásával”: 

 

„párás szemed csillogva úszik szememben 

arcodom arcomod”. 

 

A nyelvtani eszközök (kötőszavak, igeképzők) önálló életre keltése figyelhető meg az 1973-as A 

mozdulatlan mozgása című sorozat Még egyszer az élet értelméről című darabjában: 
 

„Ha…, 

akkor… 
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…-tatik -tetik”. 

 

1.3. A hangzás elválása a tartalomtól, különös hanghatások 
 

A hangzások fontossága, a kisebb-nagyobb mértékű elszakadás a tartalomtól már a feldarabolt szavakban is 

jelen van. Születnek teljesen a hangzásra építő versek is, így a Hangcsoportok (1941) és a Táncdal (1942). Az 

előbbiek egyike a Gyors, gyöngyöző, vidám hangok: 

 

„Vikulili hejriri sziggaga 

mukofoki kupukájlili vikufuja 
kej robu lofu-lofu 

rudozori klitpipa kejrila” 

 

A már említett Az égő szótár befejezése is a hangzása miatt érdemel különös figyelmet: 

 

„áll alala aralá dara 

áldarab elelad álla 

fafara vérere 
orra kenyere kanyara gyürürü”. 

 

1.4. Nyelvi játék a morfémákkal, szófaji kötöttségük megváltoztatása 
 

A címben említett jelenség egyik legérdekesebb példája a Téma és variációk (1969) című játékos vers, 

amelyben értelmes kiinduló mondat: „Ma szép nap van, csupa sugárzás, futkosnak a kutyák az árokszélen és 

mindenki remekül tölti az időt, még a rabkocsiból is nóta hangzik” tíz variációja egyre merészebb nyelvi 

újításokkal lép elő. A legmeglepőbbek: kutyáznak az árokszélek, nóta rabkocsizik, a futkosás hangosan 

árokszélezik, az idő is nótázva mindenkizik… E nyelvi játék már-már súrolja egyes afáziás betegek 

neologizmusait, alkalmazásukkal a költő végképp az értelmes nyelv határait feszegeti. 

 

1.5. Értelmes szavakból értelmetlen mondat, ill. a mondat felbomlása 
 

Az önmagukban értelmes szavak szintaktikailag hibátlan, de értelmetlen mondattá szerveződése is 

megjelenik Weöres Sándornál. Chomsky sokat idézett, híres mondatának: Színtelen zöld eszmék dühösen 

alszanak terjedelmesebb változatát alkotja meg Weöres. 

A nyelvész példájában a grammatikailag hibátlan mondatban a szójelentések egyes összetevői kölcsönösen 

kizárják egymást, például aki alszik, nem üvölt. A szelekció szabályainak megsértésére a Chomsky-

mondatot is elemző Katz és Fodor még néhány további példát is idéznek a nyelvtudomány múltjából (a meddő 

nő fia; kategorikus sisak), ill. ilyeneket alkotnak (Félelme felfalta őt. A négyzet kerek.). (Katz–Fodor 1982) 

Weöres Sándor nem egyetlen mondatot, hanem egy teljes oldalnyi szöveget alkotott meg úgy, hogy a 

jelentéstanilag összeegyeztethetetlen dolgok grammatikailag hibátlanul szerkesztett mondatokban, sőt, teljes 

mértékben elfogadható szövegben kerülnek egymás mellé: „Tegnap éjjel Keceszálláson a kiskorú F. Mihály 16 

éves (eddig hibátlan a mondat; rendőrségi, bírósági tudósítások indulnak így; a „csavar” ezután következik) és 

75 méter mély, naponta tízszer annyi áramot szolgáltat Japánnak, mint akácvirágzáskor a méhek, ezért a 
bíróság az enyhítő körülményeket figyelembe véve (visszautalás a hír elejére), bajszát pödörve gyönyörködött a 

fiatal szövőlányokban, akik lelkesen felajánlották, hogy Dániától vásároljunk vásznat és műanyagot.” Ezután a 

„történet” még mintegy 30 soron át folytatódik, a mondat- és szövegrészletek egyre újabb kanyarokat vesznek, 

újabb témákat vonnak be az Összekevert újságcikkek anyagába. 

A fentiekkel szemben a mondat felbomlását is több vers képviseli, így a költő Kuli (1931/1967) című 

darabja is: 

 

„Kuli bot vág. 
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Kuli megy 

megy 

csak guri-guri…” 

 

A továbbiakban a költői nyelvhasználatra koncentrálva vizsgálom Parti Nagy Altató című versét. A 

fejezetek szándékosan mutatnak párhuzamot a Weöres-elemzés megfelelő részeivel. 

 

2. Bevezető gondolatok Parti Nagy Lajos Altató című verséről 
 

Parti Nagy Lajos Altató című verse 2005 februárjában, a Holmi című kulturális folyóirat hasábjain jelent meg, 

de elolvasható a vers a Szép versek 2006 antológia lapjain is. A mű megírására a költőt kislánya, Parti Nagy 

Anna Berta ihlette, akinek a neve háromszor is feltűnik a versben. A Litera Irodalmi Portál internetes lapon a 

2004-es év kapcsán írja a szerző, hogy ez évben „Parti Nagy Anna Berta megtanult járni” (Parti 2005). Úgy 

véljük, hogy a mottó két sora is a kislányt idézi, aki a vers írásának idején már a beszédtanulás időszakába 

léphetett, s elkapva szavakat a felnőttek nyelvéből, vérbeli költőcsemeteként sokszor rímekben beszél: „apaló 
apaló / angyal ül a videó” 

A gyermeki világot festő kifejezések egész sorát találjuk meg a versben, így a kiságy, a nyuszik, a karika, a 

manó, a dédik, a mamák szavakat, valamint a vau és a háp emlegetését. 

 

2.1. Idegen hangokon való megszólás és intertextualitás 
 

A vers kiemelkedő példája az idegen hangon való megszólalásnak, ill. az intertextualitásnak, hiszen számos 

szava, kifejezése József Attila Altatóját idézi. De felidéződnek benne más József Attila-sorok is, pl. az Ars 

poetica, ill. a Kiáltozás című versből. József Attila-töredékeket tartalmazó verse több is van Parti Nagy 

Lajosnak, pl. a Szívlapát című alkotása is. 

A jelen költemény egyetlen, 79 soros szöveg, amelyben megőrződnek az Altató kétütemű nyolcasai és 

többnyire az eredeti 4-versszakos strófák A-B-A-B rímelése is, azaz a leggyakrabban keresztrímeket alkalmaz 

a szerző. Ugyanakkor a rímek Parti Nagynál sokszor ún. félrímek, néha pedig – néhány rímtelen sort követően 

– akár páros rímekre is átválthat a költő. Különösen hatnak a rímhelyzetbe került csonka szavak és 

neologizmusok: zigő kasé – elalhasé; ória – tiktakk-ária; családi kör – visszagör. 

 

2.2. Szavak elferdítése, megcsonkítása, feldarabolása 
 

Sok az eredeti Altatóra utaló elem az indító négy sorban, ahol a lehunyja ige József Attilára emlékeztetően 

kétszer fordul elő, s rímhelyzetben állnak a rét és a ház szavak. 

 

„dünnyögve legfő mesterét 

lehunyja két lehunyja száz 
a rítt a rút a rőt a rét 

üveggolyónk eldunnaház” 

 

Szócsonkításra már az indító verssorban található példa: a legfő végéről hiányzik a két b, s szavak és 

szóelemek egészen különös összerakása figyelhető meg a negyedik sor második szavában: eldunnaház. Ennek 

elemei külön-külön mind benne voltak József Attila versének első versszakában, igaz, éppen fordított 

sorrendben jelentek meg. A 4. sor az, ahonnan az igekötő származik: aludj el szépen, kis Balázs; a közismert 3. 

sorban ott van a dunna főnév: dunna alatt alszik a rét; végül a második sorból származik a harmadik elem: 

lehúnyja sok szemét a ház. Vajon főnévnek vehető az eldunnaház szó, amelynek az utolsó eleme a ház szó? Az 

el igekötő megjelenése, s az, hogy állítmánynak tűnik az üveggolyónk alanyhoz kapcsolva, bizonytalan 

jelentésű igévé teszik – s -z képzős igéink is nagy számban vannak. (A vers begépelése során a számítógép 

mintegy hatvankét (!) esetben jelzett hibát, azaz talált helyesírási programja valamiféle nyelvi anomáliát. Majd 

minden sorra jut tehát valamilyen nyelvi „rendhagyás”.) 
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A vers következő részében a költői alkotások születését megkapó egyszerűséggel felidéző sorokat vet 

papírra a költő: „egy vers kilép a semmiségből”: 

 

 „egy altatónyi vers kilép  és légvonatszusz egy kiságy 

a semmiségből elfeledk  körül derengő tarka lepk 
ezik magáról halk durúzs  e rengörül dagár borázs” 

 

A szódarabolás, melynek itt több példáját is olvashatjuk, kezdetben inkább a sorvégen jelentkezik, a szavak 

folytatását pedig a következő sor elején megleljük. A részlet végén azonban nemcsak a lepk-e féle tagolás 

tűnik fel, hanem a furcsa rengörül ige is, ill. a bogár és a darázs kontaminációjával létrejött dagár-borázs pár. 

A rengörül ige a lepke szó másféle tagolásával értelmet kap: tarka lep / kereng-örül, bár így a lepke marad 

csonka. 

 

2.3. A hangzás elválása a tartalomtól, különös hanghatások 
 

Mind a szavak feldarabolására, mind a hangzásnak a tartalomtól való elválasztására sok példát lelünk e 

versben. A következő részletben néhány, többszöri olvasásra is érthetetlennek tűnő sort találunk, továbbá 

számos más különös hanghatásra is felfigyelhetünk. A részlet második sorában ott rejtőzik a kislány neve 

bertamázs formában. Majd játékos magyarázatot kapunk az egyébként tipográfiai szakszóként élő vakszöveg 

szóra: „vakszöveg / mely persze nem világtalan”. 

 

„pillázat és követhenéa   ludjelszé penkisba lázs 

úgyis minden csak bertamázs  abra kadabra dab no meg 
úgysincsen szó rá és ha van  leal vezümm zigő kasé 

álomnyelv édes vakszöveg  zöngéi közt elandalon 

mely persze nem világtalan  zöngéi közt elalhasé” 

 

A 7. sorban felbukkanó varázsformula emlegetése előtt az aludj el szépen kis Balázs verssor fedezhető fel 

szokatlanul tördelve, majd egy újabb, még titokzatosabb sor következik, amelynek eredetije ez volt: vele alszik 

a zümmögés. Jellegzetes még a részletben az anaforikus zöngéi közt - zöngéi közt sorindítás, míg a sorok végén 

a morfémákkal való játék (itt: a morfémák kihagyása) jelenik meg, amiről éppen a következő fejezet szól. 

 

2.4. Nyelvi játék a morfémákkal, keveredésük, ill. szófaji kötöttségeik megváltoztatása 
 

A játékos kedv mindkét költőnél gyakori kiindulása a nyelvi kísérleteknek: 

 

„méz elza jő e pillaméz  az őrlángőriző sötét 

álomfejlesztő dinamó   mintha egy fel-felmorranó 
a lépte zengő villanéz   tűzhatlan medve ülne bent 

főnővérhug és főmanó   s dédelgetné a köldökét” 

a konvektorban szendereng 
 

Játékos méz elza emlegetése, akinek a lépte zengő villanéz, valamint az álomfejlesztő dinamóvá vált 

áramfejlesztő dinamó – a József Attila-versek lakkos, hűvös, ill. fémkeblű dinamóinak szelídebb párjaként, – s 

játékos a szendereg igéből – a magyar nyelv szabályainak ellent nem mondó, ám mégsem létező – szendereng 

képzése. 

A játékosság folytatódik a főnővér mintájára alkotott főmanóban, s az ősét a vízhatlanban fellelő tűzhatlan 

szóalakban. Itt a medve fel-felmorranó, s rögtön felvetődik a kérdés: ha inchoatív igepárként van zörren és 

zördül, dörren és dördül, miért is ne fordulhatna elő a mordul párjaként a morran. A költő, korrigálva a nyelvi 
hiányt, megalkotja ezt a szót. 
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Érdekes az őr és őriz szavakkal alkotott őrlángőriző mint a sötét jelzője. Tudjuk, mi az őrláng, s azt is, hogy 

nem kell őrizni. Mégis lehet értelme a kifejezésnek: az őrláng a sötétben látható a legjobban, a sötét „őrzi”, s 

pont úgy, ahogy azt a költő hasonlatában leírja. 

Az eddigiekben több, a morfémák önkényes megváltoztatására utaló példát is lelhettünk: a követhené, 

elandalon, elalhasé, villanéz, szendereng és társaik éppen azért váltak halandzsa-gyanús szavakká, mert nem a 

szokásos köznyelvi morfémáikat kapták, ill. a morfémák olykor csonkítva szerepeltek bennük: e szavak 

„helyesen” valószínűleg így lennének: követhetné, elandalodik, elalhasson, villanás(?), szendereg. Az 

összetett-szó-gyanús pillaméz és a rá rímelő villanéz egyaránt a morfológiai rendszer egyedi kezelésére 

utalnak, akárcsak a majd később feltűnő pillázat. 

A kísérletezésre egy további példát idézek a vers végéről,, ahol a tanulnak mézül dallamul sor olvasható. 

Az -ul/-ül határozóragunk inkább csak népnevekhez járulhat (olasz–olaszul), itt viszont egészen más típusú 

főnevek kapták őket. A vers sorrendjét követve, az itt következő sorokban is egyre újabb morfológiai eltérések 

vannak. Ugyanakkor a részlet a mondatszerkesztést tekintve talán a legszabályosabb mondatokat sorakoztatja 

fel, még ha a mondathatárokat jelző írásjelek hiányoznak is: 

 

„alszik az apró óriás   szikalsi villám usaom 

nem kell már kalapálnia  fatutajos a folyamon 

álommanó ő is mi más   pupillaherceg méla tót 
vele alszik az ória   távolról suttog altatót 

s a csillagok nagy árja fönn  s e távolság szívfájtató”. 

e néma tiktakk-ária  
 

A cseperedő kislány a hőse ezeknek a soroknak, ő az ébren folyvást kalapáló, de immár álomba szenderülő 

apró óriás, talán az álommanó is, vele alszik a csillagok nagy árja, amely egy szinesztéziát rejtő metaforában 

néma tiktakk-áriaként jelenik meg. Újabb értelmetlen, valójában „csak” összekevert verssor szikalsi villám 

usaom – a villamos is aluszik – majd egy másik József Attila-vers képei villannak fel. Az eredetiben, a 
Kiáltozás című versben ez áll: „Mint fatutaj a folyamon, / mint méla tót a tutajon, / száll alá emberi fajom…” 

A versben Parti Nagy Lajos számos egyedi összetétellel él, olyanokkal, mint légvonatszusz, álomnyelv, 

pupillaherceg, álomrét, álommanó, vattabucskáznak és társaik. A vizsgált részben olvasható különös 

szóösszetételek kapcsán elmondható, hogy az ágyúkanapé kissé ismét Weöres Sándor világát idézi, a 

Majomország (Majomtanártól majomlány / majomábécét tanul) és a Faiskola (De ha faestén fölkel a fahold, / 
a favant fölcseréli a favolt”) különös szóösszetételeit. További szokatlan, ellentmondást is hordozó 

összetételek mellett (pehelynehéz, szívszagú) különös (a korábbiakban zömmel már elemzett) képzések 

(pillázat, eldorombolosz, mézül, dallamul) is megjelennek. 

 

2.5. Értelmes szavakból értelmetlen mondat, ill. a mondat felbomlása 
 

Gyakori költőnknél is az értelmes szavakból épülő értelmetlen mondat, s a felbomló mondatra is sok példa 

van. A sorok között elrejtve ismét felbukkannak az Altatóból származó idézetek. Itt a „míg szendereg a 
robogás”, ill. „az erdő, a kirándulás” sorokat találjuk „rejtjelezve”. 

 

„alszik a széken a kezes (1) vattabucskáznak a nyuszik 

lábára lehajtja tehén  (2) durán salik dözer kisa 

orob migás regenderesz  alszik a konyha karika  (3) 

a jó cukor is eluszik   alszik a vau és a háp”  (4) 

habzó éggel a tetején 
 

A mondatok között van befejezetlen (1), hiányozhat a kötelező vonzat (2), másutt a szavak jelentése teszi 

értelmetlenné a szabályosnak induló mondatot (3), végül a gyermeknyelvi szavak miatt jutunk szabálytalan 
mondathoz (4). Ebben a hangutánzó szavak főnévként, a kutyát és a kacsát jelentően szerepelnek. 

Agrammatikus mondatok a folytatásban is vannak: 
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„méz elza is lehajtja szép  majd lassan eldorombolosz 

pehelynehéz pillázatát  s két álomrétre rányitó 

kitelnek lufka kis csodák  szemed a távirányító 
sok ellapult családi kör  aludj el szépen Berta mert 

sok punnya ótvar megszokás  a kislibák is alszanak 
üveggolyóvá visszagör  s az ágyuk is nagy föltekert 

alszik dodó a szívszagú  karokkal ágyúkanapén 

winterfeldplatzi bősz porosz  tanulnak mézül dallamul 

lán bajszával nyakadba bú  dalabdi síp geman diszun” 

 

Különös világok idéződnek meg itt a befejezéshez közeledve, kissé meg is keményítve a költemény nyelvét, 

stílusát: ellapult családi kör, ótvar, megszokás említődik itt, majd a berlini Winterfeldplatz, a „bősz porosz / 

lán bajszával” (=oroszlán-bajszával?), s még a kislány neve is valami különöset idéz: az első világháború ún. 

„kövér Bertáit”, a nagy kaliberű német ágyúkat. Ellenpontként pedig: „aludj el szépen Berta mert / a kislibák 

is alszanak / s az ágyuk is nagy föltekert / karokkal ágyúkanapén…”. E sorok nem nélkülözik a játékosságot 

sem. 

Vajon ki lehet a részt indító méz elza? Lehet-e tudni valamit dodóról, s mit csinál, aki eldorombolosz? Van 

itt több megcsonkított, értelmetlen, ill. idegen szó is (visszagör, lufka, punnya, winterfeldplatzi), majd a 

dalabdi síp geman diszun sorban ismételten ráismerünk egy, a szokott módon megkevert Altatóbeli sorra: 

alszik a labda meg a síp. 

A befejező sorokban az Altatóra utaló részletek – hasonlóan a vers indításához – megsokasodnak. A sorok 

hangulata és nyelve is eltér a korábbiaktól. Jellemzője az átpoetizáltság, minden szabálytalanság nélkül. Csupa 

kép (jánosbogárnyi szikra, minden napmozit / dobozba zár az éjszaka) és csupa kedveskedés, kicsinyítés, 

becézés (dobozba dédik és mamák / katik, babók, jóéjtpuszik) a vers befejezése. 

 

„aludj el szépen Berta bár  katik babók jóéjtpuszik 
szemedben még száz villamos és ha elalszik anya is 

jánosbogárnyi szikra jár  már az alvás is aluszik 

de egyszer minden napmozit  dünnyögve két szerelmesét 
dobozba zár az éjszaka  leejti végre a mesét 

dobozba dédik és mamák  s bezár e kis vers maga is” 

 

És ahogyan elcsendesedik, álomba szunnyad a kis Berta, úgy alszik el anya, az alvás és maga a vers is: „és 

ha elalszik anya is / már az alvás is aluszik /…s bezár e kis vers maga is”. 
 

3. Összegezés 
 

Ez a Parti Nagy-költemény egymagában is igazolni képes mindazt, amit Réz Pál mondott el a költőről 

köszöntőjében, amikor a szerzőnek átadta a 2003. évi Magyar Irodalmi Díjat (Réz 2004): 

 

„Parti Nagy verseit olvasva elsőre persze azt vettük észre, hogy rendkívüli a formaérzéke, a stílusérzéke, 

káprázatos a nyelve… Nyelvteremtő, nyelvfacsaró, zsonglőr, virtuóz, akrobata, bűvész – sorolhattuk. 

Csakugyan, Parti Nagy Lajos ebben – is – utóda költészetünk nagy játékosainak, Csokonainak, Aranynak, 

Weöresnek, önfeledten játszik a hangokkal, a szavakkal, a szórenddel, rímekkel, a nyelvi regiszterekkel… 

Módszerei változatosak: új szavakat kreál (másként, mint Kazinczyék, alighanem csak egyszeri használatra), 

robbanó feszültséget gerjeszt a szokatlan, oda nem illő jelző és a főnév között, másként folytatja, fejezi be a 

szót, mint ahogyan azt az értelmező szótárban olvasnánk…” 

 

A mai költői nyelvhasználat Parti Nagy Lajos munkáiban megfigyelhető változata – az elemzett vers 

tanulsága alapján is – egyszerre lehet igen-igen rendhagyó, nyelvünk határait tágító, évszázados tabukat 

döntögető, s ugyanakkor a múltból építkező, amit többek között az intertextualitás nagyfokú jelenléte is igazol. 
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Ez a fajta nyelvhasználat, régi és új ilyen vegyítése lehet a záloga annak, hogy a közönség ne csak ma, de 

mondjuk a 21. és a 22. század fordulóján is megértse majd jeles költőit. 
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BÓNA JUDIT 
 

 

A BESZÉDTEMPÓ HATÁSA A SZÖVEGÉRTÉSRE 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Hétköznapi tapasztalat, hogy a gyors vagy hadaró beszéd megértése nagyobb erőfeszítést kíván a hallgatótól, 

és sokszor nem teljesen sikeres. 

A beszédtempó és a beszédmegértés összefüggéseit magyar nyelven elsősorban a mondatértés szintjén 

vizsgálták (Gósy 1988; Bóna 2005, Bóna 2006). Ezek a kísérletek arra mutatnak rá, hogy a mondatok 

feldolgozásában elsősorban a szerkesztettség és a szemantikai szerkezet játszanak szerepet. Az eredmények 

szerint az állító igaz mondatok feldolgozása könnyebb, mint a többi mondattípusé; míg a beszédtempóhoz a 

hallgatók jobban képesek adaptálódni. 

A tempóérzetet elsősorban az elhangzó közlés artikulációs tempója, a szünetek száma és tartama 

befolyásolja. Ezenkívül a „szubjektív” tempóítéletek függnek a szupraszegmentális struktúráktól 

(alapfrekvencia-változás, szótaghangsúly, ritmikai szerkezet, intenzitás), a beszédszituációtól, az adott feladat 

megértési nehézségeitől, a hallgató életkorától, a beszédrészlet terjedelmétől, a hallgató saját 

beszédtempójától, illetve a hallott beszédprodukció artikulációs megformáltságától stb. (Gósy 1997) 

A hétköznapi kommunikáció során általában nem önállóan elhangzó mondatokat, hanem hosszabb 

közléseket, szövegeket kell feldolgoznunk. A szövegértés a legkomplexebb beszédfeldolgozási folyamat, a 

beszédfeldolgozás hierarchikus szintjeinek mindegyike részt vesz benne; hiszen a szöveg nem pusztán egymás 

mellett álló mondatokat jelent, szerveződése önálló belső törvényszerűségeket követ a makro- és mikroszinten 

egyaránt. Így feldolgozásában a megértés mellett az értelmezés, az asszociációk szintje is részt vesz. A 

szövegkohézió a szemantika és a prozódia összefüggéseiben keresendő, ez utóbbi segíti a megértéshez 

szükséges megfelelő tagolást is (Gósy 2005). A szövegek értelmezésében szerepet játszik a nyelvi ismeretek 

mellett a beszédszituáció ismerete és a háttérismeretek, a világról való előzetes tudásnak a szintje (Kintsch és 

Van Dijk 1983; Pléh 1986). 

A szövegértést számos, gyakran nem nyelvi tényező befolyásolja, a hallgató szempontjából ilyenek például 

a nem (Nobik-Nagy 2001), az életkor (Menyhárt 2001; Simon 2002), az emlékezeti folyamatműködés, az 

egyéniség és a már említett háttérismeretek (Gósy 2005). Befolyásoló hatása van annak is, hogy milyen típusú 

szöveget kell feldolgoznia a hallgatónak, milyen a szöveg nehézségi foka, illetve milyen akusztikai 

sajátosságai vannak az elhangzó beszédnek. Rákli (2004) rövid rádiós hírek megértését vizsgálta fiatalok és 

idősek körében. A szerző a hírblokkokat különböző „hibákkal” állította elő a kísérlethez: a tesztanyagban 

szerepelt 1. grammatikailag rosszul szerkesztett, 2. beszédhibás olvasóval felolvastatott, 3. túl lassú tempójú, 4. 

túl gyors tempójú, illetve 5. zenei kísérettel lejátszott hírblokk. Az eredmények azt mutatják, hogy bár 

különböző mértékben, de mindezen tényezők negatívan befolyásolják a hallott szövegek feldolgozását. 

Jelen vizsgálatunkban a szövegértés és a beszédtempó összefüggéseit vizsgáljuk. Hipotéziseink szerint 1. a 

szövegértés romlik a beszédtempó fokozásával, 2. a nem lineárisan gyorsított szövegek megértése rosszabb, 

mint a hasonló tempójú lineáris gyorsítású szövegeké. A beszédszünet nagyban segíti a hallgató megértési 

folyamatait. 

 

2. Anyag és módszer 
 

A vizsgálathoz a következő, egy tudományos kísérletről szóló szöveget használtuk. 

 
Egy hörcsögverseny tanulságai 
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Két amerikai pszichológus trükkös lélektani kísérletében szokatlan „segítőtársakat” alkalmazott: szíriai 

aranyhörcsögöket. 

A kísérletben részt vevő, kettesével behívott diákoknak adtak egy-egy hörcsögöt, és közölték, hogy a 

jószágok versenyt fognak futni. A győztes hörcsög gazdája 3 dollár jutalmat kap, a vesztesé semmit. A 

kutatók azt mondták, a szerencsejátékosok döntéseit akarják vizsgálni, ezért mindkét résztvevőnek adnak 10 

zsetont. Egy-egy zsetonért 2 másodperc előnyt lehetett vásárolni a hörcsög számára, ám a megmaradt 

zsetonokat darabonként 25 centért be is lehetett váltani a verseny végén, de csak a hörcsög győzelme 

esetén. Minden résztvevőnek döntenie kellett, mennyit fektet be aranyhörcsöge győzelemre juttatása 

érdekében, illetve hány zsetont tesz félre. A döntést bonyolította, hogy a résztvevők felének azt mondták, lesz 

egy második futam is, más hörcsögökkel, ahol a megtakarított zsetonokat a később adandó újabb tízzel 

együtt még fel lehet használni. Ezenkívül mindenkivel közölték – úgy, hogy versenytársa ne hallja –, hogy az 

ő hörcsöge futásra tréningezett állat-e, vagy teljesen tapasztalatlan jószág. Ezek után feljegyezték a téteket, 

majd a verseny lezajlott. 

A több mint száz résztvevő által megjelölt tétek elemzéséből kiderült: ha úgy tűnt, a hörcsögnek kevesebb 

esélye van a győzelemre (mert gyakorlatlan futó), akkor azok, akik úgy tudták, csak egyetlen futam van, 

lényegesen több zsetont áldoztak versenyzőjük segítésére, mint azok, akik abban a hitben voltak, lesz 

második futam is egy másik hörcsöggel. Ők nem fektettek annyi zsetont az esélytelennek tartott jószágba, 

inkább takarékoskodtak erőforrásaikkal a következő futamra. 

S hogy mindebből mit lehet megtudni a szerencsejátékosok viselkedéséről? Nos, ez a kísérletet végző 

pszichológusokat egyáltalán nem érdekelte. A szerencsejáték-sztori csak fedőtörténet volt, a kutatók 

valójában a szülőknek gyermekeikbe való „befektetési stratégiáját” próbálták modellezni. Minden szülő 

igyekszik egyformán gondoskodni gyermekeiről, ennek ellenére – bár ez kegyetlenül hangzik – valójában 

olykor válogatnak az utódok között. A hörcsögverseny tétjeinek elhelyezései nagyon hasonló képet mutattak 

ahhoz, amit a gyermekek bántalmazásának, elhagyásának, sőt megölésének szomorú statisztikáit vizsgálva 

látunk. A fiatal anyák, akik úgy érzik, még bőven lesz módjuk újabb gyerekeket szülni, sokkal nagyobb 

arányban vonják meg támogatásukat kevéssé életrevalónak tűnő (például beteg vagy egyszerűen csak rossz 

körülmények közé született) gyermekeiktől, mint az idősebb anyák, akik tudják, gyermekük, akármilyen is, 

valószínűleg az utolsó esélyük génjeik továbbadására. Persze, az életképesebb utódba való többletbefektetés 

nem számító döntés; az evolúció során hajlamossá válhattunk, hogy akár tudattalanul is ilyen módon 

viselkedjünk. 

 

A szöveget két női beszélővel rögzítettük, több változatban is. Mindkét bemondót arra kértük, hogy a leírást 

normál tempóban, majd egyenletesen gyorsított, illetve ritmustalanul gyorsított és lassított formában is 

olvassák fel. 

Ezután a rögzített felolvasások segítségével ötféle tempójú, illetve különbözőképp gyorsított hangfelvételt 

állítottunk elő. A kísérlethez kiválasztottuk az egyik természetes artikulációs tempójú, de a szünettartás miatt 

kissé lassú beszédtempójú felvételt. Ezután ezt a Praat 4.2 akusztikai-fonetikai beszédelemző szoftverrel 

(www.praat.org) kétféleképpen gyorsítottuk úgy, hogy a felvétel időtartamát 70%-ra, illetve 55%-ra nyomtuk 

össze. A beszéd többi paramétere (pl. alaphangmagasság, frekvenciaszerkezet) nem változott. Megmértük az 

ily módon lineárisan felgyorsított, leggyorsabb artikulációs tempójú szöveg beszédtempóját, majd az egyik 

természetes beszédfelvételből kivágtuk a szünetek nagy részét úgy, hogy a két felvétel beszédtempója azonos 

legyen. Ötödik beszédtípusnak pedig egy természetes ejtésben rögzített, ritmustalanul gyorsított-lassított, 

vagyis a hadaró beszédet imitáló felolvasást választottunk. Ennek a szövegnek a beszédtempója megegyezik a 

70%-os időtartam-zsugorítású szöveg beszédtempójával, artikulációs tempójában azonban különbözik tőle. 

Ezután szövegértési tesztet végeztünk elsőéves magyar szakos egyetemi hallgatók részvételével, összesen 

75 fővel. Feltételeztük, hogy mivel mindnyájan ugyanazon egyetem ugyanazon szakos hallgatói, nagyon 

hasonló beszédfeldolgozó mechanizmussal rendelkeznek. A szöveg témája és szerkezete nem lehetett idegen 

számukra, hiszen az egyetemi előadások során hasonló közlésekkel találkoznak. 

Mindegyik szöveget 15 kísérleti személy hallgatta meg, majd 10 szövegértést ellenőrző kérdést tettünk fel 

nekik. A kérdések között volt olyan, amely egy konkrét adatra kérdezett rá, ez a beszédmegértés mellett a 

munkamemória működéséről is tájékoztat; volt olyan, amelynek megválaszolásához szükség volt az 

asszociációs szint gyors működésére; s olyan is, amelynek megválaszolásához a szöveg több különböző helyén 

elhangzó adatokat kellett összeilleszteni. A kérdések a következők voltak (a zárójelben az elvárt válaszok 
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szerepelnek): 1. Hol végezték a kísérletet? (Amerikában); 2. Hányan és kik vettek részt a vizsgálatban? (több 

mint száz diák); 3. Milyen adatokat adtak meg a hörcsögökről? (gyakorlott futó vagy sem); 4. Mit mondtak, 

mit vizsgálnak a hörcsögök segítségével? (a szerencsejátékosok döntéseit); 5. Miről kellett dönteniük a 
résztvevőknek? (mennyit fektetnek be aranyhörcsögük győzelemre juttatása érdekében, illetve hány zsetont 

tesznek félre); 6. Hány centért lehetett beváltani a zsetonokat? (25); 7. Milyen jutalmat ígértek a hörcsögök 
gazdáinak? (3 dollárt és a zsetonok beváltását); 8. Hogyan viselkedtek azok, akik egy futamról tudtak? 

(lényegesen több zsetont áldoztak versenyzőjük segítésére); 9. Mit vizsgáltak valójában a kutatók? (a szülőknek 

gyermekeikbe való „befektetési stratégiáját”); 10. Hogyan függ össze a tétek elhelyezése a gyermekneveléssel? 
(A fiatal anyák, akiknek még lesz módjuk újabb gyerekeket szülni, sokkal nagyobb arányban vonják meg 

támogatásukat kevéssé életrevalónak tűnő gyermekeiktől, mint az idősebb anyák, akiknek gyermekük 
valószínűleg az utolsó esélyük génjeik továbbadására.) A résztvevők a kérdésekre írásban válaszoltak. 

 

3. Eredmények 
 

A csoportok összesített eredményei az első ábrán láthatók. 

 

1. ábra 

A kísérleti személyek átlageredményei a szöveg időszerkezetének függvényében 

 

 
 

A legjobb eredményt a természetes tempójú, illetve a kissé felgyorsított, az átlagos artikulációs és 

beszédtempónál gyorsabb szöveg megértésére kaptuk. Ennek egyik fő oka valószínűleg az, hogy a kísérletben 

részt vevők mind fiatalok voltak, akik egyre gyorsabb artikulációs és beszédtempóhoz vannak szokva (vö. 

Gocsál 1999). A legrosszabb eredményt a leggyorsabb artikulációs tempójú szöveg esetében produkálták a 

résztvevők, de hasonlóan rossz eredményt kaptunk az ugyanolyan beszédtempójú, lassabb artikulációjú, 

csökkentett szünetidejű beszédprodukció megértésekor is. 

Az egyéni különbségek minden csoportban nagyok voltak. 100%-os teljesítményt mindössze ketten (!) 

nyújtottak, az egyik a normál tempójú, a másik a 70%-os időtartam-zsugorítású szöveget hallgató csoportból 

került ki. 5-35%-os, igen rossz szövegértést jelentő teljesítménnyel is minden csoportban találkoztunk, de amíg 

az 55%-os időtartam-zsugorítású, leggyorsabb artikulációjú csoportban öt ilyen eredmény született, addig a 

normál tempójú és a 70%-os időtartam-zsugorítású szöveg esetében csak egy-egy. A kapott eredmények 

alapján három csoportba osztottuk a kísérlet résztvevőit, a kirívóan gyenge teljesítményűekre (0-35%-os 

eredmény), a közepes teljesítményűekre (40-65%-os eredmény) és a jó szövegértésűekre (70-100%-os 

eredmény). A második ábra azt mutatja, az egyes szövegeket hallgatók hány százaléka tartozik egy-egy 

csoportba. Amíg a normál tempójú és a 70%-os időtartam-zsugorítású szöveg esetén a csoportok tagjainak 

több mint 70%-a jó beszédmegértési eredményt produkált, addig a többi csoport tagjainak fele sem érte el 

ugyanezt az eredményt. Az 55%-os időtartam-zsugorítású szöveget hallgatók nagyobb része inkább közepes, 
illetve gyenge teljesítményt nyújtott; a csökkentett szünetidejű szövegnél a kísérleti csoport tagjainak alig több 

mint 40%-a ért el jó szövegértési eredményt. A ritmustalan szöveg esetében a legtöbb kísérleti személy (46%) 

csak közepes teljesítményt produkált. 
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2. ábra 

Az elért eredmények százalékos eloszlása 

(A függőleges tengelyen az egyes kategóriákba tartozó személyek arányát olvashatjuk.) 

 

 
 

Mivel a szövegek között két olyan pár is volt, amelyek beszédtempója megegyezett, viszont a gyorsítás 

módjában különböztek, ezért az ezekre kapott eredményeket külön is megvizsgáltuk. Ezzel a természetes gyors 

beszéd és a lineárisan, géppel felgyorsított beszéd megértésének különbségeit, illetve a szünettartásnak a 

beszédmegértésben betöltött szerepét figyelhettük meg. A 70%-ra zsugorított időtartamú és a ritmustalan 

szövegek 14,1 hang/s beszédtempójúak voltak, a két közlés artikulációs tempója között 1 hang/s különbség 

van. A szünettartásban azonban jóval nagyobbak a különbségek. Valószínűleg a ritmustalan beszédben 

található jóval kevesebb szünetnek és a néhol gyorsuló, néhol lassuló artikulációs tempónak köszönhető, hogy 

a két szöveg megértésében több mint 10 százaléknyi eltérést találtunk. 

Hasonlóan a szünettartásban, és így az artikulációs tempóban tért el egymástól az egyformán 18-18,1 hang/s 

beszédtempójú, csökkentett szünetidejű és az 55%-os tartamúra zsugorított szöveg. Ennek a két szövegnek a 

megértésében azonban nem találtunk jelentős különbséget, amiből arra következtethetünk, hogy egy bizonyos 

beszédtempón felül a gyorsítás típusától függetlenül jelentősen romlik a beszéd feldolgozása. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy melyik csoportnak mely kérdések megválaszolása volt a legkönnyebb, és melyek 

okozták a legnagyobb nehézséget. Az adatokat az első táblázatban olvashatjuk. 

 

1. táblázat 

A legnehezebb és a legkönnyebb kérdések az egyes csoportoknak 

 

 normál 

tempójú 

70%-os 

időtartam-

zsugorítású 

55%-os 

időtartam-

zsugorítású 

csökkentett 

szünetidejű 

ritmustalan 

legnehezebb 3. és 5. 2. és 7. 2. és 7. 2. és 5. 2. 

legkönnyebb 8. és 9. 4. és 9. 3. és 9. 9. 9. 

 

Az időtartamviszonyoktól függetlenül a 9. kérdésre tudták a legtöbben a választ, aminek valószínűleg az az 

oka, hogy ez a kérdés a szöveg azon részére kérdezett rá, amely meglepő fordulatot tartalmazott. A 

legnehezebb pedig a 2. kérdés volt, amelyre konkrét adatokat vártunk, ám ezek (diákok és több mint száz) a 

szöveg különböző helyein hangoztak el. 

 

4. Következtetések 
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Hipotézisünk, mely szerint a beszédtempó fokozásával csökken a szövegértés helyessége, a nagymértékű 

gyorsítás esetén beigazolódott. A kismértékben gyorsított, hétköznapi beszédszituációk során is előforduló 

artikulációs tempó azonban nem rontotta a jelen kísérletben résztvevők szövegértését. 

A gyorsítás mértéke befolyásolta azt is, hogy a természetes gyors beszéd vagy a géppel gyorsított beszéd 

volt-e az érthetőbb. A kevésbé gyors szövegek esetében a lineárisan gyorsított szöveg megértése sikeresebb 

volt, míg a nagyon gyors beszédtempó esetén nem találtunk különbséget a kétféle időszerkezetű és gyorsítású 

szöveg feldolgozásában. 

Vizsgálatunkat kevés számú adatközlővel végeztük, de az eredmények így is rávilágítanak a szövegértés és 

a beszédtempó legfontosabb összefüggéseire. 
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BORBÁS GABRIELLA DÓRA 
 

 

NYELVHASZNÁLAT ÉS TOLERANCIA 
 

 

 

 

 

Valójában az intoleranciáról szeretnék beszélni, arról, ahogyan a társadalom megítéli az egyén 

nyelvhasználatát. Sőt, pusztán a nyelvhasználat indulatokat, diszkriminációt, sztereotipikus megítélést válthat 

ki. 

„Abban a korban, amikor a faj, a bőrszín a vallás vagy a nyelv alapján történő hátrányos megkülönböztetés 

nyilvánosan nem fogadható el, a nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája az emberek nyelvhasználata 

alapján történő diszkrimináció.” (Milroy 1998, idézi Sándor 2001: 241.) 

Mi lehet ennek az oka? 

1. Mindenki használja a nyelvet. Ebből következőleg mindenkit érint. 

2. Szimbolikus jelentést tulajdonítanak a hallgatók a beszélők nyelvhasználatának. Szimbolikus, azaz magán 

a nyelven – mint a kommunikáció eszközén túlmutató jelentést. 

Élesen elválik a tudományos tény a laikusok, a nyelvhasználók vélekedésétől. Nézzük először a nyelvet! 

Saussure szerint a nyelv viszonyrendszer (értékrendszer). (Saussure 1967: 106) A nyelv jelekből áll. (I. m. 

33) Minden jelnek csak azáltal van értéke, hogy a jelhálónak tagja, és valamilyen viszonyban, oppozícióban áll 

a többi jellel. (I. m. 137) Egy jel értéke relatív, a többi jeltől függ, vagyis egy jelnek azáltal van értéke, hogy 

különbözik a többi jeltől. (I. m. 151, 161) Saussure nyelvi jelelméletének alapja: a nyelvi jel két részből 

tevődik össze: a jelölőből (azaz a hangsor pszichikai lenyomatából) és a jelöltből (azaz a fogalom képzetéből – 

a fogalom fogalmából). (I. m. 92) Ez természetesen csak leegyszerűsített ábrázolása egy morfémának, 

tudniillik Saussure nem gondolta, hogy a morfémák monoszémek lennének. A lényeget akarta ábrázolni, 

vagyis azt, hogy a nyelvi jel két oldala közötti kapocs asszociatív, konvencionális és motiválatlan. Ebből 

következik, hogy a nyelvi jeleknek csak a konvenció által van funkciójuk és létük is. 

A nyelv asszociatív kötelékek sora, pontosabban hálója, mivel nemcsak egy jelen belül, hanem a jelek 

között is asszociatív kötelékek vannak. (I. m. 133) Jelölőknek más jelek jelölőivel, jelölteknek más jelöltekkel 

és jelölőknek más jelek jelöltjeivel. (I. m. 147) Egy nyelvi jel (pontosabban egy jelölő-jelölt asszociatív 

kötelék) rengeteg nyelvi jelhez kapcsolódik – (végső soron) a jelek rendszerhálóján keresztül minden jel 

kapcsolatban áll minden jellel egy nyelvváltozaton belül. A jeleknek ez a tulajdonsága a saussure-i nyelvi 

érték. (I. m. 147) „A nyelvi jelrendszerben kölcsönös függőség van a rendszer tagjai között.” (I. m. 162) „A 

nyelv ugyanis tiszta értékrendszer …” (I. m. 106) „A nyelv rendszer, amelynek minden tagja kölcsönösen függ 

a többitől, és amelyben az egyik tag értéke csak annak a következménye, hogy egyidejűleg a többi tag is jelen 

van.” (I. m. 147) 

A nyelv időben létezik – mint minden –, és az idő mindent megváltoztat, így a nyelvet is. Az idő maga a 

változás és a változtatás. A nyelv társadalomban létezik. Sehol máshol! (A langue az adott nyelv anyanyelvi 

beszélőinek agyában; a parole pedig megsemmisül a levegőben, kivéve, ha valamilyen módszerrel rögzítjük: 

írás, magnó stb.) A társadalom sok-sok beszélőből áll, akik parole-ozásaik során megváltoztatják a nyelvet – 

mert amit sokan használnak, az szintén megváltozik. A változás két fő indítóoka: az idő és a társadalom 

tényezők mögött alapként a nyelvi jelek önkényessége áll. A nyelv szükségszerűen változik, mert időben és 

társadalomban létezik. 

 

Annak érzékeltetésére, hogy a nyelv csupán intézmény, Whitney joggal hangsúlyozta a jelek önkényes voltát; 

és ezzel helyezte a nyelvtudományt igazi pályájára. Gondolatát azonban nem vitte végig, és nem ismerte fel, 

hogy ez az önkényesség a nyelvet gyökeresen elkülöníti minden más intézménytől. (I. m. 102) 

 

A nyelv, a saussure-i langue lényege, működésének, funkcionálásának alapja és oka tehát az értékháló, a 

viszonyháló, amelynek minden nyelvi jel a tagja. Egy nyelvi jel az összes többivel szembenállva lehet önmaga, 
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és önmagával megegyezve állhat az összes többivel szemben. (I. m. 147) A kalapács szó a magyar nyelvben 

azért jelölheti meg a ’kalapács’ fogalmat, mert más hangsor nem jelöli meg ezt a fogalmat, és ez a hangsor 

nem jelöl meg más fogalmat. A nyelv azért tud tisztán értékrendszer lenni, mert jelei önkényesek, csak 

oppozícióik által van saját értékük, nem önjogon. Hiszen: „A nyelv forma és nem szubsztancia”. (I. m. 155) 

Ahogy a boltban a pénzem kicserélem egy cipóra, úgy cserélek ki egy hangsort egy fogalomra a kódolás-

dekódolás folyamatában. Ahogy a pénznek semmi köze nincs a cipóhoz, úgy nincs semmi köze a hangsornak a 

fogalomhoz: különböző minőségeket cserélek fel egymással. A világ milliárdnyi jelenségét egy nyelv 30–40 

fonéma (ill. ezekből alkotott hangsorok) segítségével képes megjelölni. „A nyelvi jel […] motiválatlan, vagyis 

a jelölthöz képest, amellyel a valóságban semmiféle természetes kapcsolata nincs, önkényes.” (I. m. 94) 

 

Most nézzük meg a társadalmi valóságot! 

Azt, hogy ezen puszta jelrendszernek, azaz a langue-nak és realizációjának, a parole-nak, azaz a 

nyelvhasználatnak – vagyis egyes nyelvi formáknak hogyan tulajdonít a társadalom szimbolikus értéket. 

Az embereket kinézetük és öltözködésük mellett nyelvhasználatuk alapján ítélik meg először és elsősorban. 

A beszélőkben feszültséget hozhatnak létre az anyanyelvváltozatuk és a magyar sztenderd között létező 

különbségek. A sztenderdet beszélők gyakran stigmatizálják (egyes nyelvváltozatok, nyelvi jelenségek 

megbélyegzése) a presztízsváltozattól eltérő nyelvi formákat, s rajtuk keresztül a nyelvhasználókat is. Miért 

van ez így? Jó ez így? Nemcsak a dialektusokkal, hanem például a csoportnyelvi szókincsekkel (pl. a 

szlenggel) és a nyelvi változásokkal (változók) szemben is létezik egy elmarasztaló közvélemény. 

A nyelvi jelrendszer: forma, rendszerháló – és nemhogy nincsenek a háló, a jelrendszer tagjainak esztétikai 

vagy bármilyen (a jelrendszertől független) értékei, hanem még jelentésük is csak egymással szemben van. 

Nincs saját jelentésük önjogon, pusztán a rendszer oppozíciói által. 

Ezeknek a szerencsétlen hangsor–fogalom asszociatív kapcsoknak, vagyis ezek hangzó megjelenítésének a 

társadalom jelentős része nyelvtől, tehát tudományos tényektől független szimbolikus értéket tulajdonít: 

minősítik a nyelvhasználót, stigmatizálják vagy sztereotipikus véleményeket alkotnak róla az alapján, hogy 

milyen/melyik langue van a fejében, és az alapján, hogy ebből a saját langue-jából (idiolektus) hogyan válogat 

a különböző beszédhelyzetekben. 

A társadalmi vélekedésben, ítéletalkotásban megjelenő intolerancia-helyszíneket próbálom meg 

összegyűjteni. A lingvicizmusról van szó, azaz a beszélőknek a különböző nyelvi kódok vagy különböző 

regiszterek használata alapján való megkülönböztetéséről. 

Nézzük a különböző kódokat! 

Egyrészt jelent más nyelveket: például le lehet valakit ütni, mert magyarul, arabul stb. szólal meg. Jelent 

más területi nyelvváltozatokat, nyelvjárásokat. Elterjedt laikus tévhit, hogy a társadalom által presztízsértékűvé 

tett központi norma, központi nyelvjárás, azaz a köznyelv, például a magyar sztenderd igényesebb, mint 

nyelvünk többi nyelvváltozata. Éppen ezért a nyelvjárásokat és használóikat gyakran stigmatizáció sújtja. Míg 

a köznyelvet használót pozitívan diszkriminálják (pl. egy állásinterjúban). 

A nyelv funkciója a kommunikáció (és a gondolkodás). Egyetlen élő nyelvet, nyelvjárást sem ismerünk, 

mely ne lenne tökéletes eszköze a kommunikációnak beszélői számára. „A nyelv változik, de nem veszít 

kommunikatív képességéből.” (Nádasdy 2004: 118) „[…] a nyelvek mind hibátlanok, mert egyetlen céljuk és 

funkciójuk az üzenetek kódolása és átvitele […]” (Nádasdy 2004: 119) Minden nyelv és nyelvváltozat egyenlő 

értékű: nincs könnyebb vagy nehezebb, szebb vagy csúnyább, egyszerűbb vagy bonyolultabb, hiányos vagy 

árnyaltabb stb. nyelv. 

„Súlyosan téves […] az a szemlélet, hogy volna bármely anyanyelvi beszélő, aki ne tudná helyesen az 

anyanyelvét.” (Nádasdy 2004: 121) „[…] a helyes fogalma pedig csak egy-egy normához képest 

értelmezhető.” (Kálmán 2004: 67) Nyelvtanilag rossz, helytelen formának azokat tarthatjuk, amelyeket az 

anyanyelvi beszélők nem használnak, mivel: a magyar langue a magyar anyanyelvi beszélők mentális 

tulajdona. „A nyelv ugyanis senkiben sem teljes, tökéletes formájában csak a közösségben él.” (Saussure 1967: 

31) Nem létezik egy „ideális”, „helyes” magyar nyelv valahol rögzítve, dokumentálva, szekrénybe zárva, mint 

például a méterrúd – a magyar nyelv csak az anyanyelvi beszélők fejében él, nincs az anyanyelvi beszélőktől 

független léte. 
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Nyilván úgy kell felelnünk e kérdésre, ahogy már az ókorban felelt Horatius: „Usus, quem penes arbitrium est 

et jus et norma loquendi.” Csakis a nyelvszokás döntheti el, mi helyes és mi helytelen. Általános szempontból 

csak az helytelen, csak az magyartalan, amit a romlatlan nyelvérzékű magyar nép sehol se használ, ellenben 

helyes, ami a népnél akármilyen csekély területen szokásban van. (Simonyi 1905: 211) 

 

A nyelv folyamatosan változik, s ezáltal a különböző normák szabályai is. 

A lingvicizmusra régi időkből is találunk példákat: 

 

És elfoglalták a gileádbéliek Efráim előtt a Jordán réveit, és lőn, hogy mikor az Efráim közül való menekülők 

azt mondják vala: Hadd menjek által! azt kérdezték tőlük a gileádbéli férfiak: efráimbéli vagy-é? És ha az azt 

mondotta: nem! Akkor azt mondák néki: Mondd: sibboleth! És ha szibbolethet mondott, mert nem tudta úgy 

kimondani, akkor megfogták őt és megölték a Jordán réveinél, és elesett ott abban az időben az efráimbéliek 

közül negyvenkétezer. (Biblia, Bír. 12: 5–6) 

 

A Bírák könyvéből idézett példa a héber sibbólet ’gabona’ szó két dialektus szerinti eltérő ejtéséről szól. Az 

Újszövetségből is tudunk idézni példát arra, hogy a beszélők számon tartották a nyelvjárási különbségeket: „És 

[Péter] ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott 

álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is 

elárul téged” (Biblia, Mt. 26: 72–73). 

Mire lehet még használni a kódbeli különbségeket? Elterjedt laikus, tudománytalan nézet, hogy a 

nyelvjárásban beszélők vagy a nyelvjárási formákat is használók műveletlenebbek, iskolázatlanabbak, sőt, 

butábbak, esetleg egyenesen „bunkó parasztok” (az utóbbi diákoktól gyűjtve). 

Milyen érdekes, hogy azt lehet mondani, hogy te ne használd a te anyanyelvi kódodat (pl. ne használd a 

magyart, hanem a szlovákot), vagy ne használd a te anyanyelvjárásodat (vernakuláris norma), mert nekünk az 

nem tetszik, hanem tessék megtanulni a pesti köznyelvet. Annak ellenére, hogy a magyar nyelvjárások között 

nincs akkora különbség, hogy megértési problémák lépnének fel. Vagy éppen ezért? 

Lehetséges, hogy éppen azért lehet a magyar nyelvjárásokkal (és általuk használóikkal) asszociatíve 

összekapcsolni az iskolázatlanság, „bunkóság” ténylegesen össze nem függő tulajdonságokat – mert a magyar 

nyelvjárások nem különböznek annyira egymástól, hogy a beszélők érzékelnék, hogy külön kódokról, külön 

nyelvi rendszerekről: nyelvváltozatokról van szó. És mivel nem egy másik nyelvi rendszernek, másik 

nyelvváltozatnak tartják, viszont a különbségeket érzékelik, az iskolázatlanság jelzőjének (tünetének) 

gondolják, úgy okoskodnak, hogy van a „jó” magyar (a köznyelv, a sztenderd) és ami kicsit másként jelenik 

meg (hiszen a magyar nyelvjárások esetében a különbségek elsősorban ejtésbeliek), az nem „jó magyar” – az 

az iskolázatlanok nyelve. Igen gyakran a magyar anyanyelvi beszélőknek az a véleménye, hogy azon 

nyelvhasználat létének, amely kicsit különbözik a sztenderdtől, csak az lehet az oka, hogy az illető 

(anyanyelvi!) beszélő nem tanult meg jól magyarul. Lehetségesnek tartom, hogy amennyiben a magyar 

nyelvjárások közötti különbségek markánsabbak lennének, akkor más lehetne a közéletben a státuszuk: 

elfogadott lenne például a médiában a nyelvjárások használata, akár Angliában, Németországban stb. 

Ezt a sztereotípiát használja fel és ki a média is. Hiszen a médiában kizárólag csak köznyelven beszélők 

dolgozhatnak (tudom, van két, anyanyelvjárását használó meteorológus…), ugyanakkor, amikor egy műsorban 

(show-ban) azt akarják alátámasztani, hogy vannak kamera előtt is üvöltöző, verekedő stb. emberek… – nos, 

abba a műsorba kizárólag nyelvjárási beszélőket „szállítanak”. Erősítendő és rájátszandó a sztereotípiára. 

Holott ugyanannyi verekedő köznyelvi beszélőt is tudnának találni. 

Minden nyelvnek több változata létezik: vannak területi, dialektális és társadalmi, szociolektális változatok, 

s ezáltal dialektális és szociolektális normák is. Minden nyelvváltozat egyenlő nyelvi, nyelvészeti 

(strukturáltságbeli, kommunikációs) szempontból. Társadalmi szempontból természetesen nem egyenértékűek 

a különböző nyelvváltozatok, nyelvi jelenségek: a használók számára különböző értékük, presztízsük lehet. Ez 

a jelenség azonban a nyelvhasználók és a nyelvhasználat problémakörébe tartozik, és nem a nyelvi rendszerről 

szól. A nyelvvédők-nyelvművelők gyakran megfeledkeznek arról, hogy egy nyelvi forma önmagában nem 

lehet helytelen, csak egy normához viszonyítva, valamint arról is, hogy egy normán belül is lehet javasolt vagy 

nem javasolt egy nyelvi elem használata: a különböző beszédhelyzeteknek megfelelően. Sokszor laikusok 

számára úgy ábrázolják, mintha egyetlen változata lenne a magyar nyelvnek, és azok a nyelvi formák, amelyek 
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eltérnek a presztízs nyelvváltozat elemeitől – rontott jelenségek lennének. A „jó magyar” és a „rossz magyar 

nyelv” képzetének fennmaradását véleményem szerint egyes nyelvművelők jelentősen támogatják 

munkásságukkal. Az is megfigyelhető, hogy nem veszik figyelembe, milyen sokféle beszédhelyzetben 

használjuk a nyelvet, s azt sugallják: az utcán, otthon, buszon beszélgető emberek nem beszélnek helyesen. 

Tudatosítani kellene, hogy különböző beszédszituációk léteznek: a buszon nem kell olyan stílusban 

beszélgetni, mintha tudományos konferencián adnánk elő. Általános megfigyelésem, hogy összekeverik a 

területi és társadalmi normákat a stílusbeli elvárásokkal. A stílus, a regiszter nyelvészeti értelemben: válogatás 

a langue-om elemeiből, az adott beszédhelyzetnek megfelelően. A szociolektus és a dialektus azonban a 

beszédhelyzet „fölött állnak”. A nyelvi nevelés célja éppen az lenne, hogy minden kommunikációs helyzetben 

könnyedén, jól, a társadalmi normáknak megfelelően tudjunk boldogulni (ha akarunk). Ugyanakkor nem csak 

a formális kommunikációs helyzetnek megfelelő beszédmódot kellene preferálni! Azt pedig sohase felejtsük 

el, hogy a különféle regiszterek használata a társadalom, és nem a nyelv vagy a nyelvész elvárása! 

 

Akár bevallja egy chicagói magyar saját magának, akár nem, föl szokta tenni azt a kérdést, hogy tudnak-e a 

chicagói magyarok magyarul? Ez a kérdés aztán könnyen kapcsolódik egy másikhoz: ki tud jól magyarul? 

Persze nemcsak felteszik, feltesszük a kérdést, hanem meg is válaszoljuk. És nem csupán a chicagóiakról van 

véleményünk, hanem arról is, hogy tudnak-e magyarul az erdélyi magyarok, a szögediek vagy a pestiek. Ilyen 

kérdésekkel állandóan körül vagyunk véve. Nem csak mi, földi halandók, de időnként szépírók is egymásnak 

esnek a szépnek vagy jónak hitt magyarul tudás birtokháborítási pereiben. Az az érdekes ebben a kérdésben, 

hogy van egy rejtett tartalma. Ha valaki „nem tud jól magyarul”, arról gyakran kimondatlanul azt is állítjuk, 

hogy „nem jó magyar ember”. Ha valakiről ki akarjuk állítani a „nem jó magyar ember” bizonyítványt, elég, 

ha epés megjegyzést teszünk akcentusára, beszédére, esetleg írásának valamely kifogásolható vagy annak vélt 

vonására. Ebben a vonatkozásban nagy a demokrácia – a társadalmi ranglétra bármely fokán csaknem azonos 

tévhitek, babonák és sztereotípiák élnek, és a megbélyegzés módjai is azonosak, vagy legalábbis nagyon 

hasonlóak. Sok nyelvi mítoszunk van. Az egyik szerint az igazi, szép, romlatlan, ősi és tiszta magyar nyelvet 

Erdélyben beszélik. De amikor 1987–88 táján tízezrével menekültek erdélyi magyarok Magyarországra, szinte 

kivétel nélkül mindegyikükről kiderült, hogy nem tudnak elég jól magyarul… (Kontra 1999b: 28) 

 

Nézzük a különböző regisztereket! 

A nyelvi-nyelvhasználati stigmatizációt nyelvi-nyelvészeti érvekkel kellene alátámasztani – ilyenek viszont 

nincsenek, a fentebbiekből következően nem létezhetnek. 

 

A különféle változatok más-más nyelvszociológiai értékkel bírnak; egyeseket befogad az úgynevezett művelt 

köznyelv, másokat nem – de nyelvészeti szempontból nem lehet értékbeli különbséget tenni közöttük. A 

művelt köznyelvi normával ütköző alakok nem romlottak vagy helytelenek, hanem olyan változatok, melyek a 

nyelvnek csupán valamely regionális vagy társadalmi változatában […] nyertek polgárjogot. (É. Kiss 2004: 

72) 

 

Az esztétikum tanulmányozása, vagy a vele való érvelés, valamint az értékítélet kívül esik a nyelvtudományon. 

A nyelvi rendszeren belül értelmezhetetlen az esztétikai érték fogalma – csak a társadalom tagjai 

tulajdoníthatnak a nyelvi jeleknek esztétikai értéket. A társadalom tagjai azonban kívül vannak a nyelv 

rendszerén, nem elemei egy nyelvi rendszernek. 

Nem egy nyelvváltozata és azon belül egy stilisztikai változata, regisztere van egy nyelvnek és egy 

nyelvhasználónak sem. Senki sem mondja, hogy egy tudományos dolgozatban írjunk igen problémás szituáció 

helyett kőkemény helyzet-et, de fordítva se várjuk el, hogy tábortűz mellett borozgatva az igen problémás 
szituáció-t használjuk. (Lehet használni, de ne várják el!) Léteznek életkori, szakmai, nemi stb. szókincsek. 

Semmi különös nincs abban, ha egy szívsebész számára idegen egy fodrász nyelvhasználata, és abban sem, ha 

egy 75 éves számára furcsa egy 15 éves stílusa. 

Társadalmi – és nem nyelvi elvárás, hogy milyen regisztereket kell használni különböző 

beszédhelyzetekben. A nyelvi elvárás – csak a megértés. A nyelv létének oka, hogy a kommunikáció 
eszközeként funkcionál. A nyelv létének oka tehát a kommunikáció. 
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A fiatalokat szokás megróni a szleng használatáért. Miközben az igazság az, hogy olyan hallgatóknak, akik 

nem ismerik a szleng szókincsét, tudnak más regiszterben is beszélni. Ha akarnak. Ugyanez a jelenség, és 

mégsem stigmatizált, mikor egy orvos szaknyelven mondja el a betegnek, hogy mi a baja. Eleve lehetetlenné 

téve a kommunikáció célját, azt, hogy átmenjen az üzenet. 

Formális beszédhelyzetekből nemcsak a nyelvjárási kódok, vagy például a szleng, hanem a nyelvi változók 

újabb alakja (pl. az inessivusi funkciójú -ba/-be), valamint az újonnan keletkező nyelvi jelenségek (pl. az új 

igekötős igék, mondjuk bealszik) is ki vannak tiltva – nem a nyelv, hanem a beszélőtársadalom által. 

Hasonló érdekesség jelenik meg a viselkedés és az öltözködés megítélésében is: önmagukban nem értékes, 

pusztán funkciós elemeket a társadalom értékítélettel lát el. Például fekete nadrághoz fehér zoknit felvenni – 

stigmatizált jelenség. A zokni funkciója a láb melegítése (vagy a cipőhasználat kényelmesebbé tétele), a színe 

funkcionális szempontból lényegtelen. Az ivás is funkcionális eltartott kisujjal – a társadalom által azonban 

stigmatizált. Ezen szokások és megítélésük is változik (régebben ivásnál éppen az eltartott kisujj volt a 

preferált), éppúgy, mint ahogy nemcsak a nyelvhasználat változik, hanem a stigmatizált nyelvi formák halmaza 

is. 

A több millió nyelvi jelenség közül néhányat negatív, néhányat pozitív diszkriminációval lát el a társadalom 

egy része. 

 

De az ilyen ötletszerű megrovásokkal a nyelvművelésben minden lépten-nyomon találkozunk. Az emberek 

gondolkodás nélkül elfogadják és tovább adják. Ilyen dolgokban – milyen a nyelvművelés és nyelvtanítás – 

ahol féllábbal tudományos, féllábbal gyakorlati téren állunk, mindig a műkedvelők ítélnek legbátrabban s ezzel 

nagyon megnehezítik a vitás kérdéseknek elfogulatlan vizsgálatát. (Simonyi 1903: 11) 

 

Például az inessivusi funkciójú -ba stigmatizált: Nem nagyon bízok a dologba. Viszont az illativusi funkciójú 

(azaz hiperkorrekt) -ban nem: Ez nem az én hatáskörömben tartozik. Nemcsak a stigmatizált nyelvi formák ad 

hoc kiválasztása érdekes, hanem az az anekdotisztikus terjedés és lét is, ahogyan ezek a nyelvi babonák a 

beszélőtársadalomban terjednek és fennmaradnak. 

Nyelvi jelenségek a stigmatizáció mellett indulatokat is képesek kiváltani. „Gutaütést tudok kapni, ha valaki 

azt mondja: az miatt”. Holott a beszélő nem bántotta a hallgatót, nem ütötte meg, nem lopta el semmijét – 

pusztán egy nyelvi formát választott… 

Véleményem szerint ezen tudománytalan és diszkriminatív vélekedések, babonák létéért súlyos felelősség 

terheli a közoktatást. A 12 osztály elvégzése ellenére könnyen lehet, hogy semmilyen tudásunk nem alakul ki 

arról, hogy mi az a nyelvjárás, mik azok a beszédhelyzetfüggő regiszterek. 

 

A nyelv csalóka tulajdonunk. Normális esetben mindenki birtokolja, használja, olyan természetes része 

életünknek, mint a levegő vagy a víz. […] Ezért aztán majd mindenki úgy véli: életének s mindannyiunk 

életének eme legtermészetesebb részéről mindent tud, amit tudni lehet s érdemes. Ennek azonban épp a 

fordítottja igaz: az emberek vajmi keveset tudnak a nyelvről általában, s anyanyelvükről sem tudnak annyit, 

amennyi saját kommunikatív céljaik megvalósításához kellene. Különösen szembeötlő ez a tudatlanság azok 

esetében, akiknek valamilyen szinten kenyerük a nyelv, például az újságírók, tanárok, jogászok, szociológusok 

és általában az empirikus társadalomtudománnyal foglalkozók esetében. (Kontra 1999c: 132–33) 

 

Hogyan lehetséges, hogy a minimum 12 éven át hallgatott magyar nyelvvel foglalkozó órák után sem tudja 

egy újságíró, egy riporter, hogy egy adott nyelvi jelenség nyelvjárási jelenség, és nem rontott köznyelvi 

formáról van szó. Hogyan lehetséges, hogy tudatlanságtól sújtva még ahhoz is veszi a bátorságot, hogy élő 

adásban kijavítsa (vagy nonverbális vélemény-nyilvánítással megbélyegezze) anyanyelvi beszélőtársát. 

Gyakori jelenség a mindennapi kommunikációban is, hogy a javítók nincsenek tisztában azzal, hogy a javított 

nem rosszul tud magyarul, pusztán nyelvjárásban beszél, azért, mert az az anyanyelvváltozata. Hogyan 

lehetséges, hogy még azok sem ismerik fel a kódbeli és a regiszterbeli különbségeket, akik mindennapi 

munkájuk során a nyelvvel dolgoznak (és nem 12, hanem 16–17 évig hallgattak magyar nyelvi órákat)? 

 

Talán az újságírásnál is fontosabb az iskolai tanítók és tanárok hatása, pozitív és negatív értelemben egyaránt. 

Tisztelet s megbecsülés a kivételnek, de a pedagógusok túlnyomó többsége nem tudja, hogy milyen érzelmeket 
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vált ki diákjaiban egy-egy – akár jó szándékú – nyelvi megjegyzésével. Az a tanár, aki diákjára ráförmed, mert 

az adeverinca-t mond bizonyítvány helyett, vagy szekretár-t titkár helyett, valószínűleg nem tudja, hogy 

esetleg a kisdiák édesanyját szidja akaratlanul. A kétnyelvű gyermek ugyanis nem azért használ „tisztátalan” 

magyart, mert „rossz magyar ember”, sem nem azért, hogy bosszantsa tanítóját. Egyszerűen azon a nyelven 

beszél, amelyet szüleitől s a környezetében levőktől megtanult. A diákot letorkoló, kijavító tanár 

megszégyeníti növendékét; azt a nyelvet, esetleg egyetlen szót bélyegzi meg, amit a gyerek édesanyjától 

tanult. Ugyanezt teszi egyébként minden magyarországi tanító is, amikor a nyelvjárást beszélő diák mink-jét 

kijavítja mi-re. Az „üzenet” úgy szól, hogy „rendes, művelt, igazi stb. magyar ember” nem salapétá-t mond, 

hanem munkaruhá-t, nem halasszuk-ot, hanem halasztjuk-ot és így tovább. A tanár által megbélyegzett nyelvi 

alakot, szót a gyerek édesanyjától tanulta, tehát neki a tanító üzenete úgy szól, hogy édesanyja „nem rendes, 

művelt, igazi stb. magyar ember”. Az ilyen tanár – akaratlanul is – szidja diákja édesanyját. (Kontra 1999a: 

18) 
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CS. JÓNÁS ERZSÉBET 
 

 

A NYELVHASZNÁLAT FORDÍTÁSSTILISZTIKAI VONZATAI 
 

 

 

 

 

A Viszockij-versek – a szövegek szemantikai síkjai, asszociatív viszonyai révén – újabb negyedszázadot 

átívelve, a 21. század emberének, a mai olvasónak is üzennek. Más kísértések között megélt, de ugyanolyan 

erejű kétségeket támasztó lelki válságait, gyötrelmeit, útkereséseit, naponta megvívott harcait idézik meg, s a 

szó kimondásával nyújtanak segítő kezet az olvasónak. Közös gondolati-érzelmi terheink miatt értjük, s 

érezzük közelállónak Viszockij verseit az új évezred elején is (vö. Komarov 2003). 

A Tilalmakat szegve 2003-as kétnyelvű Viszockij-kötet szerkesztője, Viczai Péter a bevezetőben 

hangsúlyozza, hogy „a válogatás a már meglevő – és fellelhető – magyar fordításokból, illetve az orosz nyelvű 

eredetikből kifejezetten e kötet számára készült új fordításokból” állt össze (Viszockij 2003: 11). Joggal 

feltételezhetjük, hogy a hatvanöt vers mennyiségileg nagyobb tematikus szórást tesz lehetővé a szabadság-

témán belül, mint az első Viszockij-fordítást jelentő, 1989-es kilenc versből álló csokor (Ratkó 1988). Ám ha 

sorra vesszük az új verseket, a tematikus felosztás nem változik, csupán az altípusok összetétele lesz más. 

Ebből arra következtethetünk, hogy miközben Viszockijt ugyanolyannak – a szabadságvágy dalnokának – 

tartja számon a mai befogadó is, a jelenkor gondolkozása és ízlésvilága más résztémákban találja meg 

önkifejezését. 

Egyik jellemző témája a szabadság, sőt a szabadosság a szerelemben. Viszockij dalaiban 2003-ban a 

szerelem szabadsága, felszabadító, erőt adó energiája helyett a férfi-nő viszonynak a szabadosság határait 

feszegetni próbáló – ma a közízléssel nagyon is egybecsengő – megszólaltatása kap hangot. Ezt a magunk 

esztétikai normarendszere szerint nem neveznénk szerelmi lírának, inkább a férfi – nő kapcsolat 

konfliktusos, indulati nyelvi megjelenítésének. Az új válogatásra jellemző az eltolódás a mai magyar 

szubkultúrák sajátos nyelvén megszólaló, e témakörökbe sorolt dalszövegek felé. 

Egyik példája ennek az a Viszockij-dal, melynek az orosz eredetiben nincs címe, s első sora így kezdődik: 

Én nőt tizenhét évemig nem ütöttem meg. 

E vers 2003-ban megjelent fordításának stílusa a szabadság megélését sajátos dimenziókban, a 

nyelvhasználatot a szabadosság felé eltolva állítja a figyelem középpontjába. A személyes lét korlátokat nem 

ismerő agresszivitása nem eszmei, morális értékek védelmében, hanem az önfegyelem hiányának 

következményeként, a vallomásos én önmaga számára is érthetetlen, megvetett viselkedési alternatívájaként 

jelenik meg: 
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(1963) 
 

Erdélyi Z. Jánosnak a 2003-ban megjelent Viszockij kötetbeli szövegértelmezése karakteresen tükrözi a 

fordítóra és a korra jellemző értékvesztett világlátás nyelvi stílusbeli sajátosságait. 

A orosz szleng hatására létrejött, valamint az orosz eredeti szövegből hiányzó, mai magyar szubkulturális 

szókincset sorakoztatja fel. A nyelvhasználatbeli fokozásokat mind az orosz, mind a magyar szövegben 

(adjekciós alakzat, klimax) félkövér kurzív szedéssel jelöljük: 

 

Vlagyimir Viszockij: 

 

Tizenhét évemig nem vágtam nőt pofon 

 

Tizenhét évemig nem vágtam nőt pofon – 

Először akkortájt ütöttem. 

Fékezni magamat azóta sem tudom: 

Jobbra is – balra is 

 „Borravalót” osztok köröttem. 

 

Hogy is történt, hogy én, intelligens, precíz – 

Ki erőszakkal sose támadt – 

Ily mélyre süllyedék, hogy épp e percben is… 

Akarjátok netán, 

 Hogy magam verjem be a számat? 
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Pedig hát így esett: én nem csaltam meg őt 

Három napig egyszer se, frankó! 

Kölnit vettem neki – hogy legyek érthetőbb? – 

Barátom, franciát: 

 Harmincnégy rubel s némi apró. 

 

Tartott más hapsit is, egy TÉZSÉ
1
-eladót – 

Golubjov Szláva, így nevezték –, 

Korábban tőle már ilyen kölnit kapott. 

Jobbra is – balra is 

 Riszálta kurvácskám a seggét. 

 

Még ifjú voltam, és lobbant a vér, sötét 

Kedvvel kiböktem, mi az ábra: 

„Szlávkádnak tegnap én szétrúgtam a tökét” – 

Mondtam – „ma meg, csibém, 

 Téged tanítlak fürge táncra.” 

 

Kezem rángott, amint testem testéhez ért, 

Fogaim „Marseillaise”-t doboltak – 

Gégém szorongva nyúlt kiszáradt nyelvemért, 

Jobbról is – balról is 

 Lekentem pár flammóst a tyúknak. 

 

Azóta mindegyik tojó tőlem sztremál – 

S ez fáj nekem, az Isten tudja! 

Ezért ütök sokat, s nem számít, hogyha fáj – 

 Mégsem győzöm – túl sok a buksza. 

 

(Viszockij 2003: 35–37. Erdélyi Z. János fordítása) 
A magyar szöveg stílustartalma az orosz eredetinél keményebb. Sok helyen – némiképp öncélúan – az 

alvilági argó felé megy el. Viszockijnál ugyanis csupán néhány olyan szót találunk, amely a magyar 

szubkultúra stílusbeli felhasználását indokolná. Ilyen kohézióteremtő kulcsszavak és frazeologizmusok: 

 (’pofánvágás’), (’prostituált’), (’csaj/csajszi’),  (’jól 

bemostam neki’). Ezek az orosz szlenghez tartozó stilémák egész sor, a mai magyar szubkultúrához tartozó 

nem irodalmi nyelvi formát generálnak (az argó széles spektrumát). Ebből a szó- és frazeologizmus-készletből 

az itt idézett néhány versszak a szövegértelmezés stílust generáló erejét mutatja be. Az első három versszak az 

eredeti orosz szöveggel a szemantikai síkokon megegyezik. 

Fábián Pálra hivatkozva Péter Mihály megállapítja, hogy a 90-es éveket anyanyelvünkben „szókincsváltó 

évtizednek” lehet nevezni. A legfeltűnőbb és leginkább aggasztó a szóhasználatban a stiláris normák általános 

fellazulása, a szleng mellett az obszcén kifejezések megjelenése. Míg a szleng a társadalmi-politikai rétegek 

beszédében expresszivitásra való törekvést tükröz, az obszcén kifejezéseket használók funkciótlanul sorolják a 

tabu-szavakat. Ez a jelenség a közbeszédben, sőt a politikában és az irodalomban is gátlástalanul terjed. Nem a 

magyar nyelv romlik, hanem a használóinak kommunikatív kompetenciája, állapítja meg a szerző. Ezen a 

nyelvművelőknek példamutatással és neveléssel lehet és kell javítaniuk. 

Nézzünk meg – összehasonlítva a tematikus nyelvhasználatot – Viszockij első magyar fordításai közül egy 

hasonló tematikájút. A fordító a költő Ratkó József volt, a megjelenés ideje 1988. január. Ratkó József 

Viszockij-fordításaiban a szexualitás, s a szubjektív líra szélsőséges megnyilatkozásainak magyar nyelvű 

átadásánál a csökkentéssel járó finomítás műveletét (detrakciós alakzat, antiklimax) tipikusan alkalmazza. 

                                                           
1
 Valószínűleg egy áruház neve. 
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Arra keressük a választ, vajon a detrakció a költő-fordító értékrendjével vagy más összetevőkkel 

magyarázható. 

A vizsgált Viszockij-vers cím nélkül jelent meg 1963-ban. Ratkó József 1988 elején Nyinka címmel 

fordította magyarra. Viszockij szövegét összevető fordításstilisztikai elemzésünkhöz a szövegkritikai forrásból, 

a www.kulichki.ru internetes Viszockij-archívumából vettük át. Ratkó fordításában az előzőekhez hasonlóan 

félkövér kurzív szedéssel jelöljük a csökkentést (Babosi 2000: 344–345): 

…

…

 

(1963) 
 

Az eredeti szövegben és Ratkó József fordításában félkövér dőlt betűvel emeljük ki a stilisztikai csökkentést. 

Az előbbi versfordításban megfigyelhető fokozásos, adjekciós műveletekkel ellentétben, ez esetben 

detrakcióval, visszafogással, elhagyással, finomítással van dolgunk: 

 

Vlagyimir Viszockij 

 

NYINKA 
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Ma pedig, mert úgy tartja a kedvem, 

Szombatolok, magamat ünneplem. 

S ha Nyinocska nem lesz ma szeszélyes, 

Hozzácsapódom az életéhez. 

 

Várj, te balfék, Nyinka közveszélyes. 

S akkor mi van? – őrá vagyok éhes. 

Hé, te balfék, összejött a brancsunk, 

S egy csehóban vágyadat elisszuk. 

 

Szálljatok le rólam, hagyjatok ma. 

Nincs piálás, kortyot se iszom ma. 

Nyinka ma a derekét beadja, 

S életkedvem akkor visszaadja. 

 

Ej, mi közöd ehhez a Nyinkához? 

Elélte már János meg a város. 

Vele hálni – ilyen ronda nővel? 

Köpök rá – mert nekem csakis ő kell. 

 

(Ratkó fordításában ez a versszak nem szerepel.) 

 

Harákol és rusnya, mint a béka, 

Monoklija van, biceg és béna, 

S úgy öltözik, mint a vécésnéne. 

Tojok rá, mert annál jobban kéne. 

 

Beszélik, hogy nem a világ szépe, 

S akkor mi van? – így tetszik nagyon. 

És ha olyan és ha közveszélyes? 

Annál erősebben akarom. 

 

1988. január 

(Babosi 2000: 344–345. Ratkó József fordítása.) 
 

Ratkó szövegében a Nyinkából kedveskedő „Nyinocska” lesz, a koszosból („ ”) „rusnya, mint a 

béka”, a nem egy szépségből („ ”) „nem a világ szépe”. Kicsit mindenhol visszafog a minősítés 

expresszivitásából. Az viszont külön kifejtést érdemelne, hogy a besúgó, beépített tégla („ ”) miért 

lett Ratkónál finomított, átvitt értelmű „közveszélyes”-sé. 
A detrakció és az adjekció alkalmazása több okra vezethető vissza. Ratkó József képi világában a nő 

figurája Mária-dalokba foglalt, megemelt, szinte szentként lebegő nőalakhoz hasonlatos. Ezt bizonyítják a 

Mária-dalok és a Viszockij Marinának írt verse közötti párhuzamok (vö. Viczai 2000, Cs. Jónás 2005: 29). A 

lírikusi pozíció, amelyet Ratkó a nőkkel szemben elfoglal verseiben, nem engedi meg tehát az erőteljes, 

naturalisztikus lexika használatát. Ugyanakkor a fordítás idődimenziója is ebbe az irányba mutat. A ’80-as 

évek irodalmi kánonja sem motiválta Ratkót, hogy a Hetek és Kilencek vonzásában alkotó költő a Viszockij-

fordítás adta lehetőségeket a magyar interpretációban a nyelvhasználat erőteljesebb, vulgárisabb lexikája felé 

bontsa ki (vö. Jánosi 2006: 10). Innen a nyelvhasználati csökkentés, finomítás. Az erősítés, a durva 

nyelvhasználat felé való fokozás a 21. század korstílusának jellemzője. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az 

adjekció a detrakciókkal együtt teremti meg a vers szemantikai egyensúlyát, tehát önmagában egyik sem 

elítélendő vagy helyeslendő alakzat (vö. Gáspári 2003: 32). 
A 2003-as magyar fordítások saját korunk tevékeny, önismereti munkájának is részei. Viszockij verseiben a 

huszonöt évvel ezelőttieken túl újabb rétegeket fedezünk fel, érzünk sajátunknak, helyettünk szóló 
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kiáltásoknak. Ez a ráismerés motiválta a dalok újrafordítását. A dalok szövegéhez fűződő jelentéstani 

specifikációk, új asszociatív viszonyok éltetik az örök fiatalként megmaradó énekes dalait. 

A műfordítás ékes bizonyítéka a nyitott, csak a befogadó által, az ő értelmezésével befejezetté váló, 

esztétikai egészként funkcionáló irodalmi szöveg létének. Egészen más tartalmakat fejt fel a ’80-as évek 

recepciója, s a mai „való világ” szövegértelmezői horizontja akár ugyanabból a szövegből. Ezért van az, hogy 

maga a nyelvi elemek összeválogatása, rendezése a fordítás folyamatkategóriájának tekinthető. A variabilitás 

stilisztikai elemzése ugyanakkor túlmutat a két nyelv szövegéből felfejthető valóságelemek összevetésén, de 

alapvetően meghatározza a befejezett, publikált fordításproduktum megítélését. 

„A jó fordítás képessége nemcsak egyéni kérdés, hanem egy nyelv, egy közösség gondolati-érzelmi 

teherbíró képességének kérdése is” – véli Németh G. Béla (Németh G. 1998: 219). Erre a megállapításra újabb 

bizonyítékot találtunk az új Viszockij-kötet megjelenésével. 

A fordításstilisztikai elemzések mindegyikéből kiviláglik az a Bahtyintól vett megállapítás, mely szerint „a 

költészet mintegy kifacsarja a nyelvben rejlő összes lehetőséget, a nyelv pedig szinte önmagát múlja felül” a 

költészetben. Ha tehát akár anyanyelvünket, akár egy idegen nyelvet igazán meg szeretnénk ismerni, érdemes 

a műfordítások elemzésére nagyobb figyelmet fordítanunk. A műfordítás – írja Péter Mihály a Nyelv, stílus, 

költői beszéd című kötetének egyik tanulmányában – „örökös kollektív nemzeti küzdelem”, amelynek során 

„az egymás nyomába lépő fordítók az új vívmányok segítségével egyre teljesebben teszik tulajdonukká az 

idegen kincseket” (Péter 2005: 180). Ma azt mondanánk, ez a gondolat nem más, mint a hermeneutika, a 

recepcióesztétika modern alapvetése. 
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DÉR CSILLA ILONA – MARKÓ ALEXANDRA 
 

 

A MAGYAR DISKURZUSJELÖLŐK 

SZUPRASZEGMENTÁLIS JELÖLTSÉGE 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

A diskurzusjelölők (discourse markers, másutt: discourse connectors, discourse particles, discourse operators, 

cue phrases stb.) terminus alatt olyan nyelvi-pragmatikai elemeket értünk, amelyek átmeneti pontokat jelölnek 

a diskurzusban, a diskurzus szegmentálásáról és működtetéséről szolgáltatnak információkat, a 

diskurzusstruktúrát jelzik (vö. Fraser 1999: 931, Louwerse–Mitchell 2003: 199). Például kifejezhetik új téma 

vagy melléktéma bevezetését: Tényleg, hogy sikerült a vizsgád? Mellesleg a baleset mikor történt? Ezek az 

elemek nagyobb számban a beszélt nyelvben fordulnak elő, de egyes írott műfajokban is megtalálhatók (vö. 

Dér 2006). A diskurzusjelölőket a szakirodalomban funkcionális csoportként tartják számon, amelynek tagjai 

eredetüket tekintve igen heterogének: különböző szófajokból (határozószó, kötőszó, ige stb.) és nyelvi szintű 

egységekből származhatnak (lexémák, különféle szintagmák stb.), emellett nonverbális diskurzusjelölők is 

léteznek (Schiffrin 1987: 328; a magyar szakirodalomban az ilyen szerepben használatos hümmögések 

alaptípusainak akusztikai fonetikai vizsgálatát lásd Markó 2005). 

A diskurzusjelölők lényeges közös vonásaként említi a szakirodalom, hogy elkülönülnek a mondat többi 

részétől, prozódiailag függetlenek, amit szóban az egység előtti és utáni szünet, írásban központozás jelez 

(például: Jucker–Ziv 1998: 3, idézi González 2004: 43–44; Zwicky 1985: 303–304, idézi Fraser 1999: 933). A 

nemzetközi szakirodalomban megjelenő, a diskurzusjelölők előtti és utáni szünettartásra irányuló kísérleti 

fonetikai kutatások eredményei ugyanakkor ellentmondani látszanak ennek: egy vizsgálat során az angol well 

’nos, szóval’ diskurzusjelölő csak 50%-ban bizonyult önálló prozódiai egységnek (Hirschberg–Litman 1993: 

516, idézi Aijmer 2002: 33); a svéd men ’de’/’és’, valamint sn ’így’ diskurzusjelölő esetében az elemeket 

megelőzően gyakran, azokat követően viszont alig volt megfigyelhető szünettartás (men: 90% és 17%; sn: 

59% és 8%; Hansson 1999). Hozzá kell tennünk, hogy ez utóbbi vizsgálat kisszámú elemre vonatkozott (n = 

42 és 51), valamint a rövidnek, illetve hosszúnak vett szünetek időtartama közti különbség csekély volt. 

Hansson írásában ki is tér rá, hogy feltehetően nem egyetlen, hanem több prozódiai sajátosság együttesen 

segíti a hallgatót a homofón forrásszófaj és a diskurzusjelölő elkülönítésében. Mindazonáltal a szünetet kiemelt 

szerepű jegyként kezeli a szakirodalom a diskurzusjelölő státus meghatározásában. 

A magyar nyelvre vonatkozó pragmatikai kutatások mennyisége relatíve kicsinek mondható – különösen 

igaz ez a magyar diskurzusjelölőkre. Bár több szerző is érintette a témát, a kimondottan az ezekkel a nyelvi 

elemekkel foglalkozó munkák száma csekély (Balogh 2000, Bańczerowski 2000, 2005a, 2005b; Dér 2005, 

2006; Sz. Hegedűs Rita 2001, 2002; Keszler 1998, 2000; Kugler 2000, 2002, 2003, Péteri 2001, Simigné 

Fenyő 2005). Nincs lista a diskurzusjelölőként működő egységekről, sem a diskurzusfunkciókról, amely az 

empirikus kutatások támpontjául szolgálhatna. 

A fentiek fényében vizsgálatunk elsődleges célja volt választ kapni arra a kérdésre, hogy a magyar 

diskurzusjelölők esetében megfigyelhető-e az egységet megelőző, és főként az azt követő szünettartás. 

Emellett a korpuszban található diskurzusjelölők számbavételével egy, a magyar diskurzusjelölőket teljes 

számban tartalmazó lista összeállítását is meg kívántuk kezdeni. A diskurzusjelölők megnevezésére a magyar 

terminológiában is alkalmazott bevezető kifejezések szókapcsolat (pl. Keszler 1998) azt sugallja, hogy a 

diskurzusjelölők mindig a diskurzusszegmensek elején tűnnek fel. Vizsgálatunk során így a diskurzusjelölők 

pozícióját is megnéztük. 

 

Anyag és módszer 
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Anyagunk egy 114 perces spontánbeszéd-felvétel volt: a társalgást stúdiókörülmények között, közvetlenül 

számítógépre rögzítettük térmikrofonnal (a mintavétel monóban, 22 050 Hz-en és 16 biten történt). 

Adatközlőként négy 21 éves budapesti egyetemista működött közre, két nő és két férfi, akik eltérő 

tudományterületeket reprezentáltak. Instrukciókat nem kaptak, feladatuk annyi volt, hogy beszélgessenek, s 

mivel jól ismerték egymást, a mesterségesen teremtett szituáció hamar természetessé vált. A személyenkénti 

beszédidő 12'01”–36’01” között szóródott. A hanganyag elsődleges feldolgozásához a Praat 4.2 szoftvert 

alkalmaztuk, ezzel végeztük el az annotálást és az adatolást – beleértve a szünetek mérését. 

A diskurzusjelölők azonosítását megelőzően és annak során is több olyan problémával szembesültünk, 

amelyek egyfelől a társalgás műfajának sajátosságaiból, másfelől az elméleti támpontok hiányából fakadnak. 

Elsőként a társalgás diskurzusszegmensekre tagolása okozott nehézséget: számos esetben gyakorlatilag 

lehetetlen volt eldönteni, hol húzódnak a mondathatárok az adott beszélő beszédlépésén (turn) belül. 

Problémát jelentett a kötőszók diskurzusjelölői szerepének azonosítása is, főképpen amiatt, hogy a 

szakirodalomban a legkülönbözőbb álláspontok léteznek, melyek egy része összemossa a kötőszókat és a 

diskurzusjelölőket. Livia Polanyi például tagmondatnyi diskurzusszegmensekkel számol, és minden kötőszót 

egyúttal diskurzuskapcsoló elemnek tart (2001: 266–267). Ezzel szemben Bruce Fraser csak azokat a 

kötőszókat nevezi diskurzusjelölőnek, amelyek témát vagy üzenetet kapcsolnak össze (1999: 938–942). A 

beszédlépéseket gyakran kötőszók zárják, ezek megítélése is problematikus volt, hiszen nem mindig lehet 

eldönteni, vajon a beszélő csak félbehagyta a mondandóját, vagy át is akarja adni a szót, esetleg nem 

tudja/akarja befejezni a megkezdett mondatot. 

Akár elfogadjuk, akár nem, hogy a diskurzusjelölők grammatikalizáció során alakulnak ki, szembetűnő volt 

a többféleképpen elemezhető esetek száma a korpuszban, ami azt mutatja, hogy ezek az elemek a 

diskurzusjelölőség különböző stádiumaiban találhatók (és sok diskurzusjelölő különböző, időben egymás után 

kialakult diskurzusfunkciókat lát el). Különösen nehéz a státusról dönteni a többszavas diskurzusjelölők 

esetében (pl. visszatérve arra, hogy…; úgy értem, hogy…). Külön problémát jelentenek a gyakran együtt 

mutatkozó, kollokációként megjelenő diskurzusjelölők; itt alapvető kérdés, hogy mely egymás mellett álló 

diskurzusjelölők tekinthetők már új, önálló diskurzusstrukturáló elemnek, és melyek nem (pl. na hát; de 
egyébként). Ennek eldöntése azonban, úgy véljük, csak az ezeket az elemeket nagy számban tartalmazó 

korpusz-, valamint kérdőíves vizsgálatok alapján lehetséges. 

A diskurzusjelölők kiválasztása során számos pragmatikai jelölőt kizártunk, hiszen az előbbiek az utóbbinak 

csak egy alcsoportját képezik, így nem kerültek be a vizsgálatba a kommentáló pragmatikai jelölők (pl. az 

attitűdjelölők), az indulatszók, a pragmatikai idiómák (pl. a vokatívumok) (vö. Fraser 1999: 942–943). 

Megtartottuk ugyanakkor a hezitációs elemeket (azaz minden olyan nyelvi elemet, amelynek időnyerés 

és/vagy a beszédjog megtartása a funkciója), és lényegében az összes szóátadásra, -megtartásra és -átvételre 

irányuló kifejezést, mert véleményünk szerint ezekre jellemző a diskurzusirányító funkció. 

Szünetként csak azokat a (néma és/vagy kitöltött) szüneteket fogadtuk el, amelyek (bármilyen hosszúságú) 

beszédlépések belsejében fordultak elő; és nem merült fel a gyanú, hogy szóátvételi lehetőséget biztosított vele 

a beszélő, amellyel azonban a partnerek nem éltek, ezért ő beszélt tovább. Figyelembe vettük az összes 

szünetet, bármilyen rövid volt is (az általunk mért legrövidebb szünet 28 ms-os volt), valamint nem határoltuk 

el a különböző funkciókban (levegővétel, gondolkodási, hatásszünet stb.) megjelenő szüneteket. 

Az eredményeken az SPSS 13.0 szoftver segítségével végeztünk statisztikai elemzést 95%-os 

szignifikanciaszinten. 

 

Eredmények 
 

Összesen 2853 diskurzusjelölő-előfordulást és 73 különböző típust regisztráltunk, melyek a következők: á; a 

másik meg; aha; akkor; azért; aztán; bár; bocsánat, hogy beleszólok; de; de hát; de igen; egyébként; egyik; 
érted; értem; és; ha; hát; hm; hm?; hogy; hogyha; igen; így; illetve; inkább azt mondom; itt; izé; ja; ja igen; 

jaj; jó; látod; mármint; mármint hogy; meg; még azért visszakérdezek, hogy; még így visszatérve; mert; mit is 

akartam; mmm; mmm (’nem’ jelentésű hümmögés); mondjuk; most; na; nem; nézd; oké; pedig; például; 
pláne; s; sőt; szeretnék szólni, hogy; szóval; tehát; tényleg; tessék; tudniillik; tudod; úgy; úgy értem, hogy; 

ugye; úgyhogy; ühüm; üüm (’nem’ jelentésű hümmögés); vagy; vagy hogy mondjam; vagyis; vagyis hogy; 
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várj/várjál; viszont; visszatérve. Az adatközlők együttesen percenként átlagosan 25 darab diskurzusjelölőt 

használtak. 

Az 1. ábra a korpuszban 50-szer vagy annál többször előforduló, tehát az általunk leggyakoribbnak talált 

diskurzusjelölők előfordulási mennyiségét szemlélteti. Ezek teszik ki a teljes korpusz diskurzusjelölőinek 

80%-át. 

 

1. ábra: A leggyakoribb (n  50) diskurzusjelölő-típusok 

 

 
 

A nemzetközi szakirodalom alapján az egyik feltételezésünk az volt, hogy a diskurzusjelölőket vagy mindig, 

vagy nagy arányban szünet előzi meg és követi. Az eredmények azonban azt mutatják, hogy az összes 

diskurzusjelölőnek csak 5,5%-a előtt és 8,2%-a után van szünet. A 2. ábra a leggyakoribb diskurzusjelölőket 

megelőző és követő szünetek százalékos arányát mutatja. 

 

2. ábra: A leggyakoribb diskurzusjelölőket megelőző és követő szünetek aránya 

 

 
 

 

Láthatjuk, hogy a tehát diskurzusjelölőt előzte meg szünet a legnagyobb arányban (23,5%), ezt azonban 

magyarázhatja az is, hogy az adatközlők igen gyakran használták hezitációs elemként. Az és-t megelőző 

szünetek aránya már csak 10,7% volt. A követő szünetek gyakorisága a leggyakoribb elemek esetében nem 

érte el a 20%-ot. Nagyobb arányú szünettartás volt megfigyelhető a kevésbé gyakori de hát (a 28 előfordulás 

21,4%-a esetében volt szünet), például (14 előfordulás, 21,4%) és úgy (10 előfordulás, 20,0%) után; a 

legkiugróbb eredményt az ugye diskurzusjelölőt követő szünetek esetében tapasztaljuk (12 előfordulás, 
41,7%). 
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3. ábra: A leggyakoribb diskurzusjelölők beszédlépésbeli helyzete 

 

 
 

A szakirodalom fényében a diskurzusjelölőknek kizárólag vagy túlnyomórészt beszédlépéskezdő pozícióban 

kellett volna szerepelniük (l. bevezető kifejezések), ám eredményeink ellentmondanak ennek. A 3. ábra a 

leggyakoribb diskurzusjelölők beszédlépéskezdő és -záró, valamint önálló beszédlépésként való 

előfordulásának százalékos arányát szemlélteti. 

Az összes diskurzusjelölőnek csak 50,9%-a jelent meg beszédlépéskezdő, 18,6%-a beszédlépészáró 

pozícióban, 11,8%-a pedig önállóan, vagyis itt a diskurzusjelölő egymaga alkotott beszédlépést. Mindezekből 

nyilvánvaló, hogy a diskurzusjelölők egyáltalán nem csak a kezdő pozíciót foglalhatják el. Figyelembe kell 

azonban venni, hogy a kollokációként megjelenő egységek esetében a második vagy harmadik elemként álló 

egység szükségszerűen nem kezdő pozíciójú (ja tényleg, ja de tényleg), míg egymagában hajlamos lehet rá (pl. 

a tényleg); illetve azt is, hogy az egyes diskurzusjelölők e szempontból eltérően viselkedhetnek. 

Az úgyhogy kiugróan gyakori beszédlépészáró helyzete azzal magyarázható, hogy az egyik férfi beszélő 

sokszor alkalmazta diskurzusjelölői funkcióban: beszédlépéseit ezzel az elemmel zárva adta át a szót 

beszédpartnereinek. 

Előzetes hipotéziseink alapján azt vártuk, hogy a tipikusnak vélt beszédlépéskezdő pozíció, valamint a 

diskurzusjelölőt követő szünet együtt jár, vagyis pozitív korreláció figyelhető meg kettejük között. Ezt 

azonban a vizsgálat nem igazolta: a Pearson-próba szignifikáns, gyenge negatív korrelációt mutatott ki (r = –

0,258). 

Végül kiválasztottunk hat olyan diskurzusjelölő elemet, amelyek azonos alakban nem diskurzusjelölői 

funkcióban is előfordulhatnak (tudod, tényleg, szóval, mondjuk, érted, egyébként), és összevetettük a 

korpuszban található diskurzusjelölői és nem diskurzusjelölői előfordulásaikat a követő szünettartás 

tekintetében (ha volt ilyen adat, az érted és az egyébként esetében nem volt), vö. 4. ábra. Azért döntöttünk az 

eredetileg ragos igealakok (mondjuk, érted, tudod) és ragos névszók/határozószók (tényleg, szóval, egyébként) 

közé tartozó elemek mellett, mert ezek esetében nem vagy kevésbé merültek fel azok az azonosítási 

problémák, amelyek a kötőszóknál igen. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs sem tendenciaszerű, sem 

jelentős eltérés a diskurzusjelölői és a nem diskurzusjelölői használat között a követő szünettartás tekintetében. 

Vagyis a szóalak utáni szünet nem elsődleges kulcs a hallgató/beszédpartner számára annak felismeréséhez, 

hogy igei/névszói/határozószói vagy pedig diskurzusjelölői funkcióban kell értelmeznie az elhangzott nyelvi 

elemet. 

 

4. ábra: A tudod, tényleg, szóval, mondjuk, érted és egyébként diskurzusjelölői 

és nem diskurzusjelölői előfordulásait követő szünetek százalékos aránya 

 



 

53 

 

 
 

Következtetések 
 

Vizsgálatunk elsőként irányult magyar nyelvű spontánbeszéd-anyagon a diskurzusjelölők és a szünetek 

összefüggésére. Az eredmények alapján – az elméleti feltevésekkel szemben – a vizsgált korpuszban található 

diskurzusjelölők előtt és után sem jellemző a szünettartás. A diskurzusjelölők pozíciója csak 51%-ban volt 

beszédlépéskezdő; egyes diskurzusjelölők a diskurzusszegmens különböző részein is elhelyezkedhetnek. Jól 

szemléltethető ez az egyébként példáján (az idézett részek a korpuszból származnak): 

Egyébként ez nem igaz, mert csomó idő elmegy arra, hogy kidolgozol. 

És ő mit tanul egyébként vagy hol tanul? 
Nekem az tetszik egyébként, amikor idős tanárok mondják, hogy hát a házit ö küldjük el e-mailen. 

A diskurzusjelölői használatot a második és a harmadik esetben az mutatja, hogy a társalgásban e részeket 

megelőzően nem a szóban forgó téma (a tanulás, a tetszés) egyes módozatairól volt szó; az egyébként egyik 

esetben sem hordozza a ’másként’ vagy az ’egyéb, más tekintetben’ jelentést. A beszélő világosan azt jelzi 

vele, hogy elkanyarodik a beszélgetés eredeti menetétől (vö. Pusztai szerk. 2003: 247). 
További megállapításunk, hogy a beszédlépéskezdő pozíció és a követő szünet nem jár együtt; és hogy 

homofón alakok esetében a diskurzusjelölői funkciót a nem diskurzusjelölőitől a szünet tendenciaszerűen nem 

különbözteti meg. 

A későbbi kutatásokban mindenképpen érdemes a magyar diskurzusjelölők egyéb prozódiai jegyeit is 

megvizsgálni, majd azok korrelációit megnézni. Ugyancsak elvégzendő a diskurzusjelölő-kollokációk 

elemzése (vö. Hansson 1999), illetve mindezeknek a pozícióval való együttjárásainak a vizsgálata. Emellett az 

egyes diskurzusjelölők beható elemzése is hátravan még, hiszen véleményünk szerint jelölőnként eltérhet a 

lehetséges pozíciók, illetve a szolgált funkciók köre. 

 

Jegyzetek 

 
1 A beszédlépés terminus Iványi Zsuzsannától származik (2001: 78). 
2 A hezitációs elemek alatt tehát e helyt nem azt a jelenséget értjük, amelyet a pszicholingvisztikai és a fonetikai irodalom 

hasonló terminussal illet, és ’kitöltött/hangos szünet’ értelemben használ (vö. Gósy 2004 és 2005). (A kitöltött szünetet a 

hétköznapi nyelvhasználatban gyakran özés vagy nyökögés megnevezéssel illetik.) 
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DOBAI DENISZA 
 

 

HATÁRONTÚLI MAGYAROK NYELVHASZNÁLATA 

Felvidéki magyarok nyelvhasználata Budapesten 

 

 

 

Dolgozatomban a Budapesten élő felvidéki magyarok nyelvhasználatának vizsgálatával foglalkozom. Egyrészt 

saját nyelvhasználatuk iránti attitűdjükre voltam kíváncsi, másrészt más régiók diákjainak (Kárpátalja, Erdély, 

Vajdaság) nyelvhasználatához való viszonyulásukra, illetve a magyarországi standard nyelvváltozatnak 

beszédmódjukra való hatását szerettem volna felmérni. 

A vizsgálat terepe a Márton Áron Szakkollégium volt, melyben – mivel csak határontúli magyarok lakják 

(akiket nem is vesznek fel más magyarországi kollégiumokba) – egy speciális beszélőközösség alakult ki, ahol 

a magyarországi standard nyelvhasználat mellett (ellenében) megjelentek a különböző határontúli magyar 

nemstandard nyelvváltozatok is. 

 

A vizsgálat előtti feltevéseim 
 

A diákok többségénél a nyelvelsajátítás ideje szerint gyermekkori, kompetencia szempontjából aszimmetrikus 

(a magyar a domináns nyelv) és a nyelvtudás szintje szerint részleges kétnyelvűségről beszélhetünk. 

Őrzik nyelvjárásukat, illetve a saját régiójukra jellemző kifejezéseket – tükörfordításokat, közvetlen 

átvételeket a másik nyelvből – mindezeket nem idegen elemként fogják fel, hanem identitásuk szerves 

részeként. 

Többféle nyelvi hatás éri őket, mint például más régiók nyelvhasználata, a magyarországi köznyelv, illetve 

különböző Magyarországon használt rétegnyelvek (szaknyelvek, diáknyelv és szleng hatása), s kezdetben (az 

itt töltött első egy-két évben) erősebb a nemstandard nyelvváltozatok egymásra hatása. (Bartha 1999) 

A Magyarország határain kívül élő népcsoportok kötődése az anyaországhoz bizonytalan, a 90-es évek 

elejéig nem alakulhatott ki élő kapcsolat az anyaország és a határontúli területek között. Bár a magyar 

nyelvterület legnagyobb részén a beszélők első nyelve a magyar, és helyi szinten számszerűen ez is a többségi 

nyelv, az országban jogilag és valóságosan is alárendelt helyzetben van. Ez minden régió nyelvhasználatára 

érvényes. 

 

Kutatási módszer 
 

A kutatást több gyűjtési módszerre támaszkodva állítottam össze, leggyakrabban a résztvevő megfigyelést, 

passzív megfigyelést, illetve a kérdőívezést alkalmaztam. Száz darab nyelvhasználati kérdőívet osztottam ki, a 

nemek szerinti megoszlás 50-50%-os volt. 

Kiegészítésként alkalmaztam a hólabda módszert is, több megkérdezett adatközlőtől további személyek 

elérhetőségét tudtam meg így. A kezdeti idegenkedést lakhelyemből adódóan könnyen legyőztem, mivel 1998 

óta én is ott lakom, így nagyon sok időt töltöttem a kollégiumban, s előbb alakultak ki közöttünk barátságok, 

mint ahogy a kutatás ötlete felvetődött. A kérdőíves vizsgálat mellett, a résztvevő megfigyelés részeként az 

adatközlők utólagos beleegyezésével beszélgetés-részleteket, illetve jellegzetes mondatokat, szófordulatokat is 

lejegyeztem, s ezeket az adatokat is felhasználtam. 

 

Az adatközlők 
 

A Márton Áron Szakkollégium, Kunigunda útja 35., 1037 Budapest (a továbbiakban: kollégium, vagy MÁSz), 

szlovák állampolgárságú magyar anyanyelvű diákjai, akik legalább két éve Magyarországon végzik felsőfokú 

tanulmányaikat. A kiértékelés során figyelembe vettem a nemek szerinti megoszlást a kérdőív mindkét 
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részében, mivel a többi szempontból homogén csoportról van szó, tehát a megállapítható változók (életkor, 

iskolázottság, lakhely, családi állapot) megegyeznek. 

 

„Ha meg kéne határoznod, ki vagy, mit írnál?” 
 

Az alcímként választott mondat a kérdőívem utolsó kérdése volt, amely a kutatás egyik legérdekesebb 

eredményét hozta. A nyelv, anyanyelv, kétnyelvűség, nyelvhasználat vizsgálata kapcsán szinte mindig 

beleütköztem az identitás, önmeghatározás problémájába, mind egyéni, mind csoportszinten. Gereben Ferenc a 

következő módon határozza meg az identitás fogalmát: 

 

„Az identitás összetett, vertikálisan és horizontálisan egyaránt rétegzett fogalom. Az önmeghatározás egyik – 

vertikális – mozzanataként az egyén elhelyezi magát a lépcsőzetes társadalmi erőtérben, tisztázza, hogy milyen 

kapcsolatot, milyen kötődéseket épít ki vagy fogad el a társadalmi közösségek különböző szintjeivel, a 

családtól a lokális és szakmai csoportokon, valamint a felekezeti és nemzeti közösségeken át egész az 

emberiségig. Az identitás másik – horizontális – megközelítési módja arra törekszik, hogy a fenti 

közösségekhez való viszony egymás mellett elhelyezkedő különböző színtereit (a csoport hovatartozás 

értelmi-érzelmi megítélését, a csoportönképet, kulturális és vallási öntudatot stb.) mutassa be. Az 

identitástudatnak a virtuális térbeliség mellett van egy időbeli dimenziója is, amely a (családi, nemzeti stb.) 

múlttal kapcsolatos tudati képektől a jövőről alkotott elképzelésekig (jövőkép) terjed.” (Gereben 1998: 5) 

 

A diákok többségének válaszából hiányzott ez a rétegzettség (és nem is ezt vártam, arra voltam kíváncsi, 

hogy melyik szó, kifejezés jut eszükbe először.) Az adatközlők nagy részét érzékenyen érintette a téma, nem 

„szerettek” erre a kérdésre válaszolni. Vagy megkerülték a problémát és teljesen általános válaszokat adtak 

(ember, fiú, magyar, egyetemista, leendő családanya), vagy nem adtak választ, illetve viccként fogták fel a 

kérdést (szintén a probléma megkerülése). A férfiak és nők hozzáállásában annyi különbség adódott, hogy a 

fiúk közül többen (20%) nem válaszoltak a kérdésre, s közülük adtak többen elkerülő, általános válaszokat 

(18%). 

A kérdőív kérdései általában indukálták a felvidéki magyar, szlovákiai magyar, magyar nemzetiségű szlovák 

állampolgár, határon túli magyar (az összes adatközlő 61%-ánál, tehát a nők 60%, és a férfiak 52%-ánál) 

válaszokat, ahogy erre az egyik adatközlő (nő) fel is hívta a figyelmemet: „Nagyon nehezet kérdeztél… meg a 

kérdőív előhívja a felvidéki magyar választ. De ha más kontextusban teszed fel a kérdést, egyszerűen 

magyarként határozom meg magam. Vagy valami egész más szempontot helyezek előtérbe.” 

Csepeli György megfogalmazása: „[…] gyakran előfordul, hogy a »magyar« önbesorolás megtörik a mások 

általi »nem magyar« meghatározás falanxán” ad választ talán erre az ellentmondásra (határontúli magyar 

versus magyar). A kívülállók számára a nem magyar állampolgár nem lehet egyenlő a magyar szó által fedett 

kategóriával, ahogyan ezzel az adatközlők többsége már nem egy esetben szembesült. 

Tehát abban az esetben, ha valaki a nyelvjárásukról, a szlovákiai magyar nyelv változatairól kérdezősködik, 

kötelezőnek érzik a határontúli helyzet kifejezését valamilyen formában. 

Ezért bizonyos esetekben otthontalanság-érzet alakult ki, a diákok mi-tudata gettó-tudattá alakult. Ennek 

leküzdésére első lépésként megjelent egyfajta büszkeség, az „én másképp vagyok magyar, több vagyok, 
mert…” érzése, ami rejtett presztízsként a hasonulás ellenében jelent meg, s nem hagyta eltűnni az otthonról 

hozott kifejezéseket, hagyományokat. A kezdeti ódzkodás után a beszélgetésekben is előkerült ez a téma. 

Sokan kifogásolták, hogy mióta Magyarországon tanulnak, elég gyakran „lesajnálják” őket – az itteniek nem 

tudják megérteni, milyen lehet egyszerre két nyelvhez, két kultúrához kötődni, csak a kötődés kikényszerített 

volta hangsúlyozódik ki. 

Az egyik adatközlő kifakadása szerint: „Leegyszerűsítik a problémát, ha meghallják, hogy Szlovákia, akkor 

az első kérdés, hogy honnan tudsz akkor ilyen jól magyarul, vagy rögtön Trianonról kezdenek el beszélni, 

mintha velünk megállt volna az idő, és csak az foglalkoztatna még mindig; vagy tipikus reakció még a „Ja, hát 
te akkor szlovák vagy!”. 

A vizsgálat összefoglalásaként: három nagyobb kérdéskört jelöltem meg vizsgálatom tárgyaként: hogyan 

viszonyulnak saját nyelvhasználatukhoz, illetve más régiók diákjainak regionális köznyelvéhez (így például a 
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romániai magyar nyelv standard változatához), és hogy milyen hatással van nyelvhasználatukra a 

magyarországi standard nyelv. 

Előzetes feltevéseim szerint olyan kétnyelvű beszélőkről van szó, akik őrzik nyelvjárásukat és a szlovákiai 

magyar nyelv standard változatát beszélik anyanyelvváltozatként. Magyarországon többféle nyelvi hatás éri 

őket, úgy mint más régiók diákjainak nyelvhasználata, a magyarországi köznyelv, illetve a rétegnyelvek 

különböző fajtái (szaknyelvek, diáknyelv, szleng). 

Kezdetben (az első év során) erősebb a regionális köznyelvek egymásra hatása, később ez fokozatosan 

elhalványul, illetve beszorul a kollégium alkotta beszédhasználati színtérre, és ott sem érvényesül minden 

esetben, csak néhány nyelvi szituáció idézi elő használatát. Tudattalanul válik erősebbé a magyarországi 

köznyelv használata, ahogyan a magyarországi kultúrába való integrálódás igénye is. 

Saját nyelvhasználatukhoz való viszonyulásukat a kérdőív 5. (Otthon beszéltél-e valamilyen nyelvjárást?), 

7. és 8. (magyar nyelvtudásuk megítélése otthon és Budapesten), illetve 9. (tapasztal-e különbségeket otthoni 

és budapesti nyelvhasználata között) kérdéseivel próbáltam felmérni. 

Az eredmények szerint otthon használt nyelvváltozatukhoz való viszonyulásuk ambivalens. A nyelvjárás 

használatát egy részük szégyelli, elhagyja, egy másik csoport kódváltó lett, s egy harmadik Budapesten is 

beszéli nyelvjárását. 

A szlovákiai magyar köznyelvhez való viszonyuk összetettebb. Magyarországra kerülésük előtt egyértelmű 

volt a helyzet: kapocs volt az anyaországhoz, magyar kultúrához. Miután idekerültek és szembesültek a két 

nyelvváltozat különbségeivel (amit nem mindegyik beszélő tapasztalt, vagy nem tulajdonított jelentőséget 

ennek), illetve a két kultúra különbözőségeivel, tehát tudatosult, hogy a két nyelvváltozat nem teljesen 

egyforma és sok helyzetben a különbség a hangsúlyosabb, kénytelenek voltak átértékelni ezt a kapcsolatot. A 

magyarországi kultúrának már nem kellett jelkép, kézzelfoghatóvá és állandóan jelenlevővé vált, minden 

előnyével és hátrányával együtt, míg ezzel párhuzamosan az otthon eltávolodott. Néhány esetben ez a 

közeledés-távolodás abban nyilvánult meg, hogy a magyar anyanyelvű beszélő kijelentette, hogy mióta itt van, 

jobban beszél magyarul. 

A többi határontúli területről érkezett diák nyelvhasználatához a résztvevő megfigyeléssel gyűjtött adatok 

szerint toleránsan viszonyulnak, egyes esetekben maguk is használják az adott nyelvváltozat fordulatait, illetve 

három esetben tapasztaltam a beszéddallam átvételét is. 

A nők és férfiak közti nyelvhasználati különbségekre egy nagyon jellegzetes példát találtam. A nők közül 

sokan, ha „magánbeszélgetést” akarnak folytatni és ezt a körülmények nem teszik lehetővé, átváltanak szlovák 

nyelvre – ebben az egy esetben használják másodnyelvüket. Férfi adatközlő esetében egyszer fordult elő 

hasonló, de itt is a nők kezdeményeztek szlovák nyelvű beszélgetést, és úgy vonták bele a társalgásba. 

A szlovákiai magyarok, Budapestre kerülve gyorsan alkalmazkodnak a magyarországi standard 

nyelvváltozat használatához, mivel az általuk beszélt szlovákiai magyar nyelv nem különbözik nagymértékben 

az anyaországi változattól. A legfeltűnőbb eltérések a szókincsben találhatóak, ha nyelvhasználatbeli 

különbségekről volt szó, az adatközlők mindig a kölcsönszavakat említették először. A nyelv többi szintjét 

egyáltalán nem figyelték, kivéve azt a két esetet, amikor „akcentusukat” hozták fel példaként, tehát érzékeltek 

bizonyos hangrendszert érintő különbségeket is. 

A többséghez való alkalmazkodás mellett megmarad a kötődés kisebbségi kultúrájukhoz, és 

hagyományaikhoz is. Ennek a kapcsolatnak néhány tárgy mellett (pl. Ghymes lemez, könyvek, újságok) 

Budapesten az otthoni nyelvhasználat marad a jelképe. 

 

Jegyzetek 

 
1 Standard nyelvváltozat: az a dialektus, amelyet a művelt magyar beszélők beszélnek, és amelyet a magyarul tanuló 

idegen ajkúaknak tanítanak. E változat szókincsét és nyelvtanát szótárakban és nyelvtanokban kodifikálják. (Kontra 2003: 

326) 
2 Ezt a problémát taglalja Gyivicsán Anna is, szerinte sem az egyén, sem a közösség két- vagy többnyelvűsége önmagában 

nem létezik, csak multikulturális közegben (társadalomban) érvényesülő interetnikus kapcsolatok következtében alakulhat 

ki. A kultúra-függőséget a legegyszerűbb jelenségek is magukban hordozzák (szókölcsönzések, fogalmak átvétele), mert 

az átvett kifejezéssel együtt a szóhoz kapcsolódó kulturális jelenséget is átvesszük. Önmagában egyes lexikai elemek 



 

58 

 

átvétele még nem tartozik a két nyelven működő kulturális jelenségek körébe, csak ha az ilyen típusú nyelvi és kulturális 

hatások állandó jellegűvé válnak, történetileg, időben hosszú fázist ölelnek fel. (Gyivicsán 1998: 28) 
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DOBOS CSILLA 
 

 

A PRAGMATIKA SZEREPE 

A JOGI NYELVHASZNÁLAT VIZSGÁLATÁBAN 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

A pragmatika a társadalmi cselekvés egyik formájának, a nyelvi interakciónak a tudománya, amely a nyelvnek 

különböző szituációkban és különböző célok elérése érdekében történő használatát kutatja. A pragmatika 

egyaránt vizsgálja a nyelvet használó embert, a jelentés és a nyelvi kontextus viszonyát, az interakcióban részt 

vevők szándékait, vagyis azt a folyamatot, amelynek segítségével az emberek különböző nyelvi eszközök 

felhasználásával, céljaik elérése érdekében egymással kommunikálnak. Az alábbiakban a pragmatikának 

azokat a területeit mutatjuk be, amelyek nem csak a hétköznapi, hanem a jogi nyelvhasználat vizsgálatában is 

eredményesen alkalmazhatók. 

 

1. Pragmatikai szempontok és a jogi szaknyelv struktúrája 
 

A jogi szaknyelvet – ahogyan ezt a gyakorlatban az egyszerűség kedvéért gyakran meg is tesszük – 

tekinthetjük egységes nyelvváltozatnak, amelynek vizsgálhatjuk az eredetét, a történetét, a köznyelvre 

gyakorolt hatását, valamint a különböző nyelvi szintekhez kötődő ismérveit. Külön kutatások foglalkoznak a 

jogi szaknyelv szókincsének és terminológiai rendszerének leírásával, de tanulmányozhatjuk a jogi szaknyelvet 

a szakszerűség és a közérthetőség követelményeinek tükrében, illetve a stílus és közlésmód igényességének a 

szempontjából. E korántsem teljes felsorolás elsődlegesen a jogszabályok és a különböző írott jogi 

dokumentumok nyelvét érintő vizsgálódásokra vonatkozik. Egészen más módszerekre van szükségünk, ha 

például a bírósági tárgyalóteremre jellemző nyelvhasználatot szeretnénk nagyító alá venni. Ahhoz, hogy meg 

tudjuk határozni a pragmatika szerepét a jogi nyelvhasználat vizsgálatában, először azt kell tehát tisztáznunk, 

hogy a jogi szaknyelvnek melyek azok a területei, ahol a pragmatikai elméletek és módszerek eredményesen 

hasznosíthatók. 

A jogi szaknyelvet – ahogyan arra a fentiekben már utaltunk – lehet egységként is kezelni, ám 

meghatározott szempontok szerint részekre osztható. A jog társadalmi funkciójának és alkalmazási 

szférájának a figyelembevételével, valamint a terminológiai pontosság és a közlésmód igényessége alapján 

(Dobos 2001: 90–92) a jogi szaknyelv három részre tagolható: 

• a tételes jog nyelve (központi helyet foglal el a jogi szaknyelv struktúrájában, annak alapját képezi, mivel 

a jogi tevékenység a jogszabályok alkalmazására és érvényesítésére irányul, alapvetően írott forma 

jellemzi); 

• a jogtudomány nyelve (a tételes jog nyelvének és a tudományos szaknyelvnek az ötvözete, a jogi oktatás 

és kutatás nyelve, elsődlegesen írott formában használatos); 

• a jogalkalmazás nyelve (a bíróságok és más hatóságok által használt nyelv, írott és beszélt nyelvi forma 

egyaránt jellemzi). 

Ez a felosztás kiegészíthető még egyfelől az ún. jogi konyhanyelvvel, amely a jogászok nem hivatalos, 

szakmájuk nyilvános gyakorlásán kívüli kommunikációját jellemzi, másfelől a jogi ismeretterjesztés és a 

tömegtájékoztatás nyelvhasználatával (Karcsay 1981, Szabó 2002: 116). 

A jogi szaknyelv belső tagolása a nyelvészeti kutatási módszerek differenciált alkalmazását teszi 

szükségessé. Nyilvánvaló, hogy a pragmatikai szempontok sem egyforma eredménnyel alkalmazhatók a jogi 

szaknyelv különböző részeinek a leírásakor. Mint tudjuk, a pragmatika azokat az elveket és eljárásokat 
vizsgálja, amelyek az interaktív nyelvhasználat alapját képezik, ezért a pragmatika elsősorban a 

jogalkalmazás, a jogi eljárás nyelvhasználatának vizsgálatára alkalmazható. A rendőrségi kihallgatások, 
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illetve a bírósági tárgyalások középpontjában ugyanis éppen a beszélt nyelvi interakció áll, amelyben az 

interakció résztvevői a nyelvet egy meghatározott szakmai szituációban, meghatározott szakmai célok elérése 

érdekében használják. 

A jogi eljárás nyelvhasználatának leírása és elemzése számos ponton kapcsolódik a pragmatikához. A jogi 

performatívumok és konstatívumok, valamint a különböző illokúciós aktusok jellemzése, a társalgási 

implikatúrák előfordulási gyakorisága, explikálásuk szükségessége, a direkt és indirekt beszédaktusok 

előfordulásának aránya, a kooperációs elvhez való alkalmazkodás, a társalgási maximák betartása, illetve 

megsértése – egyaránt olyan pragmatikai kutatási szempontokat jelentenek, amelyek eredményesen 

alkalmazhatók a jogalkalmazói nyelvhasználat vizsgálatában, ugyanakkor kevésbé bizonyulnak relevánsnak, 

például a jogszabályok nyelvezetének leírásakor. A tételes jog, illetve a jogtudomány nyelve hatékonyabban 

írható le hagyományos megközelítési módok segítségével (pl. a lexikológia vagy a szintaxis keretein belül). 

 

2. Mikro- és makropragmatikai kutatások a jogi szaknyelv vizsgálatában 
 

A klasszikus nyelvészeti tudományágakkal ellentétben, a pragmatika tehát a nyelvhasználót, a 

nyelvhasználók interakcióit állítja figyelmének középpontjába, és azt kutatja, hogy miképpen használja fel, 

illetve használja ki a beszélő a nyelvi kompetenciája által nyújtott lehetőségeket annak érdekében, hogy céljait 

el tudja érni, illetve szándékait meg tudja valósítani. Ezeknek a lehetőségeknek a vizsgálata természetesen nem 

csak a mindennapi életben, hanem egy markáns jogi környezetben, például a bírósági tárgyalóteremben is 

megvalósítható. Az ilyen mikropragmatikai kutatások a nyelvhasználat szűkebb kontextusára, azaz a 

mondatra és annak környezetére összpontosítanak. Ide tartoznak például a különböző beszédaktusok 

kutatására, valamint a deiktikus elemek és a szemantikai preszuppozíciók szerepének a leírására irányuló 

kutatások (Szili 2004: 29–30). 

A jogi nyelvhasználat pragmatikai vizsgálata magában foglalja az ún. makropragmatikai kutatási 

területeket is. Ezek a kutatások a beszélők interakcióira irányítják a figyelmet, és azt vizsgálják, mi is történik 

a jogi nyelvhasználat során. A mikropragmatikai vizsgálatok körülhatárolt kontextusával szemben, a 

makropragmatikai elemzések nagyobb hangsúlyt fektetnek a nyelven kívüli tényezők szerepére. Ide tartoznak 

az alábbi területek: a társalgáselemzés, az udvariasság elvének kutatása, a hatalom és a nyelv összefüggésének 

kérdései, a szocializáció, a manipuláció, a nyelvi diszkrimináció és a beszélő biológiai nemével összefüggő 

nyelvhasználatbeli sajátosságok vizsgálata, valamint a társadalmi privilégiumok problematikája és az 

intézményi, illetve intézményesült nyelvhasználat (politika, jog, média) sajátosságainak feltárása (Mey 1998: 

730–734). 

A jogi nyelvhasználat pragmatikai vizsgálata mikro- és makropragmatikai szinten egyaránt megvalósítható. 

A kutatás tárgyán kívül a két szint között az arányokban mutatkozik egyfajta eltérés: a mikropragmatikai 

kutatások elsődlegesen nyelvészeti indíttatású elemzések, míg a makropragmatikai kutatások megközelítőleg 

egyforma hangsúlyt fektetnek a nyelvészeti és a nyelven kívüli, elsősorban jogi tényezők figyelembevételére, 

kiemelve a nyelvhasználat átfogó társadalmi meghatározottságát. Fontos megjegyeznünk, hogy a mikro- és 

makropragmatikai kutatási területek között nem húzhatunk éles határvonalat, a két terület egymással szorosan 

összefügg, sok tekintetben feltételezik, illetve kiegészítik egymást. Az alábbiakban négy olyan 

mikropragmatikai területről lesz szó, amelyek elsődlegesen a jogi beszédaktusokkal kapcsolatosak. 

 

3. Explicit performatív megnyilatkozások a jogalkalmazás nyelvhasználatában 
 

A pragmatikai szakirodalom – Austin Tetten ért szavak c. munkája (Austin 1962) alapján – különbséget tesz az 

ún. performatív és konstatív kifejezések között. A konstatívumok a körülöttünk lévő világot írják le, állítanak, 

vagy mondanak valamit a világról, verifikálhatók, tehát lehetnek igazak vagy hamisak (l. A kétciklusú 
képzésnek vannak előnyei és hátrányai. - A pragmatika a múlt század hatvanas éveiben alakult ki. - A 

pragmatika hosszú időn keresztül a nyelvtudomány hulladékkosarának szerepét töltötte be.). Az ún. jogi 

konstatívumok hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek: Az ügyész a közvádló. - Az ügyész vádbeszédet, a 
védő védőbeszédet tart. - A büntetőeljárás nyomozással kezdődik. - A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az 

ítélkezés egymástól elkülönül. - A bíróság feladata az igazságszolgáltatás. 



 

61 

 

A konstatívumokkal ellentétben, a performatívumok „semmit nem írnak le vagy állapítanak meg, az 

égvilágon nem számolnak be semmiről, nem igazak vagy hamisak” (Austin 1990: 32–33). Ha például 

megfelelő körülmények között azt mondom, hogy fellebbezek, lemondok, vagy ígérem, akkor ezeknek a 

kifejezéseknek a kimondása egyenlő magával a fellebbezéssel, lemondással vagy ígérettel. Mint ismeretes, a 

jog területén a nyelvet nem pusztán a tények leírására használják (jogi konstatívumok), hanem gyakran a nyelv 

a tények létrehozója. A jogi tények megteremtésében pedig általános a performatívumok használata. Ezeknek 

az ún. jogi performatív kifejezéseknek joghatása, jogkövetkezménye van, ugyanis a megfelelő jogi 

kontextusban használt performatív megnyilatkozásokkal jogokat és kötelezettségeket, jogi viszonyokat és 

minőségeket hozunk létre, alakítunk át, illetve szüntetünk meg. Gondoljunk az olyan jogi megnyilatkozásokra, 

mint például: 

° A fenti tényállás alapján az ügyészség a gyanúsítottakat garázdaság bűntettével vádolja. 

° A Városi Bíróság XY eljárás alá vont személlyel szemben tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 

figyelmeztetést alkalmaz. 
° A Városi Bíróság … meghozta a következő ítéletet: a vádlott bűnös jelentős értékre, bűnszövetségben, 

üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettében. 

° A Bíróság a vádlottat 1 (egy) évi börtönre ítéli, melynek végrehajtását 3 (három) évi próbaidőre 

felfüggeszti. 

 

A jogi performatívumokat a joghatásban vagy jogkövetkezményben megnyilvánuló cselekvésértékük 

különíti el az állításokat tartalmazó vagy információt közlő és verifikálható jogi konstatívumoktól.   

A kommunikációs viselkedés aktusai, az ún. lokúciós, illokúciós és perlokúciós aktusok (Austin 1962) 

közül – a hétköznapi nyelvhasználat vizsgálatához hasonlóan – a jogalkalmazás nyelvhasználatának 

kutatásában is az illokúciós aktusok állnak a középpontban. Ezek a beszélő szándékaihoz köthető, a beszélő 

szándékait megtestesítő cselekvések (pl. ígéret, parancs, felszólítás stb.) hozzák létre a zárt mikropragmatikai 

beszédhelyzetre jellemző nyelvhasználat beszédaktus-szerkezetét. 

Az illokúciós aktusok két összetevőt foglalnak magukban: az ún. illokúciós erőindikátort és a 

propozicionális tartalomindikátort (Searle 2000: 139). Az Elismerem, hogy hamis tanúvallomást tettem 

megnyilatkozásban az elismerem ige tölti be az illokúciós erőindikátor, az ezt követő rész, vagyis a 

megállapítás tartalma pedig a propozíció szerepét. Példánk, amely egy valós bírósági tárgyalás 

transzkripciójának az anyagából származik,
*
 elhangozhatott volna a következőképpen is: Hamis tanúvallomást 

tettem. A vádlott az első esetben explicit performatív, míg a második esetben implicit performatív 

megnyilatkozással (Austin 1990: 80–85) ismerte el a bűncselekmény elkövetését. 

Az illokúciós erőindikátor elhagyása nem vonja maga után a megnyilatkozás illokúciós erejének a 

megváltozását vagy megszűnését, azonban kétértelműséget, bizonytalanságot, esetleg félreérthetőséget 

eredményezhet. A jogalkalmazás nyelvhasználatára a jogi gondolat pontos és egyértelmű kifejezése jellemző, 

ezért a bírósági tárgyalásokon gyakori az explicit performatívumok használata. Az explicitség ugyanis az 

adott performatívum illokúciós erejét, vagyis a megnyilatkozás szándékát teszi világossá és egyértelművé: 

° Figyelmeztetem, hogy nem köteles vallomást tenni, ezt megtagadhatja, de akkor lemond a védekezés 

lehetőségéről. 
° Felhívom figyelmét, hogy amit mond, javára és terhére is értékelhető, a beismerő vallomás nyomatékos 

enyhítő körülmény. 

° Megállapítom, hogy elsőrendű vádlott nős, magyar állampolgár, kiskorú gyereke nincs. Megállapítom 

továbbá, hogy érettségi iskolai végzettségű, esztergályos szakképzettségű, nyugdíjas, melynek az összege 

72.000 Ft. 

° Megállapítom, hogy ellene más eljárás még nem indult. 

A performatívumok – Austin nézete szerint – olyan, főként egyes szám első személyű igék, amelyeknek a 

kimondása egyben az igével jelölt cselekvés végrehajtását is jelenti: figyelmeztetést, a figyelem felhívását, 
megállapítást stb. Ugyanakkor az egyes szám első személyű ige mint formai követelmény nem kizárólagos 

érvényű, hiszen használunk nem egyes szám első személyű igéket tartalmazó performatív megnyilatkozásokat 

                                                           
*
 A felvételek 2001 és 2002 között készültek a „Nyelvhasználat a jogi eljárásban. Nyelvi átfordítás és ténykonstitúció a 

jogi tényállás megállapításának folyamatában” c. kutatás során. 
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is. Az ilyen jellegű, formailag nem kötött performatívumok előfordulásának kitüntetett terepe a jogalkalmazás, 

illetve a bírósági tárgyalások nyelvhasználata, mivel nem a bíró vagy az ügyész egyes szám első személyben, 

hanem a bíróság állapítja meg, szabja ki, írja elő, kötelez stb. egy adott cselekvés elvégzésére. 

° A bíróság XY vádlottat halmazati büntetésül 2 (kettő) év 6 (hat) hó börtönbüntetésre és 2 (kettő) év 

közügyektől eltiltásra ítéli. 
° A bíróság XY V. r. vádlott cselekményeit bűnsegédként elkövetettnek minősíti. 

° A bíróság kötelezi az eljárás alá vont személyt, hogy fizessen meg az Északerdő Rt. mint sértett kárigénye 

alapján, a sértett külön felhívására 1875 Ft kárösszeget, ezen összeg után, 2003. január 4. napjától a 
kifizetés napjáig járó törvényes kamatát, valamint a B.-A.-Z. megyei Illetékhivatal felszólítására, az 

általa közölt időben és módon 500 Ft eljárási illetéket. 
° Az ügyészség … sz. átiratában valamennyi vádlott büntetésének súlyosítását indítványozza. 

 

4. A jogalkalmazás nyelvhasználatára jellemző illokúciós aktusok 
 

Az interakcióban végrehajtható verbális cselekvések száma gyakorlatilag végtelen, ezért az illokúciós aktusok 

számát nem tudjuk pontosan meghatározni. A pragmatikai szakirodalom szerint is könnyebb értelmezni a 

különböző illokúciós aktusok lényegét, mint pontosan leírni azokat az elveket, amelyek alapján az illokúciós 

aktusok valamiféle rendszerbe foglalhatók. Ennek ellenére a szakirodalomban több felosztással is találkozunk 

(vö. Szili 2004: 91–96), amelyek közül a Searle (1976) által készített csoportosítás vált a legnépszerűbbé. 

Searle három kritérium alapján (illokúciós lényeg, a kimondott szavak és a világ közötti megfelelés iránya, a 

beszédaktus által kifejezett pszichológiai állapot, vö.: Searle 2000: 147–152) öt csoportba sorolta az illokúciós 

aktusokat: (1) asszertívumok, (2) direktívumok, (3) komisszívumok, (4) expresszívumok, (5) deklaratívumok. 

A jogalkalmazás nyelvhasználatára jellemző mind az öt típus előfordulása, eltérések az egyes illokúciós 

aktusok előfordulásának gyakoriságában tárhatók fel. Bírósági tárgyalásokon készült hangfelvételeket 

tanulmányozva, arra a megállapításra jutunk, hogy a tárgyalás során – a jogi eljárás lényegéből adódóan – 

leggyakrabban asszertív beszédaktusok fordulnak elő. 

 

4.1. Az asszertív jogi beszédaktusok a beszélőnek a propozíció igazságtartalmához való viszonyát fejezik ki, 

az asszertívumok lehetnek igazak vagy hamisak: 

° Megbeszéltük, hogy találkozunk. Beültünk a gépkocsiba, elindultunk Noszvaj felől Mezőkövesd irányába, 

jobbra volt egy út, ott megálltunk. A gépkocsit otthagytuk, és megindultunk a szőlőbe. Ott szétnéztünk a 
szőlőben, és akkor XY meglátott egy alumíniumbódét és azt mondta, szedjük szét. Mind a négyen 

nekiláttunk a bódé szétszedéséhez a nálunk lévő szerszámokkal. A bódé ép volt, le volt zárva lakattal. A 
leszaggatott lemezeket először elvittük a közelben lévő kukoricás szélébe, majd visszamentünk a kocsihoz, 

és visszamentünk az elrakott lemezekért. A lemezeket raktuk azután a gépkocsi csomagtartójába. 

A vádlott – amennyiben beismerő vallomást kíván tenni – narratívájában arra törekszik, hogy szavait a 

valóságban megtörtént eseményekhez igazítsa. A fenti példában a gyanúsítottat lopás bűntettével vádolták, a 

bíróság megállapította, hogy a narratívában szereplő asszertívumok igazak, s ennek megfelelően a vádlottat 

elítélték. 

Az alábbi megnyilatkozások a védő beszédéből származnak. Miután az asszertív beszédaktusokban a 

szavakat igazítjuk a világhoz, a bírósági tárgyalásokon arra a kérdésre kell választ kapni, hogy az elhangzott 

asszertívumok megfelelnek-e azon történéseknek, amelyek a jogi eljárás alapját képezik. A tárgyalás célja 

tulajdonképpen annak a megállapítása, hogy a bíróság a védő álláspontjához hasonlóan viszonyul-e a 

propozícióhoz, vagyis igaznak fogadja-e el a gyanúsított azon állításait, amelyekre támaszkodva a védő a 

perbeszédét felépítette. 

° A H. Gy. előadása szerint ők elvitték az alumíniumlemezeket, azonban nem ők feszegették le. Tehát a 
lopás tényét, különösképpen a minősített lopás tényét nem valósították meg. 

° Valamennyi vádlott a bizonyítási eljárás során a tárgyaláson nyilatkozott, és a terhükre rótt 

bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban mind a négyen egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy nem 

követték el a lopási cselekményt, illetve elsőrendű H. Gy. ezen túlmenően, hogy nem követte el a kiskorú 

veszélyeztetésének bűntettét. 

Hasonló jelenséggel találkozunk a következő példában is: 
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° A szülői felügyeleti jogot pedig, most amíg a férje börtönben van, ön gyakorolja. Igaz? Így van? 

A bíró azt állítja, hogy a propozíció igaz, vagyis az ő ismeretei szerint a szülői felügyeleti jogot a vádlott 

felesége gyakorolja. A bíró a kijelentést követő kérdőszó segítségével akarja a vádlott feleségét is 

állásfoglalásra késztetni, vagyis neki is meg kell erősítenie a propozícióban foglaltak igazságtartalmát. 

 

4.2. A direktív jogi beszédaktusok segítségével a beszélő valamilyen cselekedet elvégzésére szeretné rávenni 

a hallgatót (például kéri, utasítja vagy felszólítja valamire, megparancsol vagy óhajt valamit stb.): 

° A bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítom, felhívom a feleket védelmi nyilatkozataik megtételére. 
° Különös figyelemmel kell lenni a kiskorú veszélyeztetése bűntettére, mert hiszen hát ez minősül a 

legsúlyosabban. 
° Útközben vették föl a fiatalkorú vádlottat, tehát szó sem volt arról, hogy bűncselekmény elkövetéséhez 

vitte volna az apa magával a fiatalkorú fiát. Tehát ezen bűncselekmény elkövetése alól szíveskedjék 

bizonyítékok hiányában az elsőrendű vádlottat felmenteni. 
° Ilyen értelemben ezt szíveskedjen a bíróság enyhítő körülményként értékelni, és amennyiben a vádirat 

szerinti halmazati büntetés kerül kiszabásra, kérem, hogy a bíróság legyen könyörületes a vádlottal 

szemben, és a kiszabható legenyhébb büntetést alkalmazza vele szemben. 

A fenti megnyilatkozások a védő beszédéből származnak, aki kérések formájában fogalmazza meg direktív 

beszédaktusait, arra kérve a bíróságot, hogy védencével szemben a kiszabható legenyhébb büntetést 

alkalmazza. Ezzel ellentétben az ügyész, aki a vádat képviseli, jóval határozottabban, felszólítások és 

utasítások segítségével tesz indítványokat arra vonatkozóan, hogy a bíróság milyen büntetést szabjon ki: 

° Negyedrendű, fiatalkorú F. Gy. vádlott vonatkozásában indítványozom, hogy a Városi Bíróság állapítsa 

meg, hogy elkövette társtettesként a lopás bűntettét, és vele szemben intézkedésként a BTK 117. szakasz 1. 

bekezdés alapján próbára bocsátást alkalmazzon, és állapítsa meg a BTK 119. szakasz alapján, hogy 

ennek tartalma alatt pártfogó felügyelet hatálya alatt áll. 
° Amennyiben a bíróság megállapította a vádlottak bűnösségét, kötelezze őket a bűnügyi költségek 

megfizetésére is. 
A bíró megnyilatkozásai a tárgyalás azon szakaszaiban tartalmaznak felszólító jellegű direktív 

beszédaktusokat, amikor a bíró – általános és speciális feladataiból adódóan – a tárgyalótermi diskurzus 

szervezéséről és irányításáról, illetve a tárgyalás rendjéről gondoskodik: 

° Álljon fel, kérem. Velem szemben álljon meg, uram. 

° Ne szóljon közbe a tárgyalás alatt, mert akkor kimegy a tárgyalóteremből. 
° Fáradjanak ki kérem a tárgyalóteremből, határozatot hoz a bíróság. Ne távozzanak el a tárgyalóterem 

mellől! 

° Álljanak fel kérem … A Magyar Köztársaság nevében a Miskolci Városi Bíróság Miskolcon 2003. január 
30. napján megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta és kihirdeti az alábbi ítéletet. 

A direktív jogi beszédaktusok egyik sajátos típusát alkotják az ún. deklaratív színezetű direktív 

beszédaktusok, amelyek főleg az ügyész vádbeszédére jellemzők. Az alábbi példákban vádbeszédekből 

kiragadott direktívumokat látunk, amelyekben az ügyész a büntetés kiszabására terjeszt elő indítványt, vagyis 

megnyilatkozásával nem csak a bíróságot szeretné rávenni valamilyen cselekedet elvégzésére, hanem a vádlott 

jogi helyzetét is meg kívánja változtatni. 

° Mindezeknek az enyhítő és súlyosító körülményeknek a figyelembevételével az egyes indítványaim az 

alábbiak: Elsőrendű H. Gy. vádlott vonatkozásában halmazati büntetésként a Btk. 43. szakasz a. pontja 
alapján börtönbüntetés kiszabását indítványozom, a Btk. 53-55. szakasz alapján a közügyektől való 

eltiltás mellékbüntetés kiszabása mellett, valamint indítványozom a Btk. 91. szakasz 1. bekezdés b. pontja 

alapján … 

° F. Gy. vádlott tekintetében, mivel őt csak egy cselekmény terheli, a Btk. 43. szakasz a. pontja alapján 

börtönbüntetés kiszabását indítványozom, azonban ennek a Btk. 89. szakasz 1. bekezdése alapján 
próbaidőre történő felfüggesztését. P. S. vádlott vonatkozásában a Btk. 51-52. szakasz alapján 

pénzbüntetés kiszabását indítványozom. 

 

4.3. A komisszív jogi beszédaktusok használatával a beszélő bizonyos mértékben elkötelezi magát egy adott 

cselekvés végrehajtására vagy megtörténésére vonatkozóan (például megígéri, megesküszik rá, fogadja stb.): 
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° Tisztelt Elnök Úr! Első-, másod- és negyedrendű vádlottak vonatkozásában tudomásul veszem az ítéletet, 

harmadrendű vonatkozásában a nyilatkozattételre három napot szeretnék kérni. 

° Vádlott és védője az ítéletet tudomásul veszi. 
° A bűnösségüket azonban az alábbi bizonyítékokkal kívánom alátámasztani: a négy vádlottat a nyomozás 

során három-három alkalommal meghallgatták, mind a három alkalommal részletes, tényfeltáró, 
beismerő vallomást tettek a terhükre rótt cselekményekkel kapcsolatosan. 

° A vádat mind a négy vádlott vonatkozásában, mind a történeti tényállás, mind annak minősítési 

tekintetében változatlan tartalommal fenntartom. 
 

4.4. Az expresszív jogi beszédaktusokkal a beszélő egy bizonyos tényálláshoz fűződő viszonyát fejezi ki 

(például megköszöni, sajnálja, örül neki stb.). 

° Köszönöm, elsőrendű vádlott védelmében. 

° Köszönöm, másodrendű vádlott védelmében. 
° Köszönöm. Utolsó szó jogán, ehhez kíván-e még hozzáfűzni? 

° A másodrendűt vissza lehet kísérni, köszönöm. 

4.5. A deklaratív jogi beszédaktusok kimondása egy tárgy vagy egy személy jogi helyzetének, illetve a jogi 

szituáció körülményeinek a megváltoztatását eredményezi. A bírósági tárgyalásokon központi szerep jut 

minden deklaratív jogi beszédaktusnak, mivel azok az ítélet részét képezik: 

° A fenti tényállás alapján a vádlottakat vádolom társtettesként elkövetett lopás bűntettében. 

° A bíróság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján pénzbírságot szab ki. 

° A bíróság az eljárás alá vont személlyel szemben figyelmeztetést alkalmaz. 
° A bíróság a vádlottat 1 (egy) év börtönbüntetésre ítéli. 

Az egyes beszédaktusok előfordulásának gyakoriságából következtetni lehet a perbeszédek jellegére. Az 

ügyész a vádbeszédében, ha a vádlott bűnösségét megállapíthatónak tartja, a jogszabályokat is megjelölve, 

indítványt terjeszt elő arra vonatkozóan, hogy a bíróság a vádlottat mely tények alapján, milyen 

bűncselekményben mondja ki bűnösnek, milyen büntetést szabjon ki. Ennek megfelelően az ügyész 

vádbeszédében az asszertív és a felszólítást, utasítást kifejező direktív beszédaktusok vannak túlsúlyban. Ezzel 

szemben a védő perbeszédében az asszertív és a kérést kifejező direktív illokúciós erő dominál. 

 

5. Társalgási implikatúrák a jogi nyelvhasználatban 
 

Az implikatúra a szituációhoz kötött, a megnyilatkozáshoz társuló, azzal együtt sugallt értelem vagy jelentés, 

amelyet a beszélő nyelvileg nem fejez ki, vagyis az implikátumot a hallgatónak kell kikövetkeztetnie. A 

jogszabályokra – azok lényegéből adódóan – gyakorlatilag nem jellemző az implikált tartalom, ezzel szemben 

például a kihallgatások során vagy a tárgyalótermi interakcióban gyakran szerepelnek implikátumok az egyes 

megnyilatkozásokban. A releváns jogi körülmények tisztázása miatt ezekben az esetekben szükséges az 

implikált tartalom explikálása. 

Az alábbi dialógusban a vádlott (V) nem tud magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy miért változtatták 

meg útirányukat, és miért nem álltak meg a rendőrségi autó jelzésére. A bíró (B) két alkalommal is explikálja 

az implikált tartalmat, hogy kérdésére válasz kapjon: 

 

B: Aszfalt úton indultak el. Akkor hogyan csúsztak meg a földes úton? 

V: Hát mer főd út vót, hát mán utána … 

B:  A bíróság kérdése az, hogy miért kanyarodtak le az aszfalt útról a földútra. Arra laktak, amerre a földút 

vezetett? 

V:  Nem. 
B:  Akkor miért kanyarodtak le? Ha nem kanyarodtak volna le, akkor nem csúsztak volna meg a 

gépkocsival a földúton, viszont nem kellett volna lekanyarodni, hiszen nem arra laktak. Így van? 

V: Igen. 
B: Akkor meg tudja magyarázni, hogy miért kanyarodtak le a földútra? 

V: Hát … 

B: Miért nem akart megállni, amikor látta a rendőrségi kocsit? 
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V: … 

B: Ön azt mondja, nem követtek el bűncselekményt. Aki nem követ el bűncselekményt, annak nincs 

félnivalója a rendőröktől. Tehát miért kanyarodtak le? Miért nem akartak megállni? 

 

6. A társalgási maximák és az együttműködési alapelv 

a jogi nyelvhasználatban 
 

A verbális interakció egy olyan céltudatos és racionális folyamat, amelyben a szereplők között sajátos 

együttműködés jön létre. Ideális esetben a kommunikációs partnerek tisztában vannak az interakció céljával, 

ismerik annak szociális-szituatív kontextusát és az ebből adódó helyes, illetve helytelen nyelvi viselkedési 

szabályokat. Azok a beszédpartnerek, akiknek a hatékony információcsere a célja, általában betartják az ún. 

együttműködési alapelvet, valamint a hozzá kapcsolódó ún. társalgási maximákat (vö: Grice 1997: 216–221). 

A rendőrségi kihallgatásokon és a bírósági tárgyalásokon azonban az eljárásba bevont laikus személyeknek 

bizonyos esetekben nem feltétlenül a teljes körű információcsere a célja, hanem az, hogy megtévesszék, vagy 

félrevezessék a jog képviselőit, ezért csak a számukra előnyös dolgokról számolnak be, és elhallgatják a 

számukra hátrányos információkat. 

 

B: Ott volt-e, amikor valamilyen alumíniumot pakoltak? 

V: Hát én nem tudom, én nem voltam ott … 
B:  Hol nem volt? 

V:  Tisztelt Bíró úr! Hát amikor, ők amit csináltak, mert én barackot vótam szedni és én megláttam ott, 

akkor én beletettem a kesztyűtartóba, én ott álltam, olyan öt perc múlva visszagyöttek … 
B:  Alumínium lemezeket hoztak magukkal? 

V: Én nem vótam ott … 

B:  A rendőrök azt észlelték, hogy pakoltak be alumínium lemezeket a kocsiba. 
V: Hát ugye, ott van a … ott van egy domb, én ott vótam, ott vót egy izé, oszt ott vót az autó is. 

B: Tehát már korábban raktak be alumínium lemezeket a kocsiba? 
V: Nem raktak be. 

B: Hanem? 

V: Hanem szedtem, én szedtem a barackot, ugye, én beültem. Ők meg elmentek arra lentebb szétnézni … 

 

A fenti dialógusban a vádlott (V) gyakorlatilag az összes maximát megsérti, hiszen sem az alumínium 

lemezek ellopására vonatkozóan, sem a saját bűnrészességéről nem ad megfelelő információt a bíró (B) 

kérdéseire. 

Mint ismeretes, a maximák nem kötelező érvényűek, feladatuk az, hogy leírhatóvá tegyék az interakció 

lefolyásának racionális módját. A maximák megsértésének és az egyes maximák alóli kibújás jogpragmatikai 

okainak a feltárása azonban szorosan összefügg a kihallgatási taktika és a kérdésfeltevési stratégia 

megválasztásával. 

 

Befejezés 
 

Az előzőekben bemutatott négy terület természetesen nem meríti ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a 

pragmatika kínál a szaknyelvkutatás, a szakmai nyelvhasználat és azon belül a jogi nyelvhasználat 

vizsgálatához. Gyakorlatilag a pragmatikai szakirodalomban tárgyalt összes kérdés és problémakör 

összekapcsolható a jogi eljárás nyelvhasználatának kutatásával, hiszen a jogi szaknyelv ezen részében a 

verbális interakció áll a középpontban. Ugyanakkor a jogalkalmazás nyelvhasználatának leírása rendkívül jó 

lehetőséget nyújt a pragmatikai elvek és módszerek gyakorlati hasznosításához. 
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G. OROSZ RENÁTA 
 

 

NÉHÁNY GONDOLAT A SZÓKÉSZLET KISZORULÓ ELEMEIRŐL 
 

 

 

 

 

Bevezetés 
 

Egy nyelv szókészletét igen sokféle szempont alapján szokás elemezni. Vizsgálható a szókészlet eredete, 

összetétele, vízszintes és függőleges tagozódása, időbeni megoszlása, az elemek bővülésének és szűkülésének 

módjai, valamint egymáshoz viszonyított elrendeződésük. Ha ezeket a szempontokat a szótárba foglalásnál 

érvényesítjük, beszélhetünk egyebek mellett etimológiai, értelmező, szaknyelvi és tájszótárakról. Minden 

szótár készítésénél elsődlegesen felmerülő probléma a címszavak válogatása. Mi az, ami bekerüljön egy 

szótárba, és mi az, ami kimaradhat, illetve ki kell maradnia. Természetesen a nyelv minden eleme nem 

kerülhet be egyetlen szótárba, tudatos és megfontolt válogatás eredményeként jön létre a szótárazandó szavak 

listája. 

Mi lehet mégis a válogatás alapja? A szótárak törzsállományát az alapszókészlet elemei alkotják. Ide 

tartoznak azok a közkeletű szavak, amelyeket minden anyanyelvi beszélő használ és megért. Ezek 

természetesen bekerülnek az értelmező szótárakba. A válogatás elsősorban a peremszókészlet elemeinél 

kezdődik. A szókészlet peremén azok a nyelvi elemek állnak, amelyek területileg (tájszavak), regiszterek 

(argó, gyermeknyelvi stb.) vagy szakterületek szerint (építészet, orvostudomány, vegyipar stb.), illetve időbeni 

eloszlásuk miatt (neologizmusok, archaizmusok) nem egyértelműek minden anyanyelvi beszélő számára 

magyarázat nélkül. 

A peremszókészlet elemei közül itt az időbeni tényező alapján kialakított csoportokat vizsgálom. Ez 

természetesen a neologizmusokat és az archaizmusokat jelenti. Neologizmuson az egy adott szinkróniában 

újonnan keletkezett, elterjedőben lévő lexémákat, illetve a már meglévő elemek új jelentését értjük. Ezek az 

elemek épp belépnek egy nyelv szókészletébe, ezért igen nehéz eldönteni, vajon ténylegesen elterjedtek, 

meggyökeresedtek-e már annyira az adott nyelvben, hogy bekerüljenek egy értelmező szótárba. Esetleg még a 

helyesírás is ingadozó lehet az idegen eredetű szavak esetében, ami még inkább elbizonytalanító tényező. (Ha 

mégis bekerül egy értelmező szótárba mint neologizmus, idegen vagy magyaros írásmóddal kell-e felvenni?) A 

neologizmusok gyűjtése azonban fontos feladat, hiszen ezzel dokumentálhatjuk meglétüket, térnyerésüket, 

amivel később megkönnyíthető egy értelmező szótár korszerűsítése, felfrissítése. 

A peremszókészlet másik csoportját az archaizmusok alkotják. Ezek a használatból kiszorult, kiszorulóban 

lévő, illetve elavult szavak és jelentések. Egyesek jelentését még ismerjük, passzív szókincsünk részét képezik, 

de beszédben már nem használjuk ezeket, más archaizmusok megértéséhez pedig már nincs kellő nyelvi 

kompetenciánk (habár az összetett szavak esetében még segíthet a tagonkénti értelmezés), jelentésüket a 

szövegkörnyezet vagy csak szótár segítségével tudhatjuk meg. 

Jelen dolgozatban az értelmező szótárakban (elsősorban az ÉKsz-ben) előforduló archaizmusokkal 

foglalkozom. Melyek azok a szavak, amelyek kiv és elav minősítést kaptak? Ha ezek az elemek a szókészlet 

peremére szorultak, miért kerülhetnek be mégis egy szinkrón értelmező (kézi)szótárba? Mi alapján 

osztályozhatók ezek a szavak, illetve a felállított kategóriák milyen következtetésekre sarkallhatnak? Hogy 

ezekre a kérdésekre választ kaphassak, megvizsgáltam a szócikkfejben kiveszőben, illetve elavultnak 

minősített szavakat az ÉKsz-ben. A 980 szócikk közül elsősorban az a-b, f, m, s és t betűs szavakat vettem 

alaposabban szemügyre, de példát esetenként más betűkből is hozok. 

 

A magyar értelmező szótárak 
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A magyar nyelv értelmező szótárainak sorát a majdnem 111 ezer szócikket tartalmazó Czuczor–Fogarasi-féle 

szótár nyitotta (Czuczor, Fogarasi 1862–1874), ezt követte időrendben Ballagi Mór (1867–1872) és Balassa 

József (1940) munkája. Ezek a művek címszóállományukban nem épültek szervesen egymásra. A XX. század 

második felében megjelent két korszakos jelentőségű szótár (Bárczi, Országh 1959–1962 [ÉrtSz], illetve 

Juhász et al. 1972 [ÉKsz]) – amelyeknek a címszóanyaga tudatosan egymásra épült – azonban már 

megteremtette az alapot a folytatáshoz: ahhoz, hogy az egymásra rétegződő nyelvi változásokat a rájuk épülő 

(és építő) átdolgozások híven tükrözhessék. Ezt példázza az ÉKsz 2003-ban megjelent új, átdogozott kiadása 

is. 

Az ÉrtSz célkitűzése szerint „részint a XIX. századi nemzeti klasszikusok nyelvének, részint a XX. 

században beszélt és írott magyar köznyelvnek, a tágabb értelemben vett magyar társalgási és irodalmi 

nyelvnek szó- és kifejezéskészletét dolgozza fel” (Országh 1962: 15) Az ÉKsz címszóanyaga „mintegy 70000 

szócikkben a mai magyar irodalmi nyelv és a mai magyar beszélt nyelv szókészletét öleli fel” (Juhász et al. 

1972: V) – hangzik az 1972-ben megfogalmazott irányelv. 

Az ÉrtSz koncepciója szerint a peremszókészlet elemeiből csak korlátozott számban válogatott. „Amíg […] 

a magyar köznyelvnek nincs általános jellegű értelmező szótára, addig nem tartjuk elsőrendű feladatnak a 

különleges, nem köznyelvi szavaknak bármely tekintetben is teljességre törekvő szótárazását” (Országh 1962: 

16). Az ÉKsz már több peremhelyzetű szót emel be címszóállományába, elsősorban a szaknyelvek területéről, 

illetve az új keletű szavak közül, ezzel tükrözve „a magyar nép életkörülményeinek és életszemléletének 

átalakulását, fejlődését, nemzeti művelődésünk gyarapodását és korszerűbbé válását” (Juhász et al. 1972: VI). 

A tájékoztató rész utal arra, hogy a szaknyelvi és nyelvjárási szavak közül azok szerepelnek az ÉKsz-ben, 

amelyek szorosan érintkeznek az irodalmi és a köznyelvvel (Juhász et al. 1972: IX). 

Az archaizmusokat mindkét értelmező szótár minősítésekkel jelöli. Ezek között megtalálhatók a ritka, 

kiveszőben/elavulóban lévő, elavult és régi(es). Ha a nyelvből kiszoruló elemeket vizsgáljuk, minősítésük 

szerint rangsorba állíthatjuk őket aszerint, mennyire távolodtak el az alapszókészlettől, mennyire szorultak 

perifériára. A ritka minősítés a szótárirodalomban „poliszém” jelentésű, hiszen alkalmazható a nyelvbe kerülő 

neologizmusokra (az elterjedésük még nem általános, így előfordulásuk ritka), illetve a használatból kiszoruló, 

de még ismert elemekre (ezek azért ritkák, mert egyre kevesebben, egyre kevesebbszer használják őket). Az 

archaizmusokat a kiveszőben lévő stádium után az elavult kategóriába szokás sorolni, majd a régies minősítés 

illeti meg ezeket a szavakat, jelentéseket. Ez a rangsor egyre távolodik a beszélt nyelv szókészletének 

középpontjától (ha van ilyen egyáltalán), végül a régies minősítéssel elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol már 

ténylegesen szótári értelmezésekre van szükség egy-egy jelentés megértéséhez. Annak eldöntése azonban, 

hogy melyik szó az archaizálódás melyik stádiumában van, igen bonyolult feladat. Ehhez nagy segítséget 

nyújthat az ÉKsz-ben először alkalmazott gyakorisági mutató. Konkrét nyelvi adatokból levont statisztikai 

mutatók alátámaszthatják, vagy éppen megkérdőjelezhetik egy-egy minősítés létjogosultságát. Természetesen 

ehhez jól megválasztott korpuszra és alapos kutatómunkára van szükség. Az ÉKsz gyakorisági mutatói a 

Magyar Nemzeti Szövegtár 150 millió szót felölelő adataira támaszkodnak. Hegedűs Attila a Kisnémedi 

tájszótár hiányszótárának munkálatai kapcsán adatközlői körében vizsgálta az ÉKsz-ben szereplő 

peremszókészlet elemeit. Vizsgálatából kiderült, hogy a szakterületek (szak)szavai, illetve a tájszavak közül 

jelentős mennyiségű szóval egyáltalán nem találkoznak az adatközlők, tehát nem ismerik a jelentésüket sem. 

Éppen ezért javasolja Hegedűs ezeknek a szótárból történő kihagyását, ha köznyelvi kontrollcsoportokban 

végzett hasonló vizsgálat alátámasztja ezt (Hegedűs 1999: 156–157). 

Az ÉKsz átdolgozásánál mintegy ötezer új címszó kapott helyet a régiek mellett. Természetesen felmerült 

az igény, hogy bizonyos szavakat ki kell húzni a címszólistából, hiszen – Pusztai Ferenc szavait idézve – a 

„kéziszótár végül is nem duzzadhat folyamatosan – túlzóan mondva – egy középszótárrá válás ambíciójával” 

(Pusztai 1994: 416). Nyilvánvalónak tűnik, hogy ilyenkor a peremszókészlet elemei esnek ki, köztük a ritk, 

kiv, elav, rég minősítésű szavak. A főszerkesztő szavait idézem: 

 

„A rostálásnak nyilvánvalóan két szempontja, kettős indoka lehet: egyrészt a szó a peremszókészlet szélére 

sodródva kikophat, másrészt ha (ítéletünk szerint) korábbi felvétele is indokolatlan volt. Az első típus a 

szókészleti helyzet változását fejezi ki, nyelvi tény; a második a lexikográfiai megítélés változását, tehát 

szótári korrekció.” (Pusztai 1994: 416) 
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A 2003-ban megjelent felfrissített ÉKsz-ben a „mértéktartó átdolgozás” elvét érvényesítették, azaz 

elenyésző a kihúzott címszavak száma, a hangsúly inkább a címszavak számának bővítésére esett (Pusztai 

2003). Ezzel a folytathatóságot próbálták biztosítani. A gyakorisági mutató alkalmazása megkönnyíti majd a 

későbbi szerkesztők munkáját, akikre a most csak mértékkel elvégzett rostálási teendő vár. Addig azonban 

alaposan át kell gondolni azt a kritériumrendszert, amely alapján ez a kihagyás elvégezhető. Gondoljunk csak 

azokra az elavult vagy kiveszőben lévő szavakra, amelyek kortörténeti dokumentumul szolgálnak! Ha ezek 

nem szerepelnek az értelmező szótár(ak)ban, egyes szövegek megértését nehezítjük meg. (Például ki fog 

emlékezni a XXI. század végén arra, amikor a telefonok még tantusszal működtek, és mindenki attól tartott, 

mikor kapja kezébe elbocsátásként a munkakönyvét.) 

 

Az ÉKsz archaizmusai 
 

Megvizsgáltam az ÉKsz javított kiadásában szereplő archaizmusok közül a kiveszőben lévő és elavult 

minősítésű szavakat. A csaknem ezer címszót több csoportra osztottam. Vannak olyan archaizmusok, amelyek 

mögül kiveszett a denotátum, de a lexéma még szótározva van (fogalmi archaizmusok), és olyanok, 

amelyeknek a denotátuma változatlan, de megnevezésükre más lexémát használunk. Találunk az archaizmusok 

között nyelvújítási szót, a divat, illetve nyelvszokás változásait reprezentáló elemeket és felújított, ma is 

használt szavakat. 

Nézzük először a fogalmi archaizmusokat! Ezek között találunk olyanokat, amelyek a társadalmi-történeti 

változások miatt veszítették el vonatkozási alapjukat. A mai adónemek között már nem szerepel a tőkeadó, és 

egyetlen nőtlen férfit sem köteleznek agglegényadó fizetésére. Elmúlt korokat idéz a brigádverseny 

(’brigádok, azaz meghatározott feladatok elvégzésére, ill. célok elérésére létrehozott munkacsapatok között 

folyó munkaverseny’) és a bélista ((létszámcsökkentés miatt) elbocsátásra kijelölt (köz)alkalmazottak 

névjegyzéke’) is. Aki nem élt az adott (politikai) korszakban, nem biztos, hogy érti e szavak definícióját. Aki 

viszont átélte, hogy mit jelentett az, ha egy dolgozó bélistás lett, jól tudja kor(szak)hoz kötni ezt a lexémát. 

Amíg a brigád szónál megvan a (Pol Tört) minősítés és a <Pártállamban> megszorítás, addig a brigádverseny-

nél csak (kiv) szerepel. A brigád többi származéka (biz) vagy (ritk) minősítésű. Mivel például a brigádmunka, 

illetve brigádtag, brigádvezető szavak a ’csapat, csoport’ jelentéshez jobban köthetők, így stílusértékük 

megváltozásával tovább élnek a nyelvben. Az előttük szereplő (ritk) minősítés azonban a peremhelyzetre 

figyelmezteti az olvasót. 

Történelmi-társadalmi átalakulás áll a fónagy szó elavulása mögött is. A ’falu elöljárójá’-t ma már 

polgármester-nek nevezzük. Ugyanígy eltűnt a cselédszoba, hiszen a mai lakásokban már nem találunk ’külön 

bejáratú, kis személyzeti szobá’-t. A cseléd szóhoz tartozó összetételek közül nagyon sok már (rég) minősítésű 

(pl. cselédház, cselédkönyv, cselédlány). Talán az ÉKsz következő átdolgozásában már a cselédszoba is ehhez 

a sorhoz csatlakozik. Hasonló helyzetű a mindeneslány szó. Definíciója szerint ’mindenes cselédlány’, de már 

láthattuk, hogy a cselédlány is régies szóhasználat. A mai társadalomban már nincsenek cselédek és szolgálók, 

legfeljebb alkalmazott-ak és bejárónő-k. 

A folyamőr és a folyamőrség is kiveszőben lévő szó, amit a hadsereg átalakítása magyaráz. A ’folyami 

harcra kiképzett katona, illetve ilyen alakulat’ mára már alapját és jelentőségét veszítette. A gazdasági élet 

változása hozta magával, hogy sok régi mesterség kiveszett. Velük együtt természetesen eltűntek speciális 

szerszámaik, módszereik és azok elnevezései is. Nem találkozhatunk már fehérvarrónő-vel (’fehérnemű és 

ágynemű varrásával foglalkozó varrónő) és fésülőnő-vel (’házhoz járó fodrásznő’). Az ÉKsz gyakorisági 

mutatója szerint egyetlen adat sem található a Nemzeti Szövegtárban ezekre a szavakra. 

A kiveszett denotátumú szavak jórészét a technika fejlődése miatt tartjuk kiveszőben lévőnek vagy 

elavultnak. Ha a közlekedési eszközöket vizsgáljuk, látható, hogy ma már senki nem utazik bricská-n (’magas, 

négykerekű, négyüléses, könnyű lovas kocsi’), csézá-n (’könnyű, négykerekű lovas kocsi’) vagy túrataxi-n 

(’nagyobb utakra, vidékre is igénybe vehető taxi’). A fegyverek közül nem sokan ismerik a bajonett-et (’rövid 

szurony’) vagy a browning-ot (’önműködő töltésű kisebb pisztoly’). A technika fejlődése kiszorította a 

nyomdákból az anyadúc-ot (’nyomdai betű, jel negatív öntőformája’) és a betűszedő-t (’betűszedéssel 
foglalkozó szakmunkás, szedő’). Ha írott szöveget sokszorosítani kell, senki nem gondol már stencil-re, ma 

másológépek és nyomtatók végzik el ezt a műveletet. Csavarirón (’a ceruzabelet csavarásra ki-, ill. betoló 

töltőceruza’) helyett mindenki Rotring-ceruzá-t használ. A fonográf ma már csak múzeumokban látható, helyét 
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átvette a (szalagos, majd kazettás) magnó, a lemezjátszó, majd a cd-lejátszó. A technika fejlődése és a 

használati szokások változása szorította ki a mindennapokból és a nyelvhasználatból a spanyolviasz-t 

(’pecsétviasz’) és a tantusz-t (’pénzt helyettesítő érme, kül. telefonérme’). Mindkét szót őrizzük azonban 

állandósult szókapcsolatban. A feltalálja a spanyolviaszt (’közismert dolgot újra fölfedez’), illetve a leesik 

vagy leesett vkinek a tantusz (’megért valamit’) mondatokat mindenki érti és használja. Éppen ez indokolja, 

hogy ezek a vezérszavak címszóvá váljanak egy szinkrón értelmező szótárban. 

Ugyancsak fogalmi archaizmusról beszélhetünk a következő csoport esetében. Ezeknél a szavaknál az 

összekötő jegy a divat, a szokásrendszer. Ha az öltözködés szókészletét vizsgáljuk, 2000 körül már nem 

használatos az apacsing, bricsesz, cipőgomboló, csőnadrág, micisapka vagy a trencskó (’vékony szövetből 

vagy vízhatlan vászonból készült bő szabású átmeneti kabát’). Ehhez kapcsolódóan nem hordunk ma már 

bubifrizurá-t vagy csikófrizurá-t, amelyek a 60–70-es évek hajviseletét meghatározták. Az élelmiszerek között 

ma már nincs büfékenyér (’hengeres, hosszúkás fehér kenyér’) és nem lehet bambi-t sem találni az üdítőitalok 

között. A társadalmi rendszer változásával megváltoztak a társas érintkezés szokásai is. A szókészlet terén ezt 

tükrözi, hogy az alássan, alászolgája kiveszőben lévő, a domine elavult szavak az ÉKsz szerint. 

Most vegyük szemügyre azokat a lexémákat, amelyeknek a denotátuma megvan, de megnevezésükre más 

szót használunk az archaizmus helyett! Ezek között is elkülöníthető csoportok rajzolódnak ki. Vannak olyan 

archaizmusok, amelyeknek a hangalakján jól látszik az idegen eredet. Ilyen például az apotéka ’gyógyszertár’, 

bankrott ’csőd’, cugehőr ’kellék, hozzávaló’, culáger ’építőipari segédmunkás’, diszkusszió ’vita, 

tanácskozás’, marmelád ’gyümölcsíz’, major ’őrnagy’ stb. Ezek a jövevényszavak egykor a köznyelv szerves 

részei voltak, mára azonban kiszorultak onnan, helyettük más szavakat használunk. A magyar nyelvből 

mégsem tűntek el nyomtalanul, csak más regiszterbe csúsztak át. Van, amelyik a bizalmas szóhasználatban 

terjedt el, mások a nyelvjárásokban, illetve egyes szakmák (szak)kifejezései között lelhetők fel. 

A jövevényszavak között szerkezetileg sok az összetett szó, jelentős részük (részleges vagy teljes) 

tükörfordítás. Az archaizmusok között is találunk ilyeneket. Ezek valószínűleg éppen a fent említett fordítás 

miatt szorulnak ki a nyelvhasználatból. Ma az aeroplán helyett repülőgép-et, az anziksz(kártya) helyett 

képeslap-ot, a centercsatár helyett középcsatár-t, a dörzsgumi helyett radír(gumi)-t, a dunsztosüveg helyett 

befőttesüveg-et, a fináncminiszter helyett pénzügyminiszter-t, a sróf(húzó) helyett csavar(húzó)-t használunk. 

Az archaizmusok stíluseszközként – éppen szókészleti peremhelyzetük miatt – jól jellemeznek egy adott 

nyelvi réteget vagy kort. 

Találhatunk azonban az ellentétes folyamatra is néhány példát. Több olyan archaizmus is van, amelyek 

összetett szavak, de a magyarított alak helyett mégis az idegen eredetű maradt használatban. Ilyen például a 

bélpokol ’lepra’ (de vö. bélpoklos 1. rég ’leprás’ 2. tréf v. gúny ’nagyevő’), tavaszelő ’március’, társasgépkocsi 

’autóbusz’. Ennek oka valószínűleg a nyelvi gazdaságosságban keresendő, hiszen a magyar fordítás mind 

viszonylag hosszú összetett szó, míg az eredeti, idegen alak jóval rövidebb. 

Vannak a rokonértelműséggel összefüggő archaizmusok is, amelyek nyelvtörténetileg szinomimasorba 

állíthatók. Ebben a sorban esetleg több, a nyelvtörténet során elavulttá váló szó is szerepelhet. Ilyen például a 

süv  rér  sógor, az allövet  csőre  beöntés és az áfium  mákony  ópium. Természetesen itt is 

előfordulhat, hogy az egyes elemek nem vesztek ki végleg, csak másik nyelvhasználati rétegbe csúsztak át. A 

német eredetű Schwager/sógor átvétele teljesen kiszorította az addig használt szinonimákat. Az allövet még 

szerepel a CzF-ban címszóként azzal a megkötéssel, hogy habár újonnan alkotott szó, mégsem használatos. 

Tehát már az 1870-es években érezhetően kiszorult a nyelvhasználatból, ha ez a szócikkben említésre került. A 

Pallas Nagylexikon az 1890-es évek végén még szerepelteti az allövet szót a csőré-vel együtt a klistér, azaz 

beöntés szinonimájaként. A mai nyelvhasználatban már csak ez utóbbi él, de a szinonimák szótározása régi 

orvosi szakszavak meglétét dokumentálja. Az áfium  mákony  ópium szinonimasorból az áfium (elav), a 

mákony (rég) minősítést kapott az ÉKsz-ben. A gyakorisági mutató szerint a mákony gyakoribb, mint az áfium 

(az egyik 4, a másik 5 gyakoriságú). Ha azonban Zrínyi Török Áfiumára gondolunk, biztosak lehetünk benne, 

hogy ezt a szót minden iskolás gyerek hallotta tanulmányai során. 

A nyelvújításkor keletkezett szavak közül több szerepel az ÉKsz-ben elav, kiv minősítéssel. Az alagya 

Calepinus magyarra fordításakor keletkezett, és a nyelvújítók ismét használni kezdték irodalmi műszóként az 

’elégia’ műfajmegjelölésére. A szó azonban annyira ehhez a korhoz kötött, hogy későbbi irodalomtörténeti 

művekben is csak a reformkor sajátos műfajmegnevezéseként szerepel. Az álladalom ’állam’ 1786-ban 

keletkezett Barczafalvi újításaként, de nem honosodott meg a nyelvhasználatban. Beszédben az összerántott 
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állam alakot használták inkább, így a rövidebb változat győzött az azonos használati értékű szinonimák közül 

(Hadrovics 1992: 89). A bölcselem (1851-es az első előfordulása) is elavult, a filozófia kiszorította a 

nyelvhasználatból. A dalszínház ’operákat (ill. operetteket) előadó színház’ 1845-ben szerepelt először 

Fogarasinál a NyÚSz szerint. Ez is kiveszőben lévő szó az ÉKsz-ben, de az összetételi tagok segítenek a 

jelentés értelmezésében, a megértésben. Az 1833-as mennyiségtan-t teljesen kiszorította a matematika. A 

sarkalat ’vminek az a része, amely körül forog’ már az Apor-kódexben előfordult (1416 u./1490 k.), később 

kiveszett a nyelvhasználatból. 1830-ban Széchenyi újra divatba hozta, ma azonban megint az elavult szavak 

között találjuk. Származékszavai közül gyakran használjuk a sarkalatos melléknevet. Ha az imént 

felsorakoztatott szavakat vizsgáljuk, jól látható a nyelvújítók tudatos törekvése új lexéma létrehozására. Ma 

ezek a szavak elsőre nehezen érthetők, ezért szótári minősítésüket régies-re változtatnám. 

Amint azt a nyelvújítás kapcsán tudjuk, sok szó használata újraéledt a XVIII–XIX. századi mozgalom 

hatására. Erre a jelenségre ma is láthatunk példákat. A (kiv), (elav) minősítésű szavakat vizsgálva, több olyat is 

találtam, amelyek a XX. század végén ismét megelevenedni látszanak. Ha az iskolai élet szókészletét nézzük, 

ma is vannak magántanuló-k, akik tanulmányaikat a szervezett, iskolai oktatáson kívül, magánúton, egyéni 

tanulással végzik. Ugyancsak megtalálható a mai iskolarendszerben a technikum. Igaz, ez nem a ’szakképzést 

adó közép- vagy felsőfokú iskola’, hanem a ’szakiskola elvégzése, érettségi után végezhető kiegészítő (ált. 

egy-két éves) képzés’. Itt az archaizmus jelentésváltozáson keresztül tovább él. Az elavult szavak közül több 

idegen hangzású jövevényszó is újraéled. Ha egy sportösszefoglalót olvasunk, találkozhatunk például a center 
és a finisel szavakkal. Ezek főként a köznyelvi középcsatár és hajrázik szavak szinonimájaként fordulnak elő 

stíluseszközként a „rettegett” szóismétlés elkerülése érdekében. A drogéria felirat manapság többször 

olvasható, mint az illatszerbolt. Ez valószínűleg a magyarba újra beszivárgó idegen (angol, német) nyelvi 

hatással magyarázható. 

 

Összegzés 
 

Az ÉKsz archaizmusait vizsgálva, elsősorban az a közhelyszerű megállapítás vonható le, hogy a kiveszőben 

lévő, illetve elavult szavak kategóriája átmeneti jellegű. Sok esetben nem éles határ választja el ezeket a 

lexémákat a ritka vagy régies szavaktól, csupán a lexikográfiai megítélés, illetve az esetleges gyakoriság. 

Természetesen konkrét alapja is lehet ennek a kategorizációnak, mint fentebb láthattuk: ha a denotátum eltűnt 

a szavak mögül, vagy a lexéma helyett más megnevezést alkalmazunk ugyanarra a jelenségre, legyen ez 

fordítás vagy szinonimacsere eredménye. 

Mégis, mi lehet az oka annak, hogy jelentős számú archaizmus található a szinkrón értelmező 

kéziszótárban? Elsődlegesen a megértés, a közérthetőség segítése. A nyelvtörténet hozzánk közelebb eső 

korszakainak nyelvemlékeivel, szavaival, kifejezéseivel többször találkozhatunk tanulmányaink, 

olvasmányaink során, legyen szó akár egy Jókai-regényről, akár egy XX. század eleji szakkönyvről. 

Természetesen a szótár célja a dokumentálás is. Az, hogy ezek mögött a lexémák mögött rejlő dolgok, 

fogalmak, jelenségek ne tűnjenek el nyomtalanul. A peremhelyzetű szavak jó része már csak történeti, 

etimológiai szótárak anyagát alkotja, de a kiszorulóban lévő szavak többsége még ma is beletartozhat egy 

szinkrón értelmező szótár kiegészítő szókészletébe. 
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HOPPA ENIKŐ 
 

 

MAGYARUL MOLDVÁBAN, AVAGY A MOLDVAI 

CSÁNGÓ NYELVJÁRÁS JELLEGZETESSÉGEI 
 

 

 

 

A moldvai csángók Románia keleti részén élnek. Településeik két nagyváros – Románvásár és Bákó – körül 

találhatók a Szeret, a Tázló, a Beszterce és a Tatros folyók mentén. A közel negyedmillióból becslések szerint 

62 000-en (Tánczos 1999: 21) beszélik a magyar nyelvet. 

Többszáz év óta egészen sajátos helyzetben élnek. Román környezetbe ékelődve, minden oldalról a többségi 

nyelvet beszélők veszik őket körül. Szigetszerű helyzetükben nemcsak nyelvileg, hanem kulturálisan és 

vallásilag is eltérnek környezetüktől. 

A moldvai magyar lakosság igen vegyes összetételű. Elődeik a XII. század vége és a XVIII. század második 

fele között több hullámban érkeztek ide a Kárpát-medence különböző részeiről. A legnépesebb s egyben utolsó 

csoport a madéfalvi veszedelem idején, 1764-ben idemenekülő székelyeké (Domokos 2001). Az eltérő 

helyekről betelepülő csoportok más-más nyelvváltozatot beszéltek, s a nagy időbeli különbségekkel érkezők 

más-más fejlődési stádiumban lévő nyelvet hoztak magukkal. Az összefüggő magyar nyelvterületről leváltak, a 

Kárpátok vonulatai elválasztották őket egymástól, így megszűnt köztük az érintkezés. Ennek köszönhető, hogy 

nyelvük számos archaizmust őriz. A magyarországi nyelvi változások nem jutottak el hozzájuk, s a 

nyelvújításból is kimaradtak. Ezzel egyidőben viszont az ő nyelvük is fejlődött, változott, önálló alkotásokkal 

gazdagodott. A román nyelvű környezet is nagy befolyással volt nyelvjárásukra, elsősorban a szókincsre 

hatott. Egy-egy település nyelvhasználatában annál több a román elem, minél régebbi alapítású. Ahogy az 

egyes csángó falvak története és lakossági összetétele eltérő, úgy a csángó nyelvjárás is helyi eltéréseket mutat, 

melyek néha oly mértékűek, hogy akár csángó nyelvjárásokról is beszélhetnénk. Bizonyos jegyek minden 

település nyelvében megtalálhatók, mások csak néhány falura korlátozódnak. 

A következőkben a nyelvjárás jellemzőit mutatom be, melyeket 2000-ben, 2002-ben és 2006-ban 

Moldvában gyűjtött nyelvi anyag alapján állapítottam meg. Az adatközlők klézseiek, somoskaiak, 

külsőrekecsiniek és pusztinaiak voltak. Az első három falu, azaz Klézse, Somoska és Külsőrekecsin lakossága 

vegyes: esetükben a középkor óta itt élő magyar lakosságra telepedtek később a székelyek. Pusztina XVIII. 

századi alapítású, tisztán székely falu. A két csoport közti különbség a nyelvben is tükröződik. Klézse, 

Somoska és Külsőrekecsin nyelvjárása több archaikus elemet őriz, ugyanakkor a román jövevényszavak száma 

is nagyobb. Következzenek a négy falu nyelvjárásának közös jellemzői. 

 

Közös nyelvtani és szókincsbeli sajátosságok 
 

Fonetikai szempontból előfordul a magánhangzók nyíltabb vagy zártabb ejtése, ajakműködésbeli különbség, 

ill. hangrendbeli eltérés: 

„É” helyett „e”: ketszer, tehen. „Ö” helyett „e”: terekedik, setét. „E” helyett „ö”: növel, őköt. „I”, „í” helyett 

„ü”: üdő, üsmer, szüves. „Ü” helyett „i”: files, fittyentett. „U” helyett „i”: magik, nálik, miattik. 

Az „n” és „d” mássalhangzóknál megfigyelhető a palatális ejtés: disznyó, tanyít, romány, térgy, vigyó 

(videó). Ezzel egyidőben depalatalizáció is végbemegy: asszon, báránka, vékon. 

Az ikes igék „z” réshangjából „dz” affrikáta válik: kocsidzik, leádzott. 

Az „l” és az „s” hangok magánhangzó közti helyzetben geminálódnak: szóllott, töllem, esső. 

Az „l” hang egyes mássalhangzókkal való kapcsolatában kiesik: vót, bőcsködni (dicsekedni), dógozunk, 
ződség. 

Néhány szóban megfigyelhető a metatézis jelensége: feteke, mazdag, hedegű. 

Az insztrumentálisz ragos névszók esetében nem ismerik a teljes hasonulást: halval, gyerekvel, tálval. 
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A morfológia terén elmondható, hogy néhány főnév egy szótaggal meghosszabbodik: szereda, kucsuma, 

tekenyő. 

Az igék körében sokszor sajátos ragozás figyelhető meg: végzettünk, búnk (bújunk), huzul, cseregett, 
mondnak, szárasztottuk, játszodnak, maradott. 

A „megy”, „van”, „tesz” és „visz” igék egyes szám harmadik személyben „-en”-re végződnek: 

megyen/menen, vagyon, teszen, viszen. 

A „-t”, ill. a „-ll” végű igéket, melyeknek múlt idejébe betoldódik az „-ott-/-ett-/-ött-” szótag, ezen betoldás 

nélkül ragozzák: futtak, megkötte, süttünk, halltam. 
A „suk/sük”-ölés általános: majd meglássuk, kivilágosítsa. 

Az ikes és az iketlen igéket felszólító módban is megkülönböztetik egymástól: essék, dógozzék, de menjen, 
énekeljen. 

Igeidőrendszerük gazdagabb, a régmúlt alakok még ismertek és használatosak: nem ett (evett), vót, vittek 

vót. 
A feltételes múltban a „volna” alak helyett a „lenne” használatos: szerettük lenne megenni, jó lett lenne, 

mintha üsmertük lenne egymást. 

A főnevek birtokos ragozásában többféle eltérés is mutatkozik: 1. a „-ja/je” végződés gyakoribb az „-a/-e”-

vel szemben: álltjai, testvérjük, számja. 2. a többes szám harmadik személyű személyjel magánhangzója „i”-vé 

változik: hátik, kezik, kecskéjik, ruhájik. 3. a dátumoknak több változata él: ötödikén augusztnak, júnyinak 
huszonnegyedikén, hetedikéjén, hatodik nap decsembriből. Látható, hogy a hónapnevek román változatát 

használják. 

Bizonyos szavak, szószerkezetek eltérő vonzattal, ill. toldalékkal állnak: télben, mától holnapig, higgyen 
belém! attól nincs baj, az erdőkből szedjük, elmentünk a bálhoz, délkor, hány órakor van? hagyjon békémet! 

Nagyon gyakori a kicsinyítő képző használata, s nem csak főnevekhez járul: házacska, szépecskén, 

akkorkán, örökkécske, magacskámra, magyarka fehérnépek. 
A sorszámnevek képzése egyedi: kettődik, kettedikre, harmadikszor. 

A lexika szintjén gyakori jelenség az, hogy egyes szavak egészen mást jelentenek, mint Magyarországon: 

verekedés-háború, féreg-egér, papucs-mindenféle lábbeli, paraszt-buta, megtisztel-megkínál, megnyugszik-

kipiheni magát, szökik-ugrik, kap-talál, fog-kezd, hordoz-hord (ruhát), elcsap-elenged, költség-étel, vérnyomás-

vérnyom. 

Saját alkotású szavaik igen képszerűek: lövő-petárda, lapító-vágódeszka, veresítik a tojást-pirosra festik a 

tojást, elbolondul-eltéved, kicsikülődik-összemegy, elehült-megéhezett, görget-dörög az ég, megtéglál-kivasal, 

örömes-vidám, építnök-kőműves. 

A román nyelvből átvett szavakat magyarul ragozzák: csitilnek-olvasnak, csercsáfot-ágyneműt, kozonákat-

kalácsokat, ligyánka-kis lavór, gelátát-vödröt, nuntába-lakodalomba, ulicán-utcán, négy klászát tanultam-négy 

osztályt végeztem, konstrukcénél-építkezésen, hájtok!-gyertek! cserkálták-próbálták, elbojérosodik-

meggazdagodik. 

Néha az összetett szó egyik tagját magyar, a másikat román szó alkotja: purkelic(léc)-disznóól. 

Egyes igékhez a megszokottól eltérő igekötőt illesztenek: elvágták a disznyót, meggondolkozott, elvégződik, 

megébredtünk, elbetegedett. 
A hely- és időviszonyok jelölésére sajátos kifejezéseik vannak. Helyviszonyokra: innent felől, messzinnét 

(messziről), fönünnet (föntről), bennette (benne). Az első három példában a „t” funkciója ablatívuszi, a 

negyedikben lokatívuszi. Eléfelé (előrefelé), félrébb, itt elé (erre). Időviszonyokra: leghamarábbi, mostanyig, 
mindenszer, ötven esztendővel visszább, kilenc és félkor, nyolc és valami (nyolc múlt). 

Módhatározóként gyakori az erőst szó ’nagyon’ jelentésben: erőst jó ember vót a zuram, nem járnak erőst 

gyakran haza. Az itt megjelenő „-t” végződés modális jelentést ad a tőnek. 

A nyelvjárás szintaxisa is jellegzetességeket mutat. Eldöntendő kérdésekben mindig szerepel az „-e” 

kérdőhang: hiszed-e? nem vett-e? való-e? (igaz-e?) 

A mondat tárgyát esetenként összevonják az állítmánnyal: hagymakapálni, kolostorlátogatni, pápalátni. 

Feltűnően gyakran használnak szenvedő szerkezetet: meg van halva, nem úgy vagyunk tanulva, el vagyunk 

menve. 
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A „kell” és a „szeret” alakjai után nem főnévi igenév áll, hanem felszólító módú ige: itt kellett maradjak, 

kellett sokat munkáljunk, szeretném egyszer elmenjek magyar fődre. Formailag ugyan felszólító módú, de 

funkcióját tekintve kötőmódról van itt szó, melyből kimarad a „hogy” kötőszó. 

Az alárendelő összetett mondatban a vonatkozó névmás a rövidebb formájában, tehát a szókezdő „a” nélkül 

áll: így főzzük meg, hogy van; tanyíttuk a táncokat, hol kellett; mit vittek, ott elhajigálták. A személyre 

vonatkozó „aki/ki” helyett a „melyik/mellik” formával lehet találkozni: fel vótak őtözve, melyikek táncoltak; a 

zsidók, melyikek vették el a tojást; melyiknek van pensziája (nyugdíja), az jobban él. 

A mellérendelő „és” kötőszó moldvai megfelelője a „s”: juhokval s marhákval, apám nem vót s úgy nőttünk 
fel. Az „is” helyi változata „es”: magik es, tyúkot es, ne es adja. 

 

Középkori eredetű falvak 
 

A vizsgált települések közül Klézse, Somoska és Külsőrekecsin középkori alapítású. 

Fonetikájukra jellemző a nyílt „e” hang jelenléte: keskeny, mennyi, szerelem, kell. 

Az „e” hang gyakran felváltja az „a”-t és az „o”-t: sepkáját, juhecska, gezdája. 
A határozott névelő magánhangzója is „e”-re változik azokban az esetekben, amikor közeli vagy már 

elhangzott, tehát ismert dologra vonatkozik a névelő. Ilyenkor az „ez” mutató névmás jelenik meg: odamennék 

e kapuhoz, e zifjak, itt e faluba, feljöttünk e zulicán, beszéljük e csángót. 
A „-val/-vel” rag teljes hasonulása akkor is elmarad, ha a rag funkciója az adott szóban nem 

insztrumentáliszi, hanem temporális: tavaszval, regvel. 
A morfológiában a „megy” igét jelen időben minden személyben a „men-” tőből kiindulva ragozzák: 

visszamenen, én menek elöl, menünk édestátánkhoz. 

Igeidőrendszerük nagyon gazdag. Használják az elbeszélő múltat: ereszté fejit, letevé sepkáját. A 

folyamatos múltat: szépen énekli vala a kántor, mondja vala. A befejezett múltat: elmentem, mondta, tanulta. 

A régmúltat két formában is: a „vala” és a „volt” segítségével: gyermeknek vettem vala, eljöttek vót a zenészek. 

A jövő idő kifejezésére nem használják a „fog” segédigét. Vagy jelen idejű igealakkal vagy a létige jövő 

idejének segítségével fejezik ki: eszedbe jut lesz, tart lesz két hetet. 

Ritkán, de előfordul a tihanyi apátság alapítólevelében is szereplő „-d” kicsinyítő képző: kicsid fiam. 
Eseménysor elbeszélésénél az igekötő az ige mögé kerül: a tolvaj lopja el a zalmákat, vitte s temette el, csak 

ide teszem le, háltunk meg házaknál. 

Lexikális szinten egyes igekötőkben archaikus változatot fedezhetünk fel. Az „át” helyett „átal” vagy 

„által”: Pesten átalmentem. A „rá” helyett a „riva” s annak toldalékos változatai élnek: rivaérek, gondoltam 

rivik, aludtak ritta, feltett rivája egy nagy követ. A „be” igekötő megfelelője „bé”: bé akarsz menni, bétőtöttem 
az 50 évet. Jelentése tágabb: be, bent: bémaradt, vót ott egy nagy lik bé. 

Sokféle cselekvés kifejezésére használják a „csinál” igét „csán” formában: csánja a kötelet, megcsántunk 

egy dobot, csánjuk a pjácát (piacra megyünk), mit csánsz? 
 

XVIII. századi alapítású falu 
 

Pusztina mint XVIII. századi település őriz archaizmusokat, bár kevesebbet, nyelvjárásában ugyanakkor a 

román jövevényelemek száma is alacsonyabb. Saját nyelvi alkotásai is eltérnek az előzőektől. Egyedi jellemzői 

elsősorban fonetikaiak. 

A „gy”hangot „j”-nek ejtik: vajunk, mejek, hojne, ejebet, vije. 
A „v” és a „d” szó belsejében kiesik: lees, saanyú, jöünk, kinézelőök, tuunk. 

A „-z” tövű igék ragozott formáiban „zz” hangkapcsolat helyett „jz” alakul ki: hojza, dógojzék, sójzuk. 

A szóvégi „r” sokszor lekopik: immá, akkó, négykó. 
Az „-n”-re végződő hely- idő- és módhatározókhoz egy „d”-t kapcsolnak: piacond, aztánd, jobband, 

haragosand. 

A határozói igenév végződése „l” hangot kap: rántval, ijedvel, felőtözvel. 
A Pusztinai szókincsben is néhány igekötőnek eltérő a hangalakja. A „be” ejtése itt is „bé”, de nem egészül 

ki a „bent” jelentéssel: béhajt. Az „el” „ee”-vé alakul át: eevótam mosni, eemejen (elmegy). Az „össze” helyett 
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„essze”: esszegyűlt, esszevigyít (összekever). A „rá” itt „rea” alakban ismeretes: reavagdalt, jő a tavasz reánk. 

„Át” jelentésben a „túl” igekötőt használják: túlmentünk a vámon. 

Minden csángó faluban egészen közvetlen köszönésformák élnek. Az érkezőt így fogadják: Megjárta-e? 
Hol jártál? Merre mész? Ezekre a kérdésekre válaszol a szembejövő, s ezzel visszaköszön. Búcsúzáskor: 

Egészséget! Adjon az Isten egészséget! Maradj békével! Erős istenhitük nyelvükben is tükröződik. A 

„köszönöm!” megfelelője például Isten fizesse! Isten tartsa meg! Essék érted! (vagy valamelyik halottjáért). Ez 

utóbbira a válasz: Isten hallgassa meg! Ha valakitől megkérdezik, hogy hány éves, olyan formában, hogy 

mekkora éves vagy?, a válaszra mindig azt felelik, hogy Isten éltessen! 
A moldvai csángó nyelvjárás jól példázza, hogy idegen környezetben s az összefüggő nyelvterülettel való 

kapcsolat hiányában hogyan változik meg s tér önálló útra egy nyelv. A vizsgált települések nyelve alapján 

megállapítható, hogy a moldvai csángó nyelvjárás egyrészt egységes, mert bizonyos jegyek mindegyik faluban 

fellelhetők. Másrészt azonban jelentős nyelvi különbségek fedezhetők fel az eltérő múlttal rendelkező 

települések között. A nyelvjárás és annak helyi változatai tükrözik azt, milyen szoros összefüggés áll fenn egy 

népcsoport történelme és nyelve között. 
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JÓNÁS FRIGYES 
 

 

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV DIDAKTIKAI SAROKPONTJAI 
I. 

 

 

 

 

A magyar mint idegen nyelv oktatása és annak kutatása a „mint idegen” fókuszában, ún. didaktikai 

sarokpontok útmutatásai alapján valósítható meg. E sarokpontok nyelvészeti és pedagógiai aspektusok 

integrálásából megszülető nyelvpedagógiai iránymutatások. Teljes elemzésük azonban túlnövi jelen 

keretünket, ezért itt és most csupán két sarokpont részletesebb vizsgálatára vállalkozhatom, s jelzem, hogy a 

többire – azonos című dolgozatokban (II., III. …) – a későbbiekben kerítek sort. A sarokpontok egyébként – 

jóllehet a vezérelt oktatásban alkotnak megfogható rendszert – egyaránt lefedik a magyar mint idegen nyelv 

vezérelt és nem vezérelt tanulásának lényegét. Miért is? A vezérelt tanulás egyfelől eleve az L
1
-elsajátításból-

tanulásból indul ki, másfelől az L
2
C nyelvismeretszerzés – amihez zömében a magyar mint idegen nyelv is 

tartozik – nagymértékben bővül az ún. második nyelv elsajátításának szempontjaival. 

Engedjék meg tehát, hogy az áttekinthetőség kedvéért – a fent jelzettek részletezése előtt – bemutassam a 

sarokpontok összességét egy ún. vezérelt didaktikai modellben, majd – csupán utalásszerűen – megvilágítsam 

elrendezésük nyelvpedagógiai összefüggéseit (1. ábra). 

 

1. ábra 

A magyar mint idegen nyelv didaktikai sarokpontjainak vezérelt modellje 
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A modell értelmezése: 

Az általános tanulás- és oktatáselméletek (I.) szellemének át kell hatnia didaktikánk összes mozzanatát még 

akkor is, ha maga a didaktika mindig specifikusan valósul meg. Esetünkben egy ún. idegenségszemléletben, 

amelynek konkrétan – mint a tanulás tárgyára – minden mozzanatában a magyar nyelvre kell vetülnie. Ez azt 

jelenti, hogy a magyar mint idegen nyelv didaktikája nem más, mint idegennyelvi didaktika a magyar nyelvre 

specifikálva (II.). 

A magyar mint idegen nyelv didaktikájának alapvetése az előkészítés-tervezés (A) szakaszában kezdődik. A 

tantervelméletek (1) a tanulási-oktatási célokkal és eljárásokkal szembesítenek bennünket. Ezekben a célokban 

és eljárásokban tetten érhetők a nyelvoktatási koncepciók és módszerek (2). Ezeket a nyelvoktatási 

koncepciókat és módszereket azután áthatják az idegen nyelvek tanulására-elsajátítására vetített oktatás- és 

tanuláselméletek. Csakis ezen princípiumok figyelembevételével vagyunk képesek tanulókompatibilis 

tananyagokat (3) készíteni, majd megszervezni a tanulás-oktatás ún. szociális formáit (4). Maga az oktatás 

speciális keretű (tanórai) interakciós folyamat (B), amely ún. interakciós partnerek (a) által zajlik, mégpedig: a 
tanár (5) és a tanulók (6) között, szabályozható, ún. interakciós formák (b), vagyis tanári stratégiák és tanulási 

technikák (7) alkalmazásával. Az alkalmazás pedig a magyar mint idegen nyelv tanulásának/elsajátításának 
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sikeréért ún. interakciós tartalmak (c) által történik, tehát: a nyelvi kínálattal (10), a tanulói köztes nyelvhez 

való folyamatos viszonyítással (11), ám a nyelvi tartalom feldolgozási és gyakorlatformáinak érvényesítésével 

(8). Az interakciós tartalmak működtetéséhez tanulói aktivitás szükségeltetik, amelyet az oktatási vezérlés (a 

tanári irányítás) oktatási eszközök és médiumok igénybevételével igyekszik motiválni. A záró didaktikai 

sarokpontok az értékelés (C
1,2

) mozzanatai: A teljesítmény értékelése (13, 15), amely a tanuló nyelvi 

produkciójára (12, 14) irányul. Az értékelés – akár szakaszosan, akár összesítő (záróvizsga/nyelvvizsga) 

formában történik – ha nem is direkt módon, de – mindig összefüggésben van a vezérelt tanulási 

folyamatokkal. Egyszerűen azért, mert eredménye – jóllehet egyéni konstrukcióként interiorizált, ám mégis 

partnerségi interakcióban szerzett, s csakis abban működtethető magyar mint idegen nyelvismeret, amelynek 

értékelési szempontjai az oktatás interakcióiból merítkeznek. 

Ez volt tehát a magyar mint idegen nyelv mindösszesen tizenöt sarokpontban megragadható didaktikai 

összefüggés-rendszerének modellje és a modell szöveges magyarázata. 

A sarokpontok közül az alábbiakban – miként jeleztem – kettőt szeretnék kifejteni. 

 

Az első sarokpont 
 

Kitüntetett szerepű, mert magába zárja a tágabb értelmű elméleti beágyazottságot – az általános oktatás- és 

tanuláselméletektől a magyar mint idegen nyelvi didaktikáig (I-II.). 

Az általános oktatás- és tanuláselméletek az általános didaktika feladatkörébe tartoznak. A didaktika 

általános pedagógiai útmutatásaival segíti a nyelvdidaktikát (Grucza 1974). Ennek alapján még egyszer 

kimondhatom, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatásának és kutatásának is meghatározó kerettudománya a 

didaktika, amely alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai oldalról egyaránt érvényesíthető. A 

nyelvdidaktika itt idegen nyelvi didaktika (II.), amelynek tárgya a magyar nyelv idegenként való oktatása és 

tanulása, illetőleg oktatásának és tanulásának kutatása a gyakorlathoz való visszacsatolás érdekében. 

Amikor nyelvoktatás-elméletről beszélünk, valójában ide értjük a nyelvtanulás-elméletet is, hiszen a magyar 

mint idegen nyelv oktatása és kutatása magáért a tanulásért, illetőleg annak sikerességéért munkálkodik. 

A tanulás fogalmát a didaktika pszichológiai, neurológiai, kommunikáció-elméleti, episztemológiai és 

neveléstudományi eredmények integrációjaként fogja fel (Nahalka 1998: 153). Eszerint a tanulás velünk 

született – ún. tudásterület-specifikus – kognitív rendszerekbe ágyazott ismeretek segítségével végbemenő új 

információ-értelmezés, amelyet alkalmazható tudás- és személyiséggazdagodás követ. Ezért tehát az oktatás 

sem lehet egyszerű ismeretközvetítés, hanem inkább a feltételek megteremtése a tanuló cselekvéseiben 

felépülő személyes konstrukcióhoz (Nahalka 1997). 

Az idegen nyelvek – így a magyar mint idegen nyelv – tanulása-elsajátítása is egy az idegen tanuló saját 

anyanyelvére épülő L
2
 célnyelvi kódrendszernek olyan új információként való értelmezése, amelyet 

alkalmazható ún. köztes nyelvi tudás és interkulturális személyiséggyarapodás kísér. A magyar mint idegen 

nyelv oktatása a tanulás ezen ún. konstruktivista felfogása nyomán teremti meg a feltételeket az idegen tudatú 

magyart tanuló cselekvéseiben a saját új belső világkép kiépítéséhez. Amikor tehát az idegenségszemlélet a 

magyar nyelv tananyagára vetül, például a pedagógiai nyelvtan, lexika, szövegkonstrukciók tekintetében, az 

attitűdök, a személyiségjegyek kezelésében, a nyelvi kínálat tervezésében, interakciójában, értékelésében, a 

magyar mint idegen nyelv vezérelt oldala feltételeket teremt/kezel az alkalmazható célnyelvismeret minél 

eredményesebb tanulásához/elsajátításához. 

Az általános oktatás- és tanuláselméletek a magyar mint idegen nyelvre specifikus elvekként vonatkoznak, 

amelyek a magyar nyelvismeretnek idegen/második nyelvként való vezérelt és nem vezérelt módszerű 

megszerzését célozzák. 

Közelebbi céljuk tehát: a magyar mint idegen nyelv specifikus didaktikai kimunkálásának elősegítése. 

Az előkészítés-tervezés (A) ugyancsak efféle sarokpontok alapján ismerhető fel. 

A korszerű tantervértelmezés (1) curriculáris jellegű, amely az oktatásra szánt tananyag konkrét nyelvi 

tartalmának „prezentációján” és időkeretes ütemezésén (extern tanterv) túl, a didaktikai eljárások mikéntjét 

„humán-hasznonelvű” szempontokkal bővítve specifikálja (intern tanterv). 

Az intern tantervelmélet érvényességének kérdése voltaképpen a tanulási nehézség (folyamat) és a 

kommunikatív célok (hasznosság) között fennálló ellentmondás feloldhatóságát célozza. A magyar 
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nyelvismeret idegenként való megszerzésének célja, hogy a tanuló képes legyen például szalámit vásárolni a 

csemegében, a „Kérek húsz deka zalait szeletelve!” autentikus nyelvi regisztert alkalmazva. A magyar 

nyelvismeret idegenként való megszerzésének útja pedig egy mesterségesen redukált nyelv kiinduló és 

növekvő komplexitásban promocionált folyamata. A csemegében való vásárlás említett nyelvi regiszterét 

azonban a magyar nyelv természetes használatának megsértése nélkül nem lehet redukálni. Ez azt jelenti, hogy 

funkcionális haladási elv nem létezik. A növekvő nyelvi, ezen belül pedig nyelvtani komplexitásra építő 

tantervelmélet viszont a fokozatos haladásban érdekelt, tehát – minthogy a tanulói tudat analizáló lehetőségeit 

tartalmazza – tanulás-kompatibilis. Sajátja ugyanakkor a természetes magyar nyelvnek redukált magyar 

nyelvvé változtatása, ideális esetben körülbelül így: „Tessék adni húsz deka szalámit. A szalámi típusa 

„zalai”, és tessék szeletekre vágni.” Ez a kommunikáció nem természetes, tehát meg kell kísérelnünk a nyelvi 

funkciók hasznosítását a nyelvismeret-szerzésben. Ez a hasznosítás a tantervelmélet fent jelzett 

„internalizálásával” lehetséges. Az egyik ilyen kísérlet a jelentés rendező elvei alapján kapcsolná össze a 

nyelvi funkciót és a tanulási folyamatot (Wilkins 1976). A szemantikai és grammatikai elemek 

összekapcsolása a funkció kategóriái szerint történik, pl. az idő kifejezése így: tegnap, három órakor, gyakran, 

évente stb. (A példák alkategóriák szerint tovább rendezhetők: időpont, frekvencia stb.) A másik modell afféle 

tanuló-pragmatikus kritériumrendszer alapján jöhet létre. Ez a modell az Európa Tanács MLP ajánlata (Ek, 

Trim 1984). Ez a „tantervelmélet” nem készít tanterveket, hanem célzott tanulók számára funkcionált 

katalógus-elemeket ajánl, egy ún. küszöbszint (=hasznosítható pragmatikus nyelvtudás-minimum) reális 

kiindulásával. A tananyag lehetőségei: egyfelől nyelvi cselekvések összekötése szituációkkal, témákkal, 

szakterülettel, országismerettel, grammatikával (pl. Deutsch Aktiv Neu, Neuer 1986); másfelől: a témáknak a 

beszélő intencióival, a nyelvtani struktúrákkal és a szókinccsel való összekapcsolása ún. párhuzamos 

tantervben (Themen, Eisfeld 1987). 

Nézzük meg eme második intern tanterv kísérletet egy ún. párhuzamos oktatási modellben a „Kérek egy 

retúrt Székesfehérvárra” kommunikációs egység taníthatósági szempontjainak bemutatásával. 

 

2. ábra 

Párhuzamos oktatási modell 

 

 
 

A nyelvi cselekvés a modellben összekötődik a szókincshordozó szituációval és témával, a téma 

ugyanakkor a szövegtípussal és a nyelvtani struktúrákkal. Ám a tanultak alkalmazott tudása csak a „szerep” 

bevonásával közelít a hiteles kommunikációhoz. 

A harmadik kísérlet az ún. feladatorientáltságú tervezés, amelynek a tanulás folyamatához kellene 

alkalmazkodnia (Widdowson 1983, 1987). Eszerint a tantervnek nem azt kell kijelölnie, hogy a tanulónak mit 

kell tanulnia, hanem azt, hogy mit kell tennie a tanulás közben, azaz milyen feladatokat kell végrehajtania. Ez 

a feladat-végrehajtás számol az information-gap aktivitással, amely szerint a tanulók feladata 

információtovábbítás és -fogadás; számol a reasoning-gap aktivitással, amikor is feladatuk az információk 

hasznosítása; valamint számol az opinion-gap aktivitással, amely a személyes attitűdöket véleménycserében 

ábrázolja (Breen 1987). Eszerint: a tantervben figyelembe kell vennie azokat a tanulói szempontokat, amelyek 

a célnyelvi produkciót az autentikus megközelítési szándéka mellett befolyásolják. A tanuló aktivitást mutat 

egy információ elküldésére, hogy a vasúti pénztáros értse meg: „Kérek egy retúrt Székesfehérvárra”, de a 
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tanuló aktivitást mutat a tekintetben is, hogy a nyelvi produkció haszna a retúrjegyhez való hozzájutás legyen. 

Végül a tanuló óvatos aktivitást mutat a tekintetben is, hogy pl. a pénztáros félreértette-e és sima jegyet adott, 

amit ki kell cseréltetnie. Hogy ezt udvariasan tegye szóvá, pl. meg kell kérdeznie, hogy a retúr érvényessége 

mennyi időre szól stb. 

Ezek után érthető a valódi kommunikációra való törekvés, ugyanakkor érthető az ún. tanulói köztes nyelven 

való kommunikáció elfogadása is a feladat megoldása érdekében. 

A folyamatközpontú tantervek tehát reális alapra helyezhetik az oktatási célrendszert, s – elfogadva, egyben 

azonban kis léptékűvé változtatva a nyelvtani haladást, a begyakorlás procedualitását a fenti tanulói 

aktivitásokkal megerősítve – egyszerre biztosítjuk a promóciónak mélyen a nyelvben gyökerező, jóllehet nem 

tökéletes produkcióit, s egyszerre adunk teret – a kommunikációt az „autentikus lényeg” irányába befolyásoló 

– tanulói aktivitásoknak. Kétségtelen, hogy hasznos a ciklikusan visszatérő témák oktatási célrendszerbe való 

beillesztése, hiszen az adott témák magasabb szintű nyelvi produkciója egyre bonyolultabb nyelvi 

kifejezésekhez ad grammatikai eligazodást, egyre több autentikus beszédhelyzettel megtámogatva. Pl. a piaci 

vásárlás téma -t tárgyragos kifejezései: kér vmit, kap vmit, ad vmit, fizet vmennyit bővíthetők a „Hogy az alma? 

150 forint kilója. Nem adná egy kicsit olcsóbban? stb. szerepekhez rendelt autentikus regiszter-lefedettséggel 

akkor is, ha a célnyelv-használó nyelvtanilag ezeket még nem képes analizálni. Kétségtelen, hogy a memória 

szerepével is számolnunk kell a folyamat működtetése során, miközben a tanulói kognitivitás is jelen van. S 

nemcsak a kommunikatív aktivitásokban, hanem a tanulás logikai haladását biztosító nyelvtani vezérelv 

érvényében is, amelyet a -t tárgyrag oktatási célja biztosít. A beszédhelyzethez kapcsolódó birtokos jelző 

rendszerének megértése, benne a genitívusz partitívusz kilója, darabja, párja egy későbbi grammatikai célhoz 

kapcsolódik. A tanulói tudatban témák, szituációk, lexika, grammatika és szerepek organikus tanulási 

folyamatokként képesek utólagosan is interiorizálódni, s eljutni a szituatív nyelvismeretig (Csonka-Jónás 

2004). 

Az országismeret – a tantervi elvek szerint – nyelvileg artikulálódó kulturális gyakorlat, ami az idegen 

nyelvek tanulásában mindig jelen van legalább, mint nyelvországismeret (pl. a jelentés szociokulturális 

háttérismeretként), de jelen lehet akár már kezdő szinten is, mint elhatároló tudásterület, ám a tanuló által jól 

ismert nyelven, középhaladó szinttől felfelé pedig akár magyar nyelven is, mégpedig a kommunikativitás, az 

identitás, az interferencia és az interdependencia problémamegoldó didaktikai faktoraként. A magyar nyelvi 

kommunikációt megkönnyíti az interkulturális oktatási cél, ami – a forrás- és célkultúra összekötési 

lehetőségei nyomán – segíti a nyelvi megértést is, mint pl. a nyelvsajátos kifejezések esetében láthatjuk, így: 

ludas vki vmiben (=csínytevésben, esküszegésben, hazugságban érintett). E kifejezés értelmezhető a Ludas 

Matyi történet alapján éppúgy, mint a régi magyar büntető szokás alapján, amely szerint az esküszegőnek, a 

hazugnak megszégyenítő büntetésként ludat akasztottak a nyakába (Jónás 2003). 

Az identitás-problémákat a saját és idegen tapasztalat ún. bővített szocializációjában, az idegenségről 

alkotott véleményben lehet megoldani. Ennek üzenete: Más népekhez akkor kerülünk közelebb, ha nem 

nemzeti nagyságunk, hanem épp esendőségünk tükrében mutatkozunk. Elismerjük például, hogy a magyarok a 

belpolitikai kérdésekben valóban széthúzóak, a feladatok megoldásában pedig hol túlságosan merevek, hol túl 

kompromisszumkészek. A közép-kelet-európai nemzetek évszázados kiszolgáltatottságának érzése bennük hol 

múltba néző nosztalgiákat kelt, hol szivárványos álmokat kerget. A külföld ugyanis a magyarokat – tételezzük 

fel, hogy „sine ira et studio” – amúgy is efféle sztereotípiákkal ruházza fel (Merényi 1995). 

A magyar mint idegen nyelv oktatása országismereti oldalról is hordoz aktualitásokat. A 90-es években 

például a magyarul tanuló oroszok attitűdjéből kitetszett, hogy nehezen veszik tudomásul szuperhatalom-

vesztésüket, a kelet-európai országok elszakadását, benne a magyarok és a lengyelek vezető szerepét. Ekkortájt 

– politikai viccként bár, de – elmondták: „A lengyel kutyák Magyarországra jártak jóllakni, a magyar kutyák 

pedig Lengyelországba jártak ugatni.” Ez a közlés arra utalt, hogy az oroszok efféle attitűdjei – aktuális 

politikai interferenciaként – meghatározóak lehetnek, és hatnak a magyar nyelv tanulásának motivációs 

rendszerére. A magyar mint idegen nyelv tanárának – a tanulói eredmény előmozdítása érdekében is – az 

efféle politikai interferenciákat a feloldás szándékával kellett kezelnie. Eszerint az orosz emberek épp az új 

helyzet miatt utazhatnak szabadon a nagyvilágban, nem az állam, hanem az egyes emberek szuperhatalmát 

támogatva. 

A fentiekből is jól látható, hogy a kultúrák találkozása az idegen nyelvek tanulása során kulturális 

interdependenciát (=kölcsönös függőséget) mutat, amelyet minden idegen nyelvi didaktikának figyelembe kell 
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vennie. A magyar mint idegen nyelv oktatása esetében a tanárnak nagyfokú idegenségszemlélettel, másság-

tisztelettel, empátiakészséggel kell rendelkeznie. Ennek látható jele az idegen ajkú magyartanulók 

forrásközösségének tisztelete. Ez a tisztelet nem is interkulturális, hanem transznacionális kommunikációként 

jelenhet meg a magyar mint idegen nyelv tantervelméleteiben is, mint „humán haszonelvű” szempont (Jónás 

2000). 

 

A második sarokpont 
 

Nagyon fontos didaktikai alapvetést jelentenek a magyar mint idegen nyelv oktatásában a nyelvoktatási 

koncepciók és módszerek (2), amelyek voltaképpen elképzelések, eljárások és ismétlődő cselekvésminták. 

Szerepük alkalmas arra, hogy útmutatásokkal lássa el a magyar mint idegen nyelv tanulásának tanári vezérlését 

a tervezésben, oktatási interakcióban és értékelésben. A koncepciók és módszerek a célmegoldásban érintett 

határtudományok integrációját jelentik bizonyos szinteken és bizonyos területeken. Ezeket az összefüggéseket 

mutatja a következő mátrix: 

3. ábra 

A nyelvoktatási koncepciók és módszerek direktívái 

 

SZINTEK TERÜLETEK HATÁRTUDOMÁNYOK 

Képzéselmélet Társadalmi, kulturális, 

szociokulturális faktor 

Szisztematikus és kontrasztív tudományok  

a társadalom, a kultúra és az antropológia 

területén 

Pedagógiai 

elmélet 

Intézményi keretek, 

oktatástervezés 

Általános didaktika, neveléstudomány, 

tanuláselméletek 

Módszerek Tanulási cél, tananyag-

tervezés, -feldolgozás, 

teljesítménymérés 

Szaktudományok: 

nyelvészet, ország- és irodalomtudomány, 

nyelv- és tanuláselméletek, nyelv-  

és fejlődéspszichológia 

A magyar mint 

idegen nyelv 

oktatásának 

elmélete 

Speciális oktatás 

Eljárási javaslatok és elvek: 

az oktatás tagolása, formái, 

eszközei, szervezete 

Szociokulturális, intézmény- és szakma-

specifikus, célcsoport-specifikus/ 

individuális tanulási-oktatási 

előfeltételek 

 

A magyar mint idegen nyelv oktatási koncepcióinak és módszereinek kialakulásában döntő szerepet 

játszottak a modern nyelvoktatás szisztematikus és pragmatikus aspektusai: a célmagyar struktúrája és 

használata, a magyarsajátos kultúraismeret (ország- és magyarságismeret); a tanuláselméleti megfontolások: az 

élőnyelvi és tananyag-virtuális oktatás harmonizálhatósága. A gyakorlatban: a feladat a magyar nyelv 

strukturális megismertetése (kontrasztív vagy ún. önkontrasztív módon: a magyarnak az idegen tanuló által 

való „rekonstrukciója” és a megnyilatkozások helyénvaló alkalmazása szabályok ismerete és begyakorlása 

által. 

A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszerei – minthogy tömeges oktatása csupán mintegy 

félévszázados – az idegennyelv-oktatás módszereinek fejlődéstörténeti trendjeiben utólagosan válogathattak, s 

csak az idegennyelvi tankönyvekben való jártasság kérdése volt, hogy a tananyagkészítés területén a 

legkorszerűbbnek vélt módszertrendhez kapcsolódjanak. 

Az oktatási alapelvek elsősorban a nyelvészeti leírások és a pszichológiai kutatások eredményeivel tapadtak 

össze, amelyek bizonyos eljárásoknak prioritást adva, az idegennyelvi didaktikában fejlődéstörténeti 

irányvonalat mutató különféle „módszertanokat” eredményeztek. Oktatási alapelveik: nyelvészeti, 

tanuláselméleti, irodalom- és országismereti, pedagógiai, eljárásmódbeli szempontok. Az oktatási alapelvek és 

az idegennyelv-tanítási módszerek fejlődéstörténeti összefüggései a következő táblázatban mutathatók ki (4. 

ábra). 

4. ábra 

Az oktatási alapelvek és idegennyelv-oktatási módszerek fejlődéstörténeti összefüggései 
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Oktatási 

módszerek 

 

Oktatási 

alapelvek 

Nyelvtani-fordító 

módszer 

Direkt módszer Audiolingvális 
módszer 

Kommunikatív 
módszer 

Nyelvészeti Formális kritériu-

mok szerint bemu-

tatott, nyelvi épí-

tőkövekből álló 

írott irodalmi nyelv 

Rendszerező for-

mális nyelvleírás 

Strukturalista 

nyelvleírás 

Pragmalingvisz-

tikai és szocioling-

visztikai szempon-

tokkal bővített 

nyelvleírás 

Tanulás-

elméleti 

Formális szellemi 

képzés, rendsze-

rező gondolkodás 

Az anyanyelv ki-

zárása, imitatív, 

asszociatív tanulás 

Behaviorizmus: 

magatartás-kondí-

cionálás 

Cognitive Code 

Learning 

Irodalom- 

és ország- 

ismereti 

Az irodalmi művek 

kultúrahordozó 

szerepe, értő olva-

sás 

Hétköznapi szituá-

ciókban való eliga-

zodás, a „magas” 

kultúra hiánya 

Gyakorlati, hétköz-

napi ismeretek 

Interkulturális 

szempontok össze-

hasonlítás 

Pedagógiai Elitoktatás, maga-

sabb szempontú 

képzés 

Reform-pedagógia,  

a tanár partner 

Nyelvi 

készségfejlesztés 

inger-válasz alapon 

A tanulói célok, 

személyiség- 

jegyek, attitűdök 

figyelembevétele 

Eljárásmód-beli 

(stratégiai) 

Szintetikus, deduk-

tív, grammatikai 

szabálytanulás, az 

írásbeliség túlsúlya 

Induktív: „a pél-

dától a szabályig”, 

szemléltetés, az 

egynyelvűség túl-

súlya 

A szóbeliség elsőd-

legessége, szituati-

vitás, pattern drill, 

utánjátszás 

A kommunikatív 

alapkészségek 

komplex fejlesz-

tése, célcsoport-

orientált oktatás a 

funkcionális célok 

prioritásával  

 

A magyar mint idegen nyelv oktatása ezeket a módszereket rendre adaptálta, s alkalmazza mind a 

tananyagkészítésben, mind a tanári vezérlet interakciós stratégiáiban, mind az értékelésben. Egyébként, 

áttekintve a magyar mint idegen nyelv tevékenységi területét, megállapítható, hogy oktatási normáit áthatja a 

mérsékelt egynyelvűség, a segítő grammatizálás, és általában a kommunikatív oktatás szándéka. A kutatásban 

és a tanárképzésben azonban a magyar mint idegen nyelv szakemberei – bár eredmények születtek – még 

korántsem fektetnek kellő súlyt e diszciplína lényegére, a magyar mint idegen nyelv didaktikájára. 
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KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA 
 

 

GENDER-MARKEREK STRUKTURALISTA 

ÉS POSZTSTRUKTURALISTA SZEMPONTÚ INTERPRETÁCIÓJA 
 

 

 

 

1. Gender-markerek értelmezése strukturalista módszerrel 
 

Gyakran hangoztatott érv, hogy a nyelv, pontosabban a rendelkezésre álló kifejezőeszközök befolyásolják a 

valóság észlelését, és az abból következő valóságképet, mégpedig azáltal, hogy a fogalmakhoz tapadó 

képzetek gondolkodásunkra, attitűdjeinkre gyakorolnak hatást (Heipcke 1993). A nemek szempontjából ez azt 

jelenti, hogy a rendelkezésre álló nyelvi entitások a maszkulin kultúra kifejezésére alkalmasak, míg a feminin 

kultúra és a nő mint szubjektum a nyelvben láthatatlan és kifejezetlen marad. A strukturalista nyelvészet 

módszertana eredményesen alkalmazható arra, hogy megvilágítsuk, a gender valójában denotátuma annak a 

kategóriának, amelynek a jelentését meghatározni igyekszünk (Hornscheidt 2002), vagyis a gender fogalmát 

nem értelmezhetjük úgy, mint a hozzá tapadó konnotációk összességét. A strukturalista felfogás abból a 

szempontból is a gendernyelvészet segítségére volt, hogy megértsük: a langue, a beszélő közösség által 

közösen használt nyelvi rendszer hozza létre a különbségeket, mert nemük szerint különbözőképpen nevezi 

meg a beszélőket, s a megkülönböztetés alapozza meg a nemi hierarchiát. A feminista nézetet valló 

strukturalista módszertant alkalmazó kutatók leginkább arra keresték a választ, milyen nyelvi megoldásokkal 

lehet a nőt láthatóvá tenni a nyelvi rendszerben, azaz motiválttá tették a jelölés módját. Idealista alapokon 

abból indultak ki, hogy a nyelv funkciója a valóság megnevezése és kifejezése, tehát a langue szintjén motivált 

jelként is jelenlevő nő, a parole szintjén is változásokat fog előidézni a nyelvhasználatban. A nők érdekeit 

képviselő strukturalista nyelvészek ebben az értelemben a parole-ra kívántak hatni úgy, hogy a langue 

eszköztárába avatkoztak be. 

A 80-as és 90-es években társadalmi és politikai változásai hatást gyakoroltak a nemek nyelvi 

reprezentációjának elemzésére is. A változások következménye, hogy az elemzés több ponton is túllépett a 

strukturalista kereteken. Egyrészt azért, mert a nyelvi rendszert érintő elemzések eredményeképpen aktív 

nyelvkritikát gyakoroltak a meglévő nyelvi rendszer fölött, másrészt tervezetten és tudatosan avatkoztak be a 

nyelv grammatikai és morfológiai rendszerébe, hogy a „csorbát kiköszörüljék”, azaz, hogy a nőket a 

reprezentáció szintjére emeljék, azzal az idealista és utópisztikus szándékkal, hogy a nyelvi változásokon 

keresztül a nők társadalmi presztízse is megváltozzon. Harmadsorban az elemzők érdeklődése már nemcsak a 

reprezentáció konkrét szintjeire (pl. a nők megnevezése, női foglalkozásnevek, a nők megszólítása stb.) 

vonatkozott, hanem modern pszicholingvisztikai módszerekkel azt is vizsgálták, hogy az egyébként nemi 

specifikációt nem tartalmazó nyelvi forma (generikus masculinum) a beszélők tudatában milyen 

referenciatartományt aktivál (Schmid 2000). 

A fentiekben említett és a kutatásba bevont újabb szempontok ellenére is sok kritika érte a strukturalista 

hagyományokat követő feminista nyelvészetet. A legfőbb kritikai érv az volt, hogy főképp az írott nyelvre 

koncentrálnak (Bogaers in Huszár (ed.) 2006), s hogy a nyelvi normák megváltoztatásától nem várható a nők 

társadalmi presztízsének emelkedése. A legújabb, de csak részben strukturalista hagyományokat követő 

vizsgálatok a reprezentáció és a megnevezés szintjét is a diszkurzív térbe helyezték át, s a gender-

reprezentáció szituációhoz kötött megjelenítődési formáit elemzik, azzal a céllal, hogy a gender-identitás 

reprezentálásának, ill. nem reprezentálásának szövegszintű körülményeiből vonjanak le következtetéseket a 

gender megkonstruálódására nézve. Ez a gondolatmenet voltaképpen már megelőlegezi azt a 

posztmodern/posztstrukturalista felfogást, hogy a társadalmi nemhez való tartozás/hozzárendelés nem biológiai 

sajátosságokon alapszik, mivel a „férfiasság” és a „nőiesség”, a „férfi” és a „nő” fogalmának jelentése az 

interakció szimbolikus rendjében határozódik meg (Hagemann-White 1993). Ennek figyelembevételével a 

nyelvi rendszer sajátosságait, lehetőségeit és korlátait is szem előtt tartva azt kell belátnunk, hogy a nyelvben 
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megjelenített szexus-markerek kontextustól és szituációtól függően gender-markerekké is válhatnak. A 

szövegek ilyen szempontú vizsgálatakor azt feltételezzük, hogy a „férfi” és a „nő” fogalmának nyelvi 

konstrukciója a szöveg metaszintjén jön létre, s a szöveg elemzésétől azt várjuk, hogy meghatározhatjuk-e 

fogalmak komponenseit. Ebben a kontextusban az az érdekes, hogy miként pozicionálják magukat a nők mint 

tudósok, kutatók, oktatók, politikusok, orvosok stb., s ha eközben azt is reprezentálják, hogy nők, akkor azt 

kell megkérdeznünk, hogy az adott kontextust miért vonatkoztatták a nemükre (Hagemann-White 1993). Ezt a 

folyamatot követve érthetjük meg, hogy például egy professzornő, tanárnő, előadónő, titkárnő stb. abban a 

kontextusban, amikor arra a kérdésre válaszol, hogy az utóbbi időben milyen intézményi, vállalati kihívásokkal 

kellett szembesülnie, miért határolja el magát a hatalmat gyakorló és a diskurzust uraló, a „konkurenciát” 

megnevező generikus maszkulinum használatától, s hivatkozik arra, hogy nőként milyen nehéz pozícióhoz 

jutni. 

A strukturalista szempontot is alkalmazó szövegszintű elemzések rávilágíthatnak arra, hogy milyen 

kontextusban milyen relevanciával bír az, ha a beszélőt nőként (is) pozicionálják, ill. a beszélő önmagát (is) 

nőként (is) pozicionálja. Ennek érdekes és szemléletes példája hangzott el az egyik tévéműsorban, ahol egy 

magyar színésznő nyilatkozott pályájáról. Hangsúlyozta, hogy ő nem színésznőnek mondja magát, és 

ellenkezik, ha művésznőnek szólítják. Színész, mert szerepét nem úgy interpretálja, hogy sok színész között 

nő, azaz nem női színész, és mivel értelmezésében a színészet férfiszakma, s ő a férfiak között is megállta a 

helyét, csakhogy a színésznő megjelölést a színésszel nem tartja egyenrangúnak, mert a színésznő 

meghatározás a mai magyar nyelvhasználatban a nőt konnotálja, s nem az űzött foglalkozást. Van-e annak elvi 

jelentősége a személy pozicionálása szempontjából, ha például egy könyvbemutató meghívóján azt látjuk, 

hogy operaénekes-nő? Mit takar a gender szempontjából ez a szójátéknak tűnő nyelvi fordulat? Azt jelentheti-

e, hogy az operaénekesi és a női szerepek egymással egyenrangúak? 

Mint látjuk, a feminista nyelvészet által gyakorolt korábbi strukturalista szempontú nyelvi kritika a fenti és a 

fentiekhez hasonló kérdésekkel nem foglalkozott, csupán azt célozta meg, hogy a nőket is az explicit 

megnevezés tárgyává tegye. A posztstrukturalista vizsgálódások már arra keresik a választ, hogy vajon a 

társadalmi pozicionálás kontextusában mit jelent a generikus maszkulinum használata a beszélő és a beszéd 

témáját képező személy pozíciójából, s mit jelent például a tudatosan használt feminin forma a 

kommunikációban részt vevő személyek szempontjából, saját magunk homlokzatának/arculatának ábrázolása 

szempontjából, ill. annak a hatásnak a megítélésben, amelyet a feminin arculattal/homlokzattal a 

beszédpartnerre gyakorolunk, sőt azt is mérlegelni kell, hogy mások ábrázolására nézve milyen hatást vált ki 

az általunk használt feminin forma. Ebben a tekintetben is az a kérdés, milyen nyelvi eszközök állnak a 

beszélő rendelkezésére gender-identitásának kifejezésére, de a kifejezés szintje nem csupán lexikai, hanem 

szövegszerveződési szempontú problémává lép elő. Például a magyar nyelvben a -nő utótaggal képzett 

foglalkozás- és személymegjelölések is sokkal többet mondanak annál, mint pusztán a referenciaszemély 

neme, s bizonyos kontextusban a nő lexémához tapadó konnotációval is többet pozicionálunk a biológiai nem 

puszta megjelölésénél: Anna becsületes és szerény nő. A referenciaszemély nőneműségére már a név is utal, s 

lám, mégsem fölöslegesen van a mondatban a nő lexéma, mivel funkciója az, hogy a nőneműséget és a hozzá 

társítható gender-markereket, azaz azt, hogy a nők általában becsületesek és szerények, egymással explicit 

összefüggésbe hozza. A nem (gender) szociális konstrukciójához ezek az utalások is hozzájárulnak, éppúgy, 

mint a foglalkozásnevekben megjelenített feminitás: művésznő, orvosnő, doktornő, építésznő. Az eddigi 

kutatási eredmények azt mutatják, hogy az utóbbi pozicionálási mód önreflexióban sokkal kevesebbszer fordul 

elő, mint beszédpartner általi pozicionálásban. Jó példa erre, hogy egyik ismerősöm férje, arra az egyszerű, 

telefonon feltett kérdésre, hogy otthon van-e a felesége, rendszeresen azt válaszolja, hogy „a doktornő még 

nincs otthon, ill. adom a doktornőt”. Vajon ebben a kontextusban milyen foglalkozásra és pozícióra 

gondolunk? Tudniillik, a ’doktornő’ fogalma társadalmilag erősebben köthető az ’orvosnő’-höz, mint a 

’tudósnő’-höz. 

A fenti példák is bizonyítják, hogy a nyelv felületén megjelenített, első olvasatra szexus-markernek tűnő, 

nemre való utalások éppoly fontos diskurzusszervező tényezők, mint a foglalkozásra és egyéb, szociális 

értelemben vett meghatározóra tett utalások, s valójában mögöttük sokkal több húzódik meg, mint a biológiai 

nem megjelölése. E többletjelentés okán válhatnak a szövegben például a -nő utótagú lexémák is gender-

markerekké, s ily módon a megjelölés lexikai szintjéből kilépve az identitás kifejező eszközei lesznek. 
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2. Gender-markerek posztstrukturalista értelmezési lehetőségei 
 

A posztmodern, ill. a posztstrukturalista megközelítések abból indulnak ki, hogy a nyelv sokkal többet mond a 

nemekről, mint a referenciaszemélyek biológiai nemének megjelölése. Sőt: posztstrukturalista elméleti 

keretben azt állítjuk, hogy a gender (a társadalmi nem) a nyelvhasználat által konstruálódik meg. Hornscheidt 

(1998) ezzel kapcsolatosan kiemeli: a gender-identitás esetében nincs egyértelmű és a nyelvhasználattól 

teljesen függetlenül is létező kapcsolat, megfeleltetés/megfeleltethetőség a nyelvi jel és az általa megjelölt 

fogalom között, azaz a szex-markerekből nem következnek gender-identitásra vonatkozó markerek. Másrészt 

ez a perspektíva azt is feltételezi, hogy a gendert létrehozó nyelvi mechanizmusok és stratégiák hatása, azaz az, 

hogy egy konkrét diskurzusban hogyan jelenik meg a beszélő gender-identitása a hallgató (hallgatóság) 

számára, meghatározóbb, mint az, milyen lexikai egységek állnak rendelkezésre a nyelvben a nők/férfiak 

megnevezésére, vagy az, hogy különböznek-e egymástól ezek a lexikai egységek. Doris Smith híres 

mondatának („Nem pipik, bébik, lányok vagy csajok vagyunk – nők vagyunk!”) hátterében is az áll, hogy a nő 

lexéma kevesebb negatív konnotációval terhelt, mint a többi, nőt megnevező lexéma. 

A fentiek alapján látható, hogy a nyelvészeti vizsgálódás fókusza a posztstrukturalizmus hatására eltolódott, 

a saussure-i értelemben vett langue helyett a parole került a középpontba (Hornscheidt 2002). Ez a fordulat 

hozta magával azt is, hogy a gender-identitást interakcióban megkonstruáló nyelvi eszközök vizsgálata is 

rétegzettebb lett, s fókuszba kerültek az implicitebb eszközök is, s már nemcsak az ún. reprezentációs 

eszközöket vizsgálták, mint gender-identitást is jelölni képes markereket. Mint fentebb láttuk, a strukturalista 

megközelítésmód leginkább az utóbbira fókuszált, mivel álláspontja is az volt, hogy a társadalmi nem, és 

egyáltalában maga a nem hatalmi viszonyulások által legitimált konstrukció. A posztstrukturalista 

megközelítés alapja ezzel szemben az, hogy a társadalmi nem, a gender a „diszkurzív gyakorlat terméke”, s a 

test konstrukciója sem eleve adott, hanem a nyelvben konstruálódik (Schmid 2000). Mindez megmagyarázza 

azt, hogy elméleti és módszertani szempontból egyaránt a diskurzuselmélet került előtérbe: A nőiesség és a 

férfiasság mely konstrukciói jellemzőek egy nyelvi közösségre? Mit szimbolizálnak a diszkurzív konstrukciók 

és diszkurzív gyakorlatok? Milyen más konstrukciókkal lép a társadalmi nem interakcióba? 

A fenti kérdések természetéből fakad, hogy az élőbeszédet, mivel az kevesebb gondossággal formált, mint 

az írott nyelv, eleve alkalmasabbnak tartjuk a gender-identitás nyelvi konstrukciójának vizsgálatára (vö. 

Bogaers in Huszár (ed.) 2006). Azzal is érvelhetünk, hogy a kevésbé kontrollált élőnyelvi anyagokban a 

rejtettebben és mélyebben meghúzódó nyelvi eszközök és nyelvhasználati formák is könnyebben a felszínre 

kerülhetnek, mint egy alaposan átgondolt, többször is stilizált írásos, tehát már kontrollált nyelvi anyagban. 

A posztstrukturalista elemzések abból indulnak ki, hogy a beszélő szubjektum gender-identitása nem 

konstans, hanem a nyelv konkrét használata során, a mások nyelvhasználata által is közvetített 

jelentésértelmezésekben konstituálódik, azokat interpretálva, azokra reflektálva, elfogadó vagy szembeszegülő 

nyelvi magatartásban, dinamikusan szerveződik. 

A társadalmi nem nyelvi konstrukciója magában foglalja, hogy a szexus-markerek jelentősége másodlagos, 

ehelyett azt akarjuk megtudni, hogy a gender-identitás nyelvhasználati jelenségei hogyan képesek arra, hogy a 

beszélők tudatában a genderről (a társadalmi nemről) való képzeteket aktiválják, s bizonyos szituációkban 

magát a nemet állítsák a középpontba, míg más szituációkban éppenséggel elfedjék azt. Goffman (2001) ezt a 

folyamatot nevezi – a színház metaforájából kiindulva – a nemi szerepek színpadra állításának. Ebben a 

keretben azt a kérdést kell tehát megválaszolnunk, hogy mi annak az oka és jelentése, ha egy női beszélő 

bizonyos szituációkban nyelvhasználata által is nőiesnek pozicionálja magát, más szituációkban pedig nem. 

Példának okáért sokat elárulhat a nőiesség társadalmi konstrukciójáról, ha egy állásinterjún a női beszélő 

életpályáját emocionálisan túlfűtött módon adja elő, s az interjú végén a bizottságtól nagyon kedvesen, elfúló 

hangon kér támogatást. Herwartz-Emden (1991) úgy jellemzi ezt a beszédhelyzetet, hogy a női beszélő a 

társadalmi elvárások szerinti nőkép nőjeként határozta meg magát (idézi Hagemann-White 1993). A 

posztstrukturalista feminista álláspont(ok) dinamikus nyelvi modellt feltételez(nek), így a kérdésük sem az, 

hogy mi jellemzi a nők és a férfiak nyelvhasználatát, hanem az, hogy milyen nyelvi stratégiák alkalmazásával 

hozzák létre a különféle diszkurzív terekben a beszélők a női és a férfi identitás, a nőiesség és a férfiasság 
konstrukcióit. 

 

3. Gender-konstrukciók és gender-markerek a médiában 
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3.1. A vizsgálat háttere és módszere 
 

Az ún. dokumentarista interpretáció alkalmas arra, hogy strukturalista és posztstrukturalista megfontolásokat 

egyaránt figyelembe vehessünk, szexus-markereket és gender-markereket szerepük szerint különböztessünk 

meg. Dokumentarista interpretációval egyrészt számot adunk a beszélgetés szereplőiről, témájáról, a 

beszélgetés helyéről és idejéről stb., másrészt a beszélgetés interaktív, ill. kommunikatív stratégiáit abból a 

szempontból követjük nyomon a beszélgetés elejétől a végéig, hogy hogyan jelenítik meg a beszélők saját és 

mások identitását (l. Boagers in Huszár 2006). Az alkalmazott vizsgálati módszer azt feltételezi, hogy a 

beszélő neme nem egy eleve adott sajátosság, hanem egy olyan jellemző, amit beszédcselekvéseinkben hozunk 

létre, és amit beszédünkben reprezentálunk (Goffman 2001). 

 

3.2. Elemzés 
 

Vizsgálatomban a média által konstruált gender-szerepeket elemeztem, arra fókuszálva, hogy milyen képet 

közvetít magáról az interjú alanya gender-identitására vonatkozóan, elfogadja-e vagy elutasítja-e a kérdező, az 

interjút készítő által felkínált gender-szerepeket. Korpuszként az egyik népszerű magazinban (Reader’s Digest, 
Válogatás külföldről és itthonról, Szemtől szembe rovat) megjelenő közéleti szerepet is vállaló nőkkel készült 

interjúkat használtam. A vizsgálat célja a közvetített aktuális női gender-markerek megállapítása volt, ill. azok 

nyelvi megjelenítődési formáinak elemzése. Látni fogjuk, a szövegekben igen sok explicit és implicit gender-

pozicionálás történik, aminek alapján megállapítható, hogy ez az a kommunikatív stratégia, amely az interjú 

szövegszervező erejévé lép elő. Először is alátámasztható ez azzal, hogy az általam vizsgált 2001–2005 között 

megjelent 39 riportban a riportot megelőző expozé minden alkalommal tartalmazott több olyan explicit 

gender-markert is, amelyek a riportalanyt több szempontból is úgy pozicionálták, hogy az egyéb társadalmi 

szerepeit is a nőiségéhez kötötték, vagy ahhoz rendelték hozzá, és nem fordítva. Az elemzett mintából az 

alábbiakban terjedelmi okokból két interjút mutatok be a gender explicit és implicit konstrukciójára. 

 

3.2.1. H. J., „egy vidám hölgy” 

 

Az „Egy vidám hölgy látogatása” c. riport Hernádi Judittal készült (2005/2). A riportot megelőző, az 

érdeklődést felkelteni szándékozó expozé a követkőképpen mutatja be az interjúalanyt: 

 

„Jókedv árad belőle, vibrál benne az élet. Az orvos igazán receptre írhatná depressziósoknak. Tímár Péter 

szerint, akinek legújabb filmjében az egyik főszereplő, ösztönös komika. Humorral nézi az egész életet, 

mindenhez van apró megjegyzése, kevés dolog kerüli el figyelmét. Saját magát is iróniával szemléli. És közben 

mégis kemény, öntudatos nő. A dallal ellentétben, amelyet óriási sikerrel búgott bakelitlemezre, ő mindig ki 

meri mondani, hogy vége. Az összes furcsaságával együtt szeretni való.” (RD, 2005. 02.) (Kiemelések tőlem.) 

 

A szövegben félkövér betűtípussal kiemelt elemek explicit és implicit gender-markerekként definiálhatók. 

Explicit gender-marker a komika és a nő. Implicit, azaz a nőiességet pozicionáló nyelvi elemek a következők: 

jókedvű, vibráló, ösztönös, odafigyel a dolgokra, és a női nyelvi gender-markerként is kiemelendő elem: apró 

megjegyzéseket tesz. Ez párhuzamba állítható azokkal a korábbi női nyelvhasználatra fókuszáló kutatásokkal, 

amelyek egyik megállapítása éppen az volt, hogy a nők állításaikhoz szívesen fűznek személyes 

megjegyzéseket is. A riportalany jellemzése egyfelől megfelel a hagyományos és sztereotip nőkép 

stigmájának, míg az öntudatos, kemény és gondolatainak, véleményének hangot adó, nemet is mondó nő képe 

ezzel szembeszegülő stratégiaként jelenítődik meg. Az interjúalany minden esetben külső pozicionálás tárgya 

volt, s két férfi (a megnevezett rendező és az interjút készítő) pozicionált. Ezek után nem meglepő, hogy maga 

az interjú szövege a következő „kiszólással” kezdődik: „Reggel van, esik az eső, de te gyönyörű vagy. Ezért 
merek udvariatlan lenni.” A riportalany látszólag nem tud mit kezdeni ezzel a beszélgetéskezdéssel, s a 

következő módon próbál meg reagálni: „Essünk túl rajta”. A riporter kérdése az interjúalany életkorára 

vonatkozik, amire válaszreakcióként az interjúalany megteszi az első kísérletet saját maga explicit gender-

markerrel való pozicionálására: „Nőként vagy színésznőként?”. 
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H. az interjú szövegén belül a tipikus női nyelvhasználati elemeket vonultatja fel: sok kicsinyítő képzőt 

használ, és sok, lakoffi-i értelemben vett „üres” melléknevet, valamint túlzó kifejezést mond (pl. „…, aki a 

hóhért domborítja, és olyan nagyon édes benne.”) A lejegyzett interjúszöveg azt bizonyítja, hogy az 

interjúalany a beszélgetés alatt érdeklődő, kooperatív nyelvi magatartást tanúsított, feltűnően sok érdeklődést 

kifejező kérdést és visszacsatoló kérdést tett fel (pl. Mondd, micsodát? / Miért zavarna? / Miért volna ez olyan 
különös?), és legalább ugyanennyi megerősítő partikulát is tartalmazó választ adott. Mindazonáltal az 

interjúalany a beszélgetés elejétől végéig visszautasítja a riporter által felkínált pozíciókat és markereket. 

Ennek következtében az egész beszélgetés szerveződése, struktúrája akadozik, amit jól példáz a következő 

részlet is: 

 

„RD: A lányoddal is ilyen a viszonyod? 

HJ: Pontosan ilyen. (…) 

RD: Szóval hasonlít rád határozottságban. 

HJ: Ajaj. 

RD: Akkor előfordul némi súrlódás. 

HJ: Mit mondjak, borzalmas tud lenni. 

RD: Akkor látod önmagad? 

HJ: Nem. Őt látom. (…)” 

 

Egy-egy, a fentihez hasonló sikertelen, tehát az interjúalany által visszautasított pozicionálási kísérlet után a 

riporter általában témát vált, éppúgy, mint a riportalany visszakérdezései után is. Ezekben a helyzetekben a 

beszélgetés fonalának továbbvitele érdekében a riporter általában tipikusan nőies témákat vet be (Most látom, 

hogy alig van rajtad ékszer. / És a ruhák? / Főzögetsz is néha?), remélve, hogy a riportalany ezekről 

hosszabban nyilatkozik majd. Az interjú során érdekes explicit pozicionálás tárgya a riportalany foglalkozása. 

A riport expozéjában – mint fentebb láttuk – az ún. külső pozicionálásban komikaként és színésznőként 

mutatták be. A riporter kérdésfeltevésében, ezzel szembehelyezkedve, nem hangsúlyozza, hogy riportalanya 

nőként tölti be a színészi hivatást (Mindig is színész akartál lenni?). Reakcióiban a riportalany minden esetben 

ellenpozicionál, mert önmagát színésznőként jelöli meg. Mint az elemzés megmutatta, a riport női alanya a 

férfi riporter minden arra irányuló kísérletét, hogy gender-szerepeket kínáljon fel, következetesen 

visszautasította. Ez a teljes riport szerveződését nagy mértékben akadályozta. 

 

3.2.2. J. G., „az ízig-vérig nő” 

 

Egy másik lapszámban (2005/12) Jakupcsek Gabriellával jelent meg riport, amely szintén a címadás 

pillanatától fogva él a gender-pozicionálás nyelvi lehetőségeivel: Tudatosan ösztönös. Ebben az 

expozészövegben is tovább tematizálódik a riportalany nőiessége: 

 

„Ahogyan mosolyogva leül a székre, kétség sem férhet hozzá, ízig-vérig nő a szó legjobb értelmében. A 

művészettörténetben éppoly otthonosan mozog, mint a rádióban, a televízióban vagy a konyhában. (…)” (RD, 

2005. 12.) 

 

Az expozéban teljes képet kapunk a riportalany gender-szerepeiről, de a riporter szemszögéből 

pozicionálva. Ugyanakkor: fontos válaszreakció erre az explicit pozicionálásra a riportalany részéről, hogy 

nonverbálisan is nőként határozza meg magát, s ez az, amit a riporter azonnal kihasznál – s mintegy újabb 

válaszreakcióként a riportalany nonverbális gender-pozicionálására – verbalizálja is a riportalany nőiességét, 

ami egyben azt is jelenti, hogy megértette az ön-pozicionálás jelentését. Explicit gender-markerként a nő 

lexéma jelenik meg a szövegben, jelzője (ízig-vérig) a nőiesség további markere, amely szinkronban áll a 

riportalany nonverbális viselkedésével. További implicit gender-markerek még: mosolyog, otthonos, művelt, 
tud főzni is. 

A riport szövege újabb metaforikusan explicit pozicionálással kezdődik („valódi macskafélének látszol”), 

mintegy rögzítve, s az olvasóban is tudatosítva az expozéban megjelölt nőiesség-motívumot, s egyben 

meghatározva nemcsak a riport hangulatát, hanem annak szerveződését is. A gender-pozicionálások között 
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különösen fontos szerepet kap a nemek viszonyának meghatározása: a riporter (férfi) feladata, hogy dicsérje a 

riportalany nőiességét („minden helyzetben nőiesen viselkedsz”), tipikusan nőies gender-markerekkel ruházza 

fel a riportalanyt, s a riportalany feladata – saját gender-pozicionálása következményeként (is) – elfogadni a 

számára kijelölt gender-konstrukciót. Szerepelfogadása egyben a külső pozicionálás elfogadásának egyértelmű 

jele is, szignalizálja a „Köszönöm” is. 

Az elemzett riport szerveződése körkörös: a szakmai pályafutásra vonatkozó kérdések után a riporter vissza-

visszatér a „férfi-nő viszony” témájához: „Jól sejtem, hogy mindig sokat számítottak a férfiak az életedben?” A 

riportalany számára választási lehetőséget jelent az előbbi kérdésben rejlő állítás, mert először nem magánéleti, 

hanem szakmai vonatkozásban reagál: „Ez férfiszakma, de az egész világot férfiak irányítják. A nőkkel jó a 

privát viszonyom, de munkakapcsolatom férfiakkal van.” Ebben a kontextusban kerül sor arra, hogy a 

riportalany a nőiesség gender-markereit úgy pozicionálja, hogy azok az általánosítás szintjére kerülnek, és ő 

nőként elfogadja a számára felkínált sztereotipikus és tipikus női gender-markereket: „Ami érzelem, 

érzékenység, türelem és odafigyelés, az mind női tulajdonság. Én tehát a nőiséget képviselem, és ebből nem 
engedek”. E kategorikus pozicionálás után a riportalany még mindig szükségesnek tartja nyomatékosítani 

gender-pozícióit. Ezt a női kommunikáció pozitívumainak felemlegetésével valósítja meg, ezzel is 

megerősítvén az előbbi kijelentésekben már meghatározott sztereotipikus és tipikus női gender-markereket: 

„Szerintem egy nővel minden helyzetben nőként kell bánni. Vannak például olyan televíziós műfajok, ahol 

igenis kell a nő, mert egy férfi nem úgy oldja meg a beszélgetést, nem figyel oda az apró részletekre, nem jön 
belőle annyi kedvesség”. 

J. végig az „ízig-vérig nő” szerepében marad, azt egyetlen alkalommal sem utasítja vissza, sőt: a kérdezőt 

verbális magatartásával egyértelműen arra biztatja, hogy kérdésfeltevéseiben is „az ízig-vérig nő” képét 

erősítse meg: „Fiatal korodban minden neked udvarló férfi feleségül akart venni. Mit kell tudnia egy nőnek, 

hogy ez így működjön?”. Két témaváltás után (utazás, kötődések) a beszélgetés ismét a férfi-nő viszonyhoz 

kanyarodik vissza, az egész riport szerveződését a férfi-nő dimenzió strukturálja. Új elem ebben a 

tematizálásban az, hogy a riportalany most már önmagát is pontosan úgy pozicionálja, ahogyan mások az ő 

gender-szerepeit meghatározzák. A gender-szerepek generalizálását jelenti, hogy a felkínált és elfogadott 

szerepeket a többi nőre is kivetíti: 

 

„RD: Ha valaki úgy jellemezne, mint tudatosan építkező nőt, akkor visszautasítanád a megjegyzést? 

JG: Nem, valóban nagyon tudatos vagyok, ugyanakkor nagyon ösztönös is. Mi, nők nem vagyunk képesek arra, 

hogy ösztönök nélkül, csak tudatosak legyünk, ez csupán a férfiaknak megy.” 

 

Az elemzett interjú jól példázza, hogy a férfi riporter által kijelölt és felajánlott gender-szerepeket a riport 

női alanya elfogadta, sőt azokat önreflexióban is megerősíti és generalizálja. Mindez a riport szerveződését 

kedvezően befolyásolta. 

 

Összegzés 
 

Minden elemzett és az itt bemutatott két riportban is már az expozéban megtörténik a gender explicit és 

implicit pozicionálása. Az interjú alaphangját, alapvető struktúráját és kérdezési technikáját az határozza meg, 

hogy a riporterben milyen árnyalatú nőkép alakult ki a riportalanyról. Ennek megfelelően próbálja a riporter/a 

riporternő a beszélgetést irányítani. A beszélgetés szerveződésére nézve döntő jelentőségű, hogy a riportalany 

elfogadja-e a riporter által felkínált női szerepeket, és az ahhoz tartozó nőiesség gender-markereit, avagy ún. 

szembeszegülési/ellenszegülési stratégiát alkalmaz, amelynek eredményeképpen befolyásolni tudja, adott 

esetben változtatni is tud a riporterben kialakult és a riporter által ábrázolt nőképen. Az interjúk struktúrája a 

gender tematizálása körül forog: a riportalany nőiességét meghatározó külső-belső jegyekre (kor, kinézet, 

ruha) vonatkozó „bemelegítő” szakasz, ami által az egész interjú a szexus és a gender dimenziójába helyeződik 

bele, s ez az a finoman szövődő háló, amely a legtöbb interjút, riportert és riportalanyt a riport zárómondatáig 

fogva tartja. 
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KOVÁCS DÁVID 
 

 

VERBÁLIS KOLLOKÁCIÓK ÉS SZINONIM IGÉS PÁRJAIK 

A MAI FRANCIA NYELVBEN 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A francia nyelvtanok hagyományosan megkülönböztetik a nominális predikátumot a verbálistól. Egy V + NP 

(+NP) szerkezetű VP predikátum verbális, ha V szemantikailag teljes értékű, illetve nominális, ha V kopula 

vagy ahhoz hasonló, többé-kevésbé deszemantizálódott elem. Ebben az esetben az ige csupán az igei szófajra 

jellemző tulajdonságokat őrzi meg, formálisan a szerkezet alaptagja marad, ám a jelentés magvát a nominális 

szintagma hordozza (Kovács 2000). Ebből következik, hogy az ige argumentumainak természetét szintén a 

főnév határozza meg. A következő mondatban a prendre la décision de faire qqch. ’úgy dönt, hogy…’ 

kifejezés szemantikai tartalmát nem a rendkívül tág jelentésű prendre ige (’megfog, vesz, érte megy, elfoglal, 

ellop, tetten ér, eszik, iszik, valamire felszáll’ stb.), hanem a décision ’döntés’ főnév adja meg, az alanyi 

argumentum természetét (személy), valamint egy de prepozícióval bevezetett infinitivusi bővítmény 

szükségességét szintén a főnév határozza meg (Vives 1983), az ige egyetlen feladataként csak az idő-, szám- és 

személyjelet hordozza (az avoir segédigével együtt): 

 

’Luc úgy döntött, hogy külföldre megy.’ 

[
SZEMÉLY 

Luc] a pris la décision [
DE + INF 

de partir] $ l’étranger.  

 

 

A prendre ige nem tesz minden esetben ilyen megszorítást az alany természetére vonatkozóan, nem követel 

minden esetben további bővítményt, így természetesen az azt bevezető prepozíciót sem határozhatja meg. Az 

ilyen típusú szerkezetek létezésére először Z. S. Harris hívta fel a figyelmet a 60-as években, majd francia 

nyelvterületen a L.A.D.L. (Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique) keretében dolgozó 

kutatók, M. Gross, J. Giry-Schneider, A. Daladier, R. Vives és mások vizsgálták a jelenséget. A francia 

nyelvterületen használt verbe support terminus magyar megfelelőjeként a németből átvett funkcióige (Keszler 

1995) kifejezés használatos. 

Ha kollokációnak az olyan kifejezést tekintjük, melynek jelentése csak az elemeinek jelentéséből adódik, 

továbbá ezen elemek együttes megjelenése rögzített az adott nyelvben (azaz az elemek nem, vagy csak néhány 

szinonim elemmel cserélhetőek fel), akkor a funkcióigével képzett kifejezések mind kollokációnak 

tekinthetők. A fenti példához visszatérve, a prendre funkcióige önmagában nem hordoz tényleges jelentést, így 

a vele alkotott kifejezés szemantikai tartalma, ismerve a másik elem jelentését, áttetsző. Másrészt egy ilyen 

típusú igét csak akkor cserélhetnénk fel egy másik igével, ha (1) lenne valódi jelentése, mely kapcsolatot 

teremt a  szinonimák között, (2) lenne olyan más funkcióige, mely ugyanolyan szemléletbeli jelentéstöbbletet 

hordoz, (3) lenne más, szemantikailag teljes értékű ige, melynek jelentése megfelel annak, amit a funkcióige 

kap a főnévtől. E három eset egyike sem teljesül, hiszen (1) nincs valódi jelentés, ezért ennek alapján 

szinonima sincsen, (2) úgy tűnik, hogy a főnév, szemantikai jegyei alapján, egy adott szemléletbeli 

jelentéstöbblet kifejezésére csak egy funkcióigét enged meg maga mellett. (3) Habár a funkcióige néha 

felcserélhető más elemmel (pl.: mettre / attacher la ceinture de sécurité  ’bekapcsolja a biztonsági övet’), az 

ilyen esetek száma, csakúgy, mint a felcserélésre alkalmas igék száma, igen limitált. Ugyanez igaz a főnév 

felcserélhetőségére, az alább bemutatott, több mint kétszáz kifejezést tartalmazó korpuszban csak néhány 

esetben fordul elő a kifejezés főnévi elemének szinonim felcserélésre való lehetősége: mettre qn en prison / en 
taule ’börtönbe vet vkit’. 
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Verbális kollokációk nemcsak funkcióigékkel jöhetnek létre, létezik két másik típus is. Az egyik esetben a 

kollokációban szereplő ige konkrét, jól körülhatárolható jelentéssel rendelkezik, tárgya pedig, a főnév, mely 

egyfajta belső tárgyként funkcionál, olyan jelentéssel bír, mely már jelen van magában az igében is, pl. vivre 
sa vie ’éli az életét’. Jellemzőjük, hogy alapvetően tárgyatlan igék tárgyat kapnak, méghozzá olyat, amelynek 

szótöve megegyezik az igéével. Habár a jouer un rôle ’szerepet játszik’, résoudre un problème ’megold egy 

problémát’ vagy ferrer un cheval ’lovat patkol’ típusú kifejezésekben két különböző tövű szó szerepel, 

némelyikben az ige eleve is tárgyas, mégis hasonló esetről van szó. Ezek az igék csak egy bizonyos főnévvel 

vagy legfeljebb azok szinonimáival jelenhetnek meg (kötelezően:  résoudre + un problème / une difficulté 

vagy fakultatívan: jouer + un rôle) az ige egy adott jelentésében, így a főnév jelenléte – szemantikai 

szempontból – voltaképpen felesleges. A verbális kollokációk harmadik típusát alkotják azok a kifejezések, 

amelyekben két szemantikailag teljes értékű szó alkot kifejezést. Ilyenek például: écraser l’accélérateur 

’beletapos a gázpedálba’, traduire un accusé ’vádlottat beidéz’, enfiler une aiguille ’tűt befűz’ stb. 

A funkcióige általában deverbális vagy igei tartalmat hordozó főnévvel kapcsolódik össze: döntést hoz, 
vallomást tesz, bejelentést tesz, melynek alapján a szerkezet egésze gyakran a főnévi tagnak megfelelő igével 

helyettesíthető (döntést hoz > dönt, vallomást tesz > vall, bejelentést tesz > bejelent) (Lengyel 1999). A 

szakirodalom általában megegyező jelentésűeknek tekinti ezen kifejezéseket és szinonim igés párjaikat, 

sokszor azt hangsúlyozva (főleg a régebbi írásokban), hogy a kifejezés „terjengős” vagy „terpeszkedő”, 

szemben az igével, így kerülendő a használatuk. Habár vitathatatlan tény, hogy olykor valóban értelmetlen és 

nehézkes a kollokáció használata, sok, jól körülírható esetben nincs pontos, minden szempontból igaz 

megfelelés a két alak között, néhány használat- és jelentésárnyalatbeli különbség teszi szükségessé az igéhez 

hasonló jelentésű kifejezések tömeges előfordulását a nyelvben. (Nem is beszélve arról, hogy igen gyakran 

nem is rendelkezik a nyelv a megfelelő szinonim igével.) Jelen munkának, mely a mettre ige funkcionális 

használatának elemzésére épül, három célja van: (1) A funkcióigével alkotott kifejezés és lehetséges szinonim 

párja közti viszony bemutatása (tekintet nélkül a párok létrejöttének mikéntjére), mely érvényes lehet minden 

ilyen kifejezés vs. szinonim ige párra. (2) A kifejezéseknek szerkezeti felépítésük alapján való osztályozása, 

mely érvényes lehet minden két vagy három argumentumú funkcióigére. (3) A használat- és 

jelentésárnyalatbeli különbségek tipikus eseteinek bemutatása a mai francia nyelvben (tekintet nélkül a párok 

létrejöttének mikéntjére). 

 

2. Mettre: Jelentések és kifejezések 
 

A rendkívül gyakori használatú mettre igének a Petit Robert (Rey-Debove, Rey 2005) huszonnyolc, illetve az 

ige visszaható alakjában további tíz különböző jelentést tulajdonít. Ebből a harmincnyolc jelentésből azonban 

csak néhány önálló (’vmit vhová tenni, helyezni’, ’vmilyen ruhadarabot felvenni’ stb.), többségükben az ige 

funkcionális voltából erednek, azaz a vele kifejezést alkotó szavak hozzák létre őket. A mettre megjelenhet 

szabad (Luc met la bouteille sur la table. ’Luc az asztalra teszi a palackot’)  és idiomatikus kifejezések (lásd 

fent) elemeként is, ám főleg funkcióigeként, kollokációkban szerepel. Az igei kollokációk fenti hármas 

osztályozása alapján belső tárgyas szerkezetként önálló jelentéseinél fogva nem jelenhet meg, önálló 

jelentésében pedig nem kollokációt, hanem szabad szókapcsolatot alkot. 

 

2.1. A kollokációk és szinonim igés párjaik közti viszony 
 

A kollokációk és a szinonim igék közti viszonynak hat különböző típusa közül csak két esetben beszélhetünk 

tényleges párokról: 

 

 Típus jellemzője Példa Arány
5
 

1. 

A főnévnek nincs igés párja, más, szinonim ige sem 

létezik. 

Mettre de l’ambiance 

> *ambiancer 

SYN: Ø 

21,9% 

2. 
A főnévnek nincs igés párja, de létezik más ige, 

melynek jelentései közül van olyan, amely azonos, 

Mettre qqch. en 

désordre > 
6,8% 
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vagy hasonló a kollokáció jelentéséhez.  *désordonner; 

SYN: déranger 

3. 

A főnévnek van igés párja, de ennek jelentései közül 

egy sem azonos vagy hasonló a kollokáció   

jelentéséhez, más, szinonim ige sem létezik. 

Mettre une annonce > 

[annoncer] 

SYN : Ø 

22,4% 

4. 

A főnévnek van igés párja, de ennek jelentései közül 

egy sem azonos vagy hasonló a kollokáció jelenté-

séhez. Van azonban más ige, melynek jelentései kö-

zül van olyan, amely azonos, vagy hasonló a kollo-

káció jelentéséhez. 

Mettre qnn. au lit > 

[liter] 

SYN: coucher 4,0% 

5. 
A főnévnek van igés párja, s ennek jelentései közül 

van olyan, amely azonos a kollokáció jelentésével. 

Mettre des bornes à 

qqch. > borner 
28,3% 

6. 
A főnévnek van igés párja s ennek jelentései közül 

van olyan, amely hasonló a kollokáció jelentéséhez. 

Mettre qqch. en 

marche > marcher 
16,6% 

 

A vizsgált kollokációk több mint felének (55 %) nincs azonos vagy hasonló jelentéssel rendelkező 

szinonim igés megfelelője, ám ezen esetek kb. egyötödében létezik olyan ige, mely ugyan nem a kollokáció 

főnévi elemével rokon, mégis rendelkezik azonos vagy hasonló jelentéssel: mettre qqch. en danger ’veszélybe 

sodor vmit’ vs. compromettre ’veszélyeztet, kockáztat, kockára tesz vmit’. A mettre igével alkotott 

kollokációk közel fele (45%) párba állítható egy, a nominális elemmel rokon igével, mely rendelkezik – 

gyakran számos egyéb jelentése közt – azzal a jelentéssel, amellyel a kollokáció. Ez a jelentés azonban az 

esetek többségében nem tartozik az ige elsődleges jelentései közé. 

 

2.2. A vizsgált kollokációk szerkezeti felépítése 
 

A vizsgált kollokációk a bennük szereplő szavak grammatikai funkcióit tekintve is osztályozhatók. Mivel a 

kérdéses ige egyetlen olyan kifejezést sem alkot, ahol az alany lenne kötött (pl.: a macska nyávog), így ezt a 

funkciót figyelmen kívül hagyhatjuk. A direkt tárgyi funkció természetesen minden esetben megjelenik, hiszen 

az igének csak tárgyas használata létezik. Az esetek túlnyomó többségében megjelenik egy indirekt tárgy is, 

sőt épp ez az elem az, amely kötött, vagyis ténylegesen a kollokációt képezi. Ilyen esetben a direkt tárgy 

pozíciója üres, vagyis nem kötött,  a „valakit” vagy „valamit” konkretizálásaként jelenik meg. A vizsgált 

kifejezések körében ennek megfelelően a következő szerkezeteket találjuk: 

(1) METTRE + COD (kitöltött direkt tárgy). Pl.: mettre les gaz ’gázt bevezet’. Ritkán fordul elő a vizsgált 

anyagban, egy esetben sincs szinonim igés megfelelője. 

(2) METTRE + COD + COI (üres indirekt tárgy). Pl.: mettre un terme $ qqch. ’véget vet vminek’. 

Gyakoribb szerkezet, mint az előző, az üres elemet valamivel gyakrabban az $ prepozíció előzi meg, mint 

a többi prepozíció (en, dans, sur).
 

(3) METTRE + COD (üres direkt tárgy) + COI (kitöltött indirekt tárgy). Pl.: mettre qqch. en évidence 

’nyilvánvalóvá tesz vmit’. A leggyakoribb szerkezet, az en prepozíció jóval többször fordul elő, mint a 

többi ($, dans, sur). 

(4) METTRE + COD + COI. Pl.: mettre un drapeau en berne ’félárbocra ereszt egy zászlót’. Az előző típus 

alesetének is tekinthető, a különbség csupán annyi, hogy itt a direkt tárgyi pozíció is kitöltött. Olyan 

esetekben fordul elő, amikor a kifejezés „üres” eleme helyére a kifejezés kitöltött elemének jelentése miatt 

csak néhány, vagy egy szó kerülhet. 

(5) SE
ACC 

+ METTRE + COI. Pl.: se mettre $ genoux ’térdre borul’. Szintén a 3-as típus alesetének tekinthető, 

itt az üres direkt elem akkuzatív pronominális partikulaként jelenik meg. Érdemes megjegyezni, hogy 

néha az ilyen szerkezetű kifejezéseknek léteznek 3-as szerkezetű párjaik is, s a két alak (azonos vagy más 

tövű) szinonim igés párjai nem egy ige pronominális és nem pronominális változatai, hanem két 

különböző ige, pl. se mettre en évidence ’vmi nyilvánvalóvá válik’ > éclater és mettre qc. en évidence 
’nyilvánvalóvá tesz vmit’ > démontrer qc. 

 

3. Használat- és jelentésárnyalatbeli különbségek 
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A vizsgált, valós párok kb. kétharmadának esetében a kollokáció és az egyszerű ige jelentése teljesen 

megegyezik. Mi sem példázza ezt jobban, mint az, hogy igen gyakran a szótárak az ige adott jelentéseként 

magát a kollokációt adják meg, pl.: dater ’dátummal ellát’: mettre la date sur; harmoniser ’összehangol’: 

mettre en harmonie, en accord. Ám ezekben az esetekben is előfordul, hogy a két alak használatbeli 

sajátosságaikban különbözik egymástól. 

 

3.1. Vonzatszerkezet megváltozása 
 

Számos esetben, akár megegyezik a jelentés, akár nem, a két forma argumentum-szerkezetének közös elemei 

csak szemantikailag azonosak, szintaktikailag azonban nem. Bár e különbség inkább csak „technikai” jellegű, 

némely esetben a két alak minden szempontból ekvivalens, mégis érdemes alaposabban megvizsgálni e 

kérdést. A következő mondatpárok jelentése teljesen megegyezik, a kollokáció főnévi elemén kívüli két elem 

(alany és indirekt / direkt tárgy) ugyanaz, mégis a kifejezés esetében a mondat harmadik elemét prepozíciónak 

kell megelőznie, míg az egyszerű igés mondat megegyező eleme prepozíció nélkül áll: 

 
[

1 
Les médecins] mettent toujours [

2 
l’accent ] sur [

3 
l’importance de la prévention]. 

[
1 
Les médecins] accentuent toujours               {  [

2 
l’importance de la prévention]. 

’Az orvosok mindig hangsúlyozzák a megelőzés fontosságát.’  
 
[

1 
Ses rivaux] ont mis [

2 
des entraves ] $ [

3 
sa carri$re]. 

[
1 
Ses rivaux] ont entravé                    { [

2 
sa carri$re]. 

’Riválisai akadályt gördítettek karrierje elé.’ 
 

A fenti két példa azt a szerkezeti felépítést példázta, amikor a mettre funkcióige direkt tárgya egy kitöltött 

elem, a prepozícióval megjelenő elem pedig üres (METTRE + COD + COI), illetve a kollokációval párban 

álló szinonim ige direkt tárgyat  vonz. Más esetben viszont azt tapasztaljuk, hogy a két alak közös elemei 

szintaktikailag is azonosak maradnak: 

 

[
1 
Christine] aime mettre { [

2 
ses théories ] [

3 
en application]. 

[
1 
Christine] aime appliquer { [

2 
ses théories ]. 

’Christine szereti a gyakorlatban alkalmazni elméleteit.’ 
 

Figyelembe véve a kollokáció szerkezeti felépítését és a szinonim ige vonzatigényét, négy típusba sorolható 

a megfelelés kifejezés és ige között. Ha feltételezzük, hogy a kollokáció létrejötte nem független egyszerű igés 

párjától, illetve az ige jelentéskörének bővülése az adott kollokáció jelentésével szintén nem független a 

kifejezéstől, a következőképpen magyarázható e négy esetben a prepozíciók jelenléte vagy hiánya: 

 

(1) 
VCOD  mettre + COD + COI, pl. accentuer [Uqqch.]   mettre Ø [Kl’accent] sur [Uqqch.] 

                                                     ’hangsúlyoz vmit’ 

Ige > 

Kollokáció 

Mivel a franciában nem létezik ditranzitív szerkezet, ezért az ’U’ elemnek a 

kollokációval alkotott mondatba való kerülésekor prepozíciót kell felvennie, 

hiszen a kollokáció nominális, ’K’ eleme foglalja el a mettre kötelező és 

kötelezően egyetlen direkt tárgyi pozícióját. Az, hogy ebben az esetben egy 

kollokáció milyen prepozíciót kap, attól függ, hogy milyen funkcióige mellett 

jelenik meg. Jelen esetben a mettre mellett, mely annak ellenére, hogy 

többnyire deszemantizálódott elem, megőrzi a mozgatás nagyon általános 

jelentését, így ennek megfelelő, à, en, dans és sur  prepozíciókat enged meg 

maga mellett. 
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Kollokáció 

> Ige 

A kollokáció ’U’ elemét bevezető prepozíciónak el kell tűnnie, hiszen a 

kollokáció direkt ’K’ eleme magában az igében realizálódik, melynek azonban 

megmarad direkt tárgyas igénye, így az indirekt ’U’ elemnek direktté kell 

válnia.  

(2) 
VCOD  mettre + COD + COI, pl. appliquer [Uqqch.]  mettre en [Kapplication] Ø  [Uqqch] 

                                                          ’alkalmaz vmit’ 

Ige > 

Kollokáció 

A mettre direkt tárgyas volta miatt az ’U’ elem előtt a prepozíció (továbbra 

sem) jelenik meg, hiszen az ige „interiorizált ’K’ eleme” indirekt, különálló 

elemként jelenik meg a kollokációban, a mettre mellé viszont kell egy direkt 

tárgy, ez lesz az ige direkt ’U’ eleme.  

M
e
g
e
g
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v
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Kollokáció 

> Ige 

Az ige direkt tárgyas volta miatt szintén nem jelenik meg (továbbra sem) a 

prepozíció, hiszen az ige az indirekt ’K’ elemet interiorizálja, direkt tárgyas 

igénye viszont megmarad.  

(3) 
VCOI   mettre + COD + COI, pl. se fier [Uà qqch.]  mettre Ø [Ksa foi] en/dans/ à  [Uqqch] 

                                                         ’bízik vmiben’ 

Ige > 

Kollokáció 

A ditranzitivitás lehetetlensége miatt a prepozíció továbbra is jelen van (ám 

nem feltétlen egyezik meg), hiszen az ige interiorizált eleme direkt ’K’ 

elemként jelenik meg a mettre mellett, így az ige indirekt ’U’ eleme továbbra 

sem jelenhet meg direktként, azaz prepozíció nélkül. 
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Kollokáció 

> Ige 

Az ige indirekt tárgyas volta miatt a prepozíció továbbra is jelen marad (ám 

változhat), hiszen az ige a kollokáció direkt ’K’ elemét olvasztja magába, 

indirekt tárgyas igénye viszont megmarad, így a kollokáció indirekt ’U’ eleme 

szintén indirektként jelenik meg az ige mellett. 

(4) 
VCOI   mettre + COD + COI, pl. douter [Ude qqch.]  mettre en [Kdoute] Ø  [Uqqch.] 

                                                          ’kételkedik vmiben’ 

Ige > 

Kollokáció 

A mettre direkt tárgyas volta miatt eltűnik a prepozíció, hiszen az ige magába 

interiorizált eleme indirekt ’K’ elemként jelenik meg a mettre mellett, amely 

viszont direkt tárgyat igényel, így az ige indirekt ’U’ eleme direktként fog 

megjelenni a kollokációban.  
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Kollokáció 

> Ige 

Az ige indirekt tárgyas volta miatt megjelenik a prepozíció, hiszen az ige a 

kollokáció indirekt ’K’ elemét olvasztja magába, a kollokáció direkt ’U’ 

elemének így indirektté kell válnia.  

 

3.2. Nominalizálhatóság 
 

A mettre igével képzett kollokációk egy jelentős hányada alkalmas a nominalizációra, s a francia nyelv igen 

nagy mértékben ki is használja ezt. A nominalizáció természetesen csak az igét érinti, melynek formája mise 

lesz, e mellé kerül a kollokáció főnévi eleme, mely egy prepozícióval kapcsolódik az ige nominalizált 

alakjához : mettre qqch. $ exécution ’végrehajt vmit’ > la mise $ exécution ’végrehajtás’. A két nominális 

elemet összekapcsoló prepozíció az esetek majdnem mindegyikében $ és  en, néhány esetben előfordul a sur, 

illetve a sous, a dans azonban sohasem. Abban a néhány esetben, amikor a kollokáció kitöltött indirekt elemét 

a dans előzi meg, a kifejezés vagy nem alkalmas a nominalizációra, vagy a dans prepozíciót az en váltja fel: 

mettre qnn dans la confidence ’vkit beavat a titokba’ > la mise en confidence ’a titokba való beavatás’. 

Ha az ige rendelkezik a megfelelő jelentésű főnévi derivánssal, mely a -tion, -age, -ment szuffixumok 

valamelyikének segítségével jöhet létre, akkor a -tion szuffixum esetében az ige nominális derivánsa egybeesik 

a nominalizált kollokáció második elemével: appliquer > l’application ’vminek a gyakorlatban való 

alkalmazása’ vs. la mise en application ( < mettre qqch. en application ’vmit a gyakorlatban alkalmaz’). 

Ezekben az esetekben előfordul, hogy az ige nominális derivánsa mást is jelenthet, jelen esetben pl. 

’használat’-ot. A másik két szuffixum esetében a két alak nem feleltethető meg egymásnak a fenti módon: 

embouteiller > l’embouteillage ’palackozás’ vs. la mise en bouteille ( < mettre qqch. en bouteille ’palackoz’) 

vagy emprisonner qnn > l’emprisonnement ’bebörtönzés’ vs. la mise en prison ( < mettre qnn  en prison 

’bebörtönöz vkit’). 
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Számos esetben azonban az egyszerű igének csak olyan nominális derivánsa létezik, melynek jelentése eltér 

a kollokáció nominalizált alakjáétól: douter > la doute ’kétség’  la mise en doute ’kétségbevonás’ < mettre 
qqch. en doute ’kétségbevon vmit’, *doutation, *doutage, *doutement formák nem léteznek. Ilyen esetekben 

maga a cselekvés megnevezésére csak a kollokáció nominalizált formája alkalmas. 

 

3.3. Kontextusfüggő különbségek 
 

Néhány esetben előfordul, hogy bár a kollokáció és a szinonim ige megfelelő jelentése megegyezik, mégis a 

két forma eltér abban, hogy milyen kontextusban jelenik meg. Így például bizonyos pároknál a kollokáció a 

standard nyelvhasználat részét képezi, míg a szinonim ige megfelelő jelentésében szaknyelvi szövegben fordul 

elő. A mettre qnn en accusation ’vádat emel vki ellen’ standard kifejezés párjaként az accuser ige megfelelő 

jelentése mint jogi terminus jelenik meg, más, standard jelentései mellett. Más esetben nem is annyira a 

kontextus, hanem inkább a használat időszerűsége különbözteti meg a két alakot egymástól, a kollokáció mint 

mai kifejezés, az egyszerű ige megfelelő jelentésében mint régies szó „használatos”. Habár a balancer igének 

létezik az elvont ’mérlegel’ jelentése, már régiesnek számít, szemben a mettre en balance kifejezés 

jelentésével. Szélsőséges esetben az ige megfelelő jelentése nemhogy régies, hanem a jelentést gyakorlatilag 

már nem is ismeri a mai beszélő. Végül előfordul az is, hogy a szinonim ige megfelelő jelentésében, szemben a 

kollokációval, a választékos-irodalmi nyelvréteghez tartozik: ombrer ’árnyékba tesz’. 

 

3.4. Aspektuális különbségek 
 

A mettre igével képzett kollokációk közül igen sokra jellemző, hogy a szinonim igéhez képest aspektuális 

jelentéstöbblettel rendelkezik, melyet természetesen a funkcióige hordoz magában. Egy funkcióigét tartalmazó 

kollokációval szerkesztett mondat átírható a következő módon (Gross 1981): 

 

Max met Luc en rage                    [
O 

Max met]       +      [
T 

Luc est en rage.] 

’Max haragra gerjeszti Luc-öt.’        ’Max ~teszi’             ’Luc haragos.’ 

 

Az ilyen mondatok átírása során használt ’T’ tényállást kifejező mondatnak három szerkezete lehet, 

aszerint, hogy être, il y avoir vagy avoir-e a predikátum: 

 
(1) N

alany
 +  être + Prep. + N

határozó
 

 Ce lit     est      $          la disposition de Luc.  ’Ez az ágy Luc rendelkezésére áll.’ 

 

(2) Il y avoir + N
logikai alany

   + Prep. + N
határozó  

 

 Il y a      des traînées  dans     la boue.  ’Csíkok vannak a sárban.’ 

(3) N
alany

 +    avoir    + N
tárgy 

 Max        a              le champs libre.   ’Maxnak szabad tere van.’ 
 

E három ’T’ mondat a fentiek alapján a következőképpen hozza létre a teljes mondatot az ’O’ operátor 

mondattal, être és il y avoir esetében megváltoztatva a közös elem grammatikai funkcióját: 

 

(1) [Max laisse] + [Ce lit est $ la disposition de Luc.] = Max laisse ce lit á la disposition de Luc. 

                                ALANY                                                                                                          TÁRGY 

(2) [L’auto cause] + [Il y a des traînées dans la boue.] = L’auto cause des traînées dans la boue. 

                                                      ALANY                                                                                         TÁRGY 

(3) [Ceci donne] + [Max a le champs libre.] = Ceci donne le champs libre $ Max. 

                                                            TÁRGY                                                                  TÁRGY 
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Szemben az aspektus vagy akcióminőség szempontjából semlegesnek tekinthető être, avoir vagy il y avoir 

predikátumokkal, a három funkcióige (1) laisser (hagy) – imperfektív aspektuális, (2) causer (okoz) – 

rezultatív és (3) donner (ad) – inchoatív akcióminőségbeli jelentéstöbbletet ad a teljes mondatnak. 

Azok a mettre-rel alkotott kollokációk, melyeknek szerkezete ME + COD + COI,  e^tre vagy il y avoir 

predikátumú egyszerű mondattal írhatók át: 

 

Luc met le foin en tas ’Luc halomba rakja a szénát.’  

[Luc met] + [Le foin est en tas] / [Il y a du foin en tas] 

 

A ME + COD + COI szerkezetű mondatok átírása már kevésbé egyértelmű, mint az előzőeké, esetenként az 

átírhatóság változhat, szerkezeti módosításokat követelhet, vagy a nyelvhelyességet megtartva nem is 

lehetséges. A tendenciák a következők: 

(1) ê t r e-rel rendszerint csak akkor helyettesíthetők, ha a ’T’ mondatot módosítjuk a szinonim ige 

befejezett melléknévi igeneves alakjával: 

 

Luc met un frein $ cette hostilité. ’Luc véget vet ennek az ellenségeskedésnek.’  

[Luc met] +      *[Un / Le frein est $ cette hostilité.] 

             DE: [Cette hostilité est freinée.] 

 

(2) i l  y avoir -ral többnyire helyettesíthetők, főleg, ha a kollokáció névszói elemét határozatlan 

determináns vezeti be. Ellenkező esetben, az il y avoir grammatikai sajátossága miatt meg kell változtatni a 

determinánst, s ez a ’T’ mondat torzulásához vezet: 

 

 Ce clown met de l’animation dans la soirée. ’Ez a bohóc hangulatot ad az estélynek.’  

 [Ce clown] + [Il y a de l’ambiance dans la soirée.] 

 

DE: Cet homme met la division dans la famille. ’Ez az ember viszályt szít a családban.’  

 [Cet homme met] + ?[Il y a de la division dans cette famille.] 

 

 Luc met l’accent sur la prévention. ’Luc hangsúlyt fektet a megelőzésre.’ 

 [Luc met] + *[Il y a de l’accent sur la prévention] 

 

(3) avoir -ral többnyire nem helyettesíthetők, vagy a kapott mondat nyelvhelyessége erősen kifogásolható, 

esetleg jelentésváltozáshoz vezet az átírás: 
 

 Luc met de l’ordre dans ses idées. ’Luc rendet tesz gondolataiban.’  

 [Luc met] + *[Ses idées ont de l’ordre.] 

 

 Léa met le feu á cette masion. ’Lea felgyújtja ezt a házat.’  

 [Léa met] + ?[Cette maison a le feu.] 

 

 Le policier met les menottes au voleur. ’A rendőr megbilincseli a tolvajt.’  

 [Le policier] + [Le voleur a des menottes.] ’A tolvaj rendelkezik bilincsekkel.’ 

 

DE: Le patron met des entraves á ta carrière. ’A főnök akadályt gördít a karriered elé.’  

 [Le patron met] + [Ta carrière a des entraves.] 

 

Habár a mettre funkcionális használatában nem rendelkezik valódi jelentéssel, alapvető szemantikai jegyei 

alapján mégis ugyanazt a befejezett-pillanatnyi aspektuális jelentéstöbbletet adja minden vele alkotott 

kollokációnak. A szinonim ige aspektuális jellemzőjétől függően, mely befejezett-pillanatnyi, befejezett-tartós 

vagy folyamatos lehet, a következő viszonyrendszerek adódnak a kollokáció, a szinonim ige és a tényállást 

kifejező semleges mondatok között: 
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(1)             Luc met un terme $ cette discussion pénible. 

 

     befejezet t -p i l lana tn yi                                        semleges  

              (egyezés )  

                                        befejezet t -p i l l anatn yi  

Luc termine cette discussion pénible.                                 Cette discussion pénible est terminée. 

 

Ha egy időhatározó megváltoztatja a szinonim ige aspektusát, akkor, mivel ugyanez az időhatározó nem 

rendelhető a kollokációhoz, a két alak aspektualitása különbözni fog: 

 

(2)                               Luc met un terme $ ce travail (*en une heure). 

 

      befejezet t -p i l l ana tnyi                                              s emleges  

 

                                                     befejeze t t - t ar tós  

Luc termine ce travail en une heure.                                                          Ce travail est terminé. 

 

 

 

(3)                                Le comité met la question des salaires en délibération. 

 

    befejezet t -p i l l anatn yi                                                   semleges  

 

                                                    fo l yamatos  

La comité délibère sur la question des salaires.              La question des salaires est en délibération. 

 

3.5. Műveltető használat 
 

Míg az azonos jelentésű, vagy csak aspektuális szempontból eltérő pároknál a vonzatkeret megegyezik 

(eltekintve a kollokáció névszói elemétől, mely a szinonim igés mondat esetében csak logikailag jelenik meg, a 

felszínen azonban nem realizálódik), a műveltető funkcióban eltérő pároknál a szinonim igés mondat 

vonzatkerete módosul a kollokációval alkotott mondatéhoz képest: 

 
 [

N1, alany 
Luc] met [

N2, tárgy 
ces verres] en ligne. ’Luc sorba rendezi ezeket a poharakat.’ 

 [
N1, alany 

Luc] aligne [
N2, tárgy 

ces verres]. ’Luc sorba rendezi ezeket a poharakat.’ 

 

DE: (a) [
N1, alany 

Luc] met [
N2, tárgy 

cette machine] en marche. ’Luc működésbe hozza ezt a gépet.’ 

       (b) [
N2, alany 

Cette machine] marche. ’Ez a gép működik.’ 

 

Az (a) mondat ágense, Luc nem jelenik meg a (b) mondatban, melynek alanya, thémaként az (a) mondat 

patiense, cette machine lesz. Mivel ebben az esetben a tárgy eltűnése nem eredményez helytelen mondatot, így 

nyilvánvaló, hogy a műveltető funkcióban eltérő párok csak akkor lehetségesek, ha a szinonim ige lehet 

tárgyatlan. Az ágens Luc valamilyen határozós forma segítségével megjelenhet a (b) mondatban: 

 
[

N2, alany 
Cette machine] marche grâce $ [

N1 
Luc]. ’Ez a gép Luc-nek köszönhetően működik.’ 

 

Ha a szinonim ige folyamatos szemléletű, akkor a kollokációval alkotott mondatpár nem csak a műveltető 
funkcióban, de aspektuális szempontból is eltér a szinonim igés mondattól: (a) mondat befejezett-pillanatnyi 

szemléletű, (b) folyamatos. 
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A faire műveltető segédige alkalmazása a szinonim igével visszaállítja a kollokációval képzett mondat 

vonzatkeretét (és természetesen a műveltetést is), ám abban az esetben, amikor aspektuális szempontból is 

különbözik a két alak, a szemléletbeli eltérés megmarad: 

 
[

N1, alany  
Le roi] a mis [

N2, tárgy  
son ennemi] en fuite. ’A király menekülésre kényszerítette ellenségét.’ 

[
N2, alany  

Son ennemi] s’est enfui.’Ellensége elmenekült.’ 

[
N1, alany 

Le roi] a fait s’enfuir [
N2, tárgy  

son ennemi]. ’A király menekülésre kényszerítette ellenségét.’ 

 

DE: [
N1, alany  

Luc] met [
N2, tárgy  

ses parents] en rage. ’Luc haragra gerjeszti szüleit.’ 

 [
N2, alany  

Ses parents] enragent.’Szülei haragosak.’ 

 [
N1, alany 

Luc] fait enrager [
N2, tárgy  

ses parents]. ’Luc szülei haragosak miatta.’ 

 

    A fentebb bemutatott átírás után kapott ’T’ mondat a műveltető funkcióban eltérő pároknál 

szemantikailag egybeesik a szinonim igés mondattal, szemben a többivel, ahol a szinonim ige csak tárgyas 

lehet, így a ’T’ mondatnak nincs helyes, jelentésben megegyező párja: 

 

 Luc met cette machine en marche.  

 [Luc met] + [Cette machine est en marche.] = [Cette machine marche.] 

 

DE: Léa met cette théorie en pratique.  

 (Léa met] + [Cette théorie est en pratique.]  *[La théorie pratique.] 

 

4. Konklúzió 
 

A verbális kollokációk csoportosíthatóak aszerint, hogy a bennük szereplő elemek milyen szemantikai 

jelentőséggel bírnak. Míg az enfiler une aiguille típusú kifejezésekben mindkét elem jelentős, addig a résoudre 
un problème típusúakban a főnév jelenléte csak szintaktikailag indokolt (vagy úgy sem), szemantikailag 

azonban semmiképp sem, hasonlóan, mint a funkcióigével képzett kollokációkban, ahol az ige alapvető 

feladata, hogy „verbalizálja” a főnevet. 

A verbális kollokációk e harmadik típusának fontos jellemzője, hogy jelentésük alapján párba állíthatók az 

adott kollokáció nominális elemének igei megfelelőjével, amennyiben ilyen létezik. Habár úgy tűnhet, hogy 

ezek a párok teljesen ekvivalensek egymással, mégis sok esetben használat- és jelentésárnyalatbeli 

különbségek mutatkoznak köztük. A mettre igével képzett kollokációk közel fele rendelkezik a főnévi elemmel 

rokon szinonim igével, ezeknek kb. egy harmadára igaz a használat- vagy jelentésárnyalatbeli eltérés. 

A vizsgált kollokációk szerkezeti felépítése (M + kitöltött direkt tárgy; M + kitöltött direkt tárgy + üres 

indirekt tárgy; M + üres direkt tárgy + kitöltött indirekt tárgy) alapján a szinonim ige direkt / indirekt és a 

mettre ige kötelező direkt tárgyigényével, valamint a francia nyelvre jellemző ditranzitivitás lehetetlenségével 

magyarázható a két alak közös elemeire vonatkozó prepozíciók léte vagy hiánya. 

Még ha a két alak jelentése meg is egyezik, előfordul, hogy használatbeli szempontból eltérnek egymástól. 

Egyrészt sok esetben magának az adott cselekvésnek a megnevezésére a nyelv nem rendelkezik a szinonim ige 

megfelelő jelentésű nominalizált alakjával, ám a kollokáció nominalizált alakja megadja a kívánt jelentést. 

Másrészt, némely esetben a két alak eltér abban, hogy milyen kontextusban jelenik meg. Míg a kollokáció 

mindig a standard, mai nyelvhasználat részét képezi, addig a vele párban álló szinonim ige megfelelő jelentése 

szaknyelvi, választékos-irodalmi, régies, vagy akár elavult is lehet. 

A két alak közötti jelentésárnyalatbeli különbségnek két típusa van. Mivel a mettre ige alapvető szemantikai 

jegyei alapján mindig befejezett-pillanatnyi szemlélettel rendelkezik a kollokációban, ezért ha a vele párban 

álló szinonim ige szemlélete befejezett-tartós vagy folyamatos, akkor a két alak jelentése nem egészen azonos. 

A kollokációval alkotott mondat être, il y avoir vagy avoir predikátumú tényállást kifejező és operátor 

mondatra való felbontása után a ’T’ mondat és a teljes mondat között szintén aspektuális különbség 
tapasztalható. A műveltető funkció lehetősége szintén megkülönböztetheti a kollokációt a szinonim igétől. 

Ilyen esetben, mely csak akkor lehetséges, ha a szinonim ige lehet tárgyatlan, a közös elemek átrendeződése 
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figyelhető meg: a kollokációval képzett mondat ágense nem jelenik meg a szinonim igés mondatban, melynek 

alanya az előbbi mondat patiense lesz. A szinonim igés mondat a faire műveltető segédigével mind 

jelentésében, mind a vonzatkeret felépítésében átalakítható a kollokációval képzett mondattá, ám ha a két 

alakot egyéb aspektuális különbség is elválasztja egymástól, akkor az átalakítás nem állítja vissza ezt az 

eltérést. 

Habár a vizsgált kollokációk kb. egyharmada rendelkezik szótári definíció alapján olyan igés párral, 

melynek van olyan jelentése, mely teljesen megegyezik a kollokációéval, s a két alakot még a bemutatott két 

használatbeli különbség sem választja el egymástól, mégis igen valószínű, hogy a valós nyelvhasználat nem 

egyformán használja ezen párok tagjait, hanem a kollokáció használatát preferálja. Egy szociolingvisztikai 

kutatás érdekes eredményekkel szolgálhatna e témával kapcsolatban. 

 

 

Jegyzetek 
 

1 A prendre igének valójában nincs is, vagy csupán néhány önálló jelentése van (’megfog’), a többi, ráadásul igen számos 

jelentése a vele kifejezést alkotó szóból ered, így az ige a másik szó nélkül nem is jelenti ugyanazt, mint a kifejezésben. 

Pl.: Il regarde
SEM=X 

sa montre. vs. Il regarde
SEM=X

 quelque chose.  Il prend
SEM=X

 le pouvoir. vs. Il prend
SEM=?

 quelque 

chose. 
2 Állandósult kifejezések, mint pl. a prendre de la bouteille ’a korral egyre bölcsebb lesz’, vagy prendre la mouche 

’felfortyan’ esetében nem beszélhetünk a prendre funkcióigekénti használatáról, mivel a szemantikai tartalmat nem a 

főnév – és főleg nem az ige –, hanem az egész kifejezés adja meg. 
3 A mettre funkcióige szemléletbeli jelentéstöbbletét hordozó poser ige funkcionális használatában például  „szemléletbeli 

szinonima” lehetne elvileg, mégis a következő kifejezések mind helytelenek: *poser un accent sur, *poser en évidence, 

*poser les gaz stb. És viszont: *mettre une question, * mettre un problème, * mettre une énigme stb. 
4 Jelen munkában verbális kollokáción kizárólag a V + NP (+ prep + NP) szerkezetű kifejezéseket értem. 
5 Százalékos arány a teljes anyaghoz képest. 
6 Ebben az esetben azonban olykor előfordul, hogy van olyan kollokáció mellé rendelhető főnév, mely nem kompatibilis az 

igével: Cette loi met en danger les familles  réfugiées. ’Ez a törvény veszélybe sodorja a menekült családokat.’ DE: *Cette 

loi compromet les familles  réfugiées. 
7 mise sur orbite ’pályára állítás’; ~ sur pied ’megszervezés’, ’beindítás’; ~ sur ordinateur ’számítógépre vitel’ 
8 mise sous séquestre ’zár alá vétel’; ~ sous tension ’feszültség alá helyezés’; ~ sous écrou ’börtön nyilvántartásába való 

felvétel’ 
9 A ME + COD szerkezetű mondatok elvileg szintén átírhatók, a kopula névszói eleme a mettre befejezett melléknévi 

igeneves alakja lesz, ám az átírás során kapott egyszerű mondat helyessége megkérdőjelezhető: Luc met le contact du 

moteur ’Luc beindítja a motort’  ?Le contact du moteur est mis. 
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LERCH ÁGNES 
 

 

AZ ISMÉTLÉS MINT AZ ÖNJAVÍTÁS ESZKÖZE A MAGYARBAN 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az utóbbi harminc évben számos kutató foglalkozott a társalgásbeli hibajelenségek javításának 

mechanizmusával (Jefferson 1974, 1987; Schegloff et al. 1977; Schegloff 1979, 1987, 2000; Levelt 1983, 

1989; Selting 1987a, 1987b, 1988; Good 1990; Postma et al. 1990; Blackmer and Mitton 1991; Norrick 1991; 

Fox et al. 1996; Drew 1997; Egbert 1997, 2004; Gósy 2002, 2003; Rieger 2003). Vizsgálataik kiterjedtek az 

ön-, ill. külkezdeményezés1, valamint az ön-, ill. küljavítás mikéntjére, a javítás időzítésére, ill. észlelésére; 

viszonylag kevesebb figyelmet szenteltek azonban a grammatika és a javítás kapcsolatának (a fentiek közül 

kivételnek számít e tekintetben Schegloff (1979), Levelt (1983) és Fox et al. (1996)). Ennél is kevesebben 

vizsgálták a javítás mechanizmusát különböző morfoszintaktikai szerkezetű nyelvek megoldásait összevetve 

(Fox et al. 1996, Rieger 2003). 

Dolgozatomban az azonos fordulóban megvalósuló önkezdeményezett önjavítás egyik eszközét, az ismétlést 

vizsgálom magyar nyelvű korpuszban, azzal a kérdésfeltevéssel, hogy a társalgásbeli nyelvhasználat e 

jelenségében milyen szerepet játszik a grammatika, továbbá, hogy a grammatika manifesztációjában hogyan 

tükröződik a magyar morfoszintaktika típusa. 

 

2. Definíciók: hibajavítás, javítás, önjavítás 
 

A konverzációelemzés iskolateremtő kutatói, E. A. Schegloff, G. Jefferson és H. Sacks (1977) voltak az elsők, 

akik különbséget tettek a hibajavítás (error correction) és a javítás (repair) között. A hibajavítást úgy 

definiálták, mint a javítás egy altípusát, ami arra szolgál, hogy a beszélő egy téves nyelvi egységet a korrekt 

formával helyettesítsen. A javítás mint terminus pedig a jelenségek egy jóval nagyobb tartományára, a 

(spontán) beszéd bármely problémaforrásának kezelésére utal (Schegloff et al. 1977: 363), így a hibajavítás 

mellett a szókeresésre, továbbá az újrakezdés (különféle okokra visszavezethető) eseteire, az utóbbiak között 

azokra is, amikor a javításnak nincs nyilvánvaló oka. 

A javításnak ezen – az idevágó szakirodalomban elfogadottá vált (Fox et al. 1996: 189–190) – 

meghatározása alapján Rieger (2003: 48) a javítás terminussal minősített jelenségek közé sorolja a 

hibajavításon kívül a szókeresést, az újrakezdést, a hezitációs szünetet, a (lexikális, kvázi-lexikális, nem 

lexikális2) szünetkitöltők használatát, az azonnali lexikális cserét és az azonnali ismétlést. 

Rieger (2003: 48) a javítás három komponensét különbözteti meg: a javított szegmentum tartalmazza a 

javítandó elem(ek)et, amely(ek) nem feltétlenül észlelhető(ek), azaz rejtett(ek) is lehet(nek); utóbbi esetben 

azonban kikövetkeztethető(ek) a másik két komponens, a javításkezdeményezés, ill. a javító szegmentum 

jelenlétéből. 

A javítás preferált és egyben leggyakoribb típusa a beszélő által azonos fordulóban kezdeményezett és 

megvalósított önjavítás (Schegloff et al. 1977), amelynek esetén tehát a javítás mindhárom komponensét 

ugyanazon beszélő produkálja egy fordulón belül. A beszélő megnyilatkozásának minden olyan eleme, amely 

megszakítja vagy megzavarja a beszéd zavartalan folyását, potenciális önkezdeményezett önjavításként 

értékelhető. 

 

3. Az ismétlés mint az azonos fordulóban megvalósuló önkezdeményezett önjavítás eszköze 
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A leggyakrabban alkalmazott önjavító stratégia a soron következő lexikális elem késleltetése. Ennek 

módozatai között előkelő helyet foglal el a lexikális elem(ek) ismétlése (nem ide számítva a nyomatékosító 

ismétlést, illetve a forduló folytatását a beszédpartner közbelépése esetén biztosító ismétlés eseteit). 

 

3.1. Az önjavító ismétlés és a nyelvek (morfo)szintaxisa 
 

3.1.1. Angol vs. japán 
 

3.1.1.1. A főnév késleltetése 

 

Maclay–Osgood (1959) és Lickley (1994) az angol nyelvű spontán beszéd megakadásjelenségeinek a 

vizsgálata során arra az egybehangzó eredményre jutottak, hogy az angol beszélők jóval gyakrabban ismétlik a 

funkciószavakat (a prepozíciókat és a névelőket), mint a tartalmas szavakat (a főneveket és az igéket). 

Fox és munkatársai az angol és a japán nyelvű önjavítások különbözőségeit vizsgálva kimutatták, hogy az 

angol beszélők a főnevek kimondását gyakran a prepozíció (és a névelő) megismétlésével késleltetik. Ezekben 

az esetekben a beszélők elindítják a prepozíciós frázis megvalósulását, majd javítást kezdeményeznek; ezután 

a prepozíció (és a névelő) megismétlésével újrakezdik a frázist, s csak ezt követően folytatják azt a frázis többi 

elemével. Ezzel a procedúrával – ami jelezhet szókeresést, tekintetkérést, átfedéskezelést, nem preferált nyelvi 

cselekvést – késleltethető az angolban főnév, módosított főnév (l. az (1)–(2) példákat), továbbá módosító, ige, 

igei partikula stb. (Fox et al. 1996: 204–205): 

 

(1) K: .hh So I’m going to start just- very simply (with- *) with number one. 

(2) B: are you going here (for an- *) for an Indian class by any chance 

 

Mivel a japánban nincsenek főnevet megelőző funkciószavak (névelők, ill. prepozíciók), az esetet pedig a 

főnév után álló esetpartikula (posztpozíció) jelöli, a japán beszélők a főnév késleltetése céljából egy 

mutatónévmás + esetpartikula komplexumot toldanak be a főnév elé (ahol megjelenhetnek (kvázi-)lexikális 

kitöltőelemek is), majd az esetpartikulát a főnév után opcionálisan újra kiteszik (Fox et al. 1996: 205–206): 

(3) M: .hh maa sonna are ga (1.5) u    meedosan ga    iru    yoona    ie        ya nai 

            well like    that SUBJ   uhm maid      SUBJ exist  such     family be not 

 

 kara 

 because 

 

 ’.. because, like, we are not the sort of family to have that, uhm a maid’ 

 

Ez a betoldásos megoldás a késleltetés egy lehetséges módja olyan nyelvek beszélői számára, amelyekben a 

frázisok nem grammatikai elemekkel kezdődnek. Az angol, ill. a japán stratégia jól illusztrálja, hogy miképpen 

nyilvánul meg az adott nyelv grammatikája az (ismétlő) önjavításban. 

 

3.1.1.2. Az ismétlés szkópusza 
 

Ugyanennek az effektusnak egy további esetével találkozunk, ha az önjavító ismétlés szkópuszát vizsgáljuk. 

Az angolban az ismétlés lehet lokális, amikor a megvalósulóban lévő frázisra terjed ki (l. az (1)–(2) példákat), 

vagy globális, amikor kiterjed az egész mondatra, amelynek része a javítandó frázis ( Fox et al. 1996: 206): 

 

(4) K: Plus once (he got- (0.8) some *) um (1.3) he got some battery acid on his trunk or something 

 

A japánban csak a lokális konstituensen belüli ismétlésre vannak adatok (Fox et al. 1996: 207): ha a beszélő 
egy főnévi csoport kezdő eleme után önjavítást kezdeményez, akkor az ismétlés nem terjed ki a mondat ezt 

megelőző elemeire; az ige esetében rendszerint csak maga az ige ismétlődik3. 
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A ismétlés szkópuszbeli eltérése a két nyelv szintaxisának a különbözőségére vezethető vissza (Fox et al. 

1996: 208–209). 

Az angolban a szintaktikai szerkezet erősen kötött: nyílt (overt) alanyt követel meg, és meglehetősen 

szigorúan SV(O). Így egy forduló szerkezeti egységeinek (tagmondatainak) konstituensei a következő 

sorrendet követik: diskurzusjelölő – S – V – Adv – O – PP. 

A japán (tag)mondat szintaktikai szerkezete sokkal lazább: az esetjelölés következtében a főnevek sorrendje 

szabad, az alany és a tárgy gyakran nem jelenik meg, sőt az ige, amely rendszerint a mondat végén áll, szintén 

elmaradhat. Ezért a fordulót alkotó szerkezeti egységek (tagmondatok) gyakran a következőképpen épülnek 

föl: diskurzusjelölő – Adv vagy (több) helyzetjelölő N – V – (végpartikula). Az angolban az alany a mondat 

rögzített kezdő eleme; a japánban nincs ilyen állandó kezdő elem, és a megnyilatkozás összetevői 

függetlenebbek, lazább kapcsolatban vannak egymással, mint az angolban. 

Fox és munkatársainak hipotézise4 szerint (Fox et al. 1996: 209–214) ezek a szintaktikai tények azért 

vannak hatással az önjavító ismétlés mikéntjére (is), mert szoros korrelációban vannak a szóátadás 

működésének egy lényeges mozzanatával, az előrevetítéssel (projection). A japánban egy forduló szerkezeti 

egységeinek a kezdő elemei nem vetítik előre a követő konstituensek szintaktikai szerepét (és így az egység 

szintaktikai szerkezetét), az angolban viszont igen. Ezért az angolban a szintaxis megkönnyíti a fordulóbeli 

szóátadás-releváns hely(ek) megjóslását: a forduló (szerkezeti egységeinek) kezdő konstituense nagy 

interakciós potenciállal bír. Ez motiválja azt, hogy az önjavító ismétlés során az angol beszélők gyakran 

egészen a szintaktikailag és interakciós szempontból koherensen prominens alanyig visszalépnek. A japánban 

a szintaktikai szerkezet felismerése lépésről lépésre történik, ami összhangban van az önjavító ismétlés frázis-

méretű, lokális szkópuszával. 

 

3.1.2. Angol vs. német 

 

Rieger (2003) angol, ill. német nyelvű korpuszban vizsgálta az önjavító ismétlést az ebben leggyakrabban részt 

vevő kategóriákon (személyes névmás, kötőszó, névmás-ige kombináció, prepozíció, mutatónévmás, 

határozott névelő, határozatlan névelő). 

A kvalitatív elemzés minden kategória esetében arra az eredményre vezetett, hogy az önjavító ismétlés fő 

funkciója a soron következő lexikális elem és/vagy a szóátadás-releváns hely késleltetése, azzal a céllal, hogy 

a beszélő magánál tudja tartani a szót, és/vagy a nyelvi és/vagy kognitív tervezésre fordítható ideje hosszabb 

legyen. 

A kvantitatív elemzés statisztikailag szignifikáns nyelvspecifikus különbségekre világított rá (l. az 1. 

táblázatot). Az angol korpusz összeségében több önjavító ismétlést tartalmazott, ami a személyes névmások, a 

névmás-ige kombinációk és a prepozíciók gyakoribb ismétléséből következett. A német korpuszban 

ugyanakkor többször ismétlődtek a mutató névmások. Ezeket az eltéréseket Rieger a két nyelv 

morfoszintaktikai különbözőségeivel magyarázza (2003: 63–67). Ezek rendre a következők. Az önjavító 

ismétlés az egységkezdő elemeken működik (Fox et al. 1996), és mivel a német ún. V2 nyelv, az ige mögött 

álló alanyi személyes névmás nem vesz részt az önjavító ismétlésben. Az ismétlődő névmás-ige kombinációk 

azért gyakoribbak az angolban, mert a németben nincsenek nem szeparálható összevont alakok; ugyanezért 

viszont a német mutató névmásokat gyakrabban érinti önjavító ismétlés. Az angol prepozíciók gyakoribb 

ismétlődése pedig azzal magyarázható, hogy a német dativus és genitivus nem kíván prepozíciót. 

 

1. táblázat. Az önjavító ismétlésben leggyakrabban érintett kategóriák hierarchiája  

(Rieger 2003: 63) 

 

angol német 

személyes névmás 178 (28 %)
5 

kötőszó 119 (23 %) 

névmás-ige 119 (19 %) személyes névmás 107 (21 %) 

kötőszó 111 (17 %) prepozíció  69 (13 %) 

prepozíció  95 (15 %) határozott névelő  63 (12 %) 

határozott névelő  64 (10 %) mutató névmás  62 (12 %) 
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határozatlan névelő  40 ( 6 %) névmás-ige  52 (10 %) 

mutató névmás  23 ( 3 %) határozatlan névelő  44 ( 8 %) 

 

A névmás-ige kombináció ismétlésének esetei a németben (is) arról tanúskodnak, hogy az önjavító ismétlés 

szkópusza kiterjedhet a mondatra is. 

 

3.1.3. Magyar 

 

Audiokazettáról átírt magyar nyelvű korpuszomban, amelynek terjedelme 673 forduló, azaz 13 079 szó volt, az 

önjavító ismétlésnek összesen 154 esete fordult elő (lexikális kategória ismétlése 141 ízben, fráziskategóriáé 

13 ízben). 

Az ismétlés funkciója a lexikális kategóriák esetében az volt, hogy a beszélő késleltethesse a következő 

lexikális elem bevezetését annak érdekében, hogy a kognitív, ill. nyelvi tervezésre fordítható ideje hosszabb 

legyen. 

 

2. táblázat. Az önjavító ismétlésben érintett lexikális kategóriák megoszlása 

 

határozott névelő 55 (39 %) 

mutató névmás 28 (19 %) 

kötőszó 26 (18 %) 

határozatlan névelő  9 ( 6 %) 

főnév  7 ( 5 %) 

személyes névmás  6 ( 4 %) 

ige  6 ( 4 %) 

vonatkozó névmás  4 ( 3 %) 

 

Az önjavító ismétlésben részt vevő lexikális kategóriák a magyarban is egységkezdő elemek: a határozott, 

ill. a határozatlan névelő vagy a mutatónévmás a főnévi csoportot vezeti be, a kötőszó vagy a vonatkozó 

névmás a tagmondatot, az ige pedig a mondatnak az operátorpozíciók mögötti tartományát. Ha a mutató 

névmás, a személyes névmás vagy a főnév mint a főnévi csoport feje önmagában képviseli a frázist, akkor 

egyúttal fráziskezdő elemként lép fel (a korpuszban megismételt főnevek esetében – amelyek elsősorban 

tulajdonnevek voltak – mindig ez volt a helyzet). 

Ha a lexikális kategóriáknak az angolban, a németben, ill. a magyarban tapasztalt megoszlását összevetjük, 

elsősorban a magyar személyes névmás jelentősen kisebb megterheltsége érdemel figyelmet. Ennek 

nyilvánvalóan az a magyarázata, hogy a magyar a pro-drop nyelvek közé tartozik. A határozott névelő 

ismétlésének gyakorisága viszont a magyarban több, mint háromszorosa az angolénak, ill. a németének. Ez 

valószínűleg összefügg azzal (is), hogy a magyarban a DP és a PP is kezdődhet határozott névelővel, a másik 

két nyelvben viszont a PP nem. Ugyanez igaz persze a határozatlan névelőre is, aminek a megterheltsége 

nagyjából azonosnak tűnik a három nyelvben6; ennek igazolása és magyarázata további kutatásokat igényel. 

A 13 ismétlődő fráziskategória megoszlása a következő volt: 

 

 DP/NP: 10 

 PP: 2 

 VP: 1 

 

A frázisok esetében a javított szegmentum csak részben volt azonos a javító szegmentummal, azaz a 

megismételt frázis új elemmel egészült ki. Ez azt jelenti, hogy a frázisok önjavító ismétlésének a fő funkciója 

nem a soron következő elem (frázis) késleltetése, hanem a már nyelvi formába öntött kifejezés pontosítása 

(kognitív/nyelvi újratervezése). 
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Az önjavító ismétlés szkópusza mind a lexikális kategóriák, mind a frázisok esetében lokális volt, azaz a 

frázishatárokat nem lépte túl. A korpuszban egyetlen olyan esetet találtam, amelyben az ismétlő önjavításnak 

mondatszkópuszt lehet tulajdonítani7: 

 

 (Aktuális, TGY 99) 

 

(5) TGY: (És sokat tudnánk *)(0.5) és sokat tudunk is közösen tenni. 

 

A lokális szkópuszú ismétlődés jellemző volta és a mondatszkópuszú ismétlődés sporadikus előfordulása a 

magyart a vizsgált jelenségek vonatkozásában a japánnal rokonítja; ez nem meglepő, tekintettel mindkét nyelv 

mondatszerkezetének nem konfigurációs mivoltára. 

 

4. Összegzés 
 

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem választ, hogy a társalgásbeli nyelvhasználat egy gyakran 

megfigyelhető jelenségében, az azonos fordulóban megvalósuló önkezdeményezett önjavításban hogyan 

érvényesülnek a nyelv morfoszintaktikai szabályai. Egy (egyelőre kisebb terjedelmű) magyar nyelvű korpusz 

vizsgálata során arra az eredményre jutottam, hogy a lexikális kategóriák esetében, akárcsak más nyelvekben, 

a magyarban is a frázisok kezdő (elsősorban grammatikai funkciójú) elemei vesznek részt a vizsgált 

műveletben. A lexikális kategóriák gyakorisági hierarchiájának más nyelvekétől eltérő voltára a magyarnak a 

pro-drop nyelvek közé való tartozásában, továbbá prepozíciókat, valamint mondatszkópuszú önjavító 

ismétléseket nélkülöző mivoltában találtam meg a magyarázatot. Az utóbbi típusjegyet a magyar nem 

konfigurációs mondatszerkezetével hoztam összefüggésbe. A téma nemzetközi szakirodalmának 

eredményeihez kapcsolódva megállapításaimmal azt a nézetet kívánom erősíteni, hogy az önjavítás jól 

szervezett, szabály-irányított jelenség, nem pedig a beszélt nyelv esetleges (kaotikus) megnyilvánulása. 

 

 

Jegyzetek 
 

1. A konverzációelemzésben használt terminusok definícióját lásd a 2. pont alatt; az itt nem értelmezett terminusok 

meghatározása megtalálható Iványi (2001), ill. Lerch (2003) tanulmányában. 

2. A hezitációs szünetkitöltők a társalgásban azt a célt szolgálják, hogy a beszélő magánál tudja tartani a szót. A 

szünetkitöltő elemek lehetnek lexikálisak (pl. nos, hát, tudja, persze, szerintem stb.), kvázi-lexikálisak (pl. hm, öö) vagy 

nem lexikálisak (hangnyújtás). 

3. Fox és munkatársai – igejavítás esetében – mindössze egy olyan adatot találtak, amikor az ismétlés szkópusza magában 

foglalta az igét megelőző direkt tárgyat is; ezzel azonban az ige lokális konstituenset – igei csoportot – alkot (Fox et al. 

1996: 207). 

4. A hipotézis bizonyításához szükség van a japán szóátadás eddiginél mélyrehatóbb vizsgálatára. 

5. A százalékszámítást én végeztem el a nyelvek összevetésének megkönnyítése céljából. 

6. Az eredményeket befolyásolhatja a korpusz mérete is. 

7. A bemutatott példa gyanúsan érintkezik a VP-ismétléssel. 

 

 

Függelék 

 
A korpusz adatai: 

Spontán rádiós telefonbeszélgetések: 

1. Beszéljük meg! Kossuth Rádió, 1998. 03. 26. (4 beszélgetés; 181 forduló, 3845 szó) 

2. Beszéljük meg! Kossuth Rádió, 1999. 04. 07. (2 beszélgetés; 57 forduló, 1777 szó) 

3. Csúcsforgalom. Petőfi Rádió, 2005. 09. 07. (1 beszélgetés; 31 forduló, 538 szó) 

4. A vélemény szabad. Petőfi Rádió, 2005. 09. 15. (1 beszélgetés; 20 forduló, 363 szó) 

5. A vélemény szabad. Petőfi Rádió, 2005. 09. 20. (1 beszélgetés; 13 forduló, 465 szó) 

6. A vélemény szabad. Petőfi Rádió, 2005. 09. 21. (1 beszélgetés; 30 forduló, 851 szó) 
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7. A vélemény szabad. Petőfi Rádió, 2005. 09. 22. (2 beszélgetés; 49 forduló, 818 szó) 

(a 3., 4., 5., 6., 7. sz. beszélgetések forrása: Huszár Á. 2006: 46–56.) 

Televíziós stúdióvita (élő közvetítés): 

Aktuális. 2001. 07. 06. (1 beszélgetés; 122 forduló, 3475 szó) 

Köznapi családi, ill. baráti beszélgetések 2006. 10. 04. és 10. között (7 beszélgetés; 170 forduló, 947 szó) 
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LŐRINCZ JULIANNA 
 

 

A MŰFORDÍTÁSI FOLYAMAT MEGKÖZELÍTÉSE 

A NYELVHASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL 
 

 

 

 

1. A fordító – az átlagos nyelvhasználóhoz képest – abban a szerencsés helyzetben van, hogy két nyelv 

működését követheti egyszerre figyelemmel. Míg azonban a forrásnyelv működésének passzív szemlélője – 

mivel az eredeti szöveg, amelyet fordítania kell, kész produktum –, a célnyelv működésében azonban már 

aktív szerepe van. Nyelvi tudásának (kompetenciájának) és fordítói tevékenységének (performancia)1 

megfelelően hozza létre azt a szöveget, amely egyszerre foglalja magában az eredeti szöveg invariánsát, és az 

újraalkotott szövegnek, forrásnyelvi szövegnek is egy variánsa lesz. Teljes ekvivalenciát, a forrásnyelvi szöveg 

minden szintjének megfelelő célnyelvi szöveget azonban nem kérhetünk számon a műfordítón. A műfordítói 

elvek koronként is változnak. Ma általában azokat a fordításokat tekintik adekvátaknak (nem 

ekvivalenseknek!), amelyek képesek beilleszkedni a célnyelv hagyományába is amellett, hogy megőrzik 

forrásnyelvi identitásukat. Az azonban, hogy a fordítók nagy engedményeket tesznek a célnyelvi befogadók 

elvárásainak, sokszor az eredeti szöveg költői üzenetének erőteljes módosulásához, olykor vele ellentétes 

konnotációk létrejöttéhez vezet (Žilka 2001, Szele 2006). 

Szegedy-Maszák Mihály (1998) szerint a fordítás fogalmát irodalmi művek esetén tágan kell értelmezni. 

Mint minden szöveg, úgy a műfordításszöveg is befogadása révén válhat részévé az egyetemes kultúrának. A 

műfordítást interkulturális kommunikációként értelmezve tudjuk csak megközelíteni a forrásnyelvi és a 

célnyelvi szöveg megfeleléseit. Ha a műfordításszöveg egészének jelentése megfelel az eredeti szövegegész 

jelentésének, akkor tekinthető a két szöveg egyenértékűnek (Popovič 1980, Klaudy 1997, Lőrincz 2005). 

Szemantikai és pragmatikai szempontokat kell elsősorban figyelembe vennie a fordítónak, amikor művészi 

szövegek idegen nyelvi újraalkotására vállalkozik (Chesterman 2005: 27). 

Művészi szövegek fordításakor – különösen, ha a fordító maga is alkotóművész – a fordító egyéni 

stílusjegyei is megjelennek a műfordításban, tehát a fordító mint befogadó egyéni nyelvhasználata 

(idiolektusa) és egyéni stílusa is megszabja a forrásnyelvi szövegnek és a műfordítás-szövegnek mint célnyelvi 

szövegvariánsnak az egyenértékűségét.  

2. 2005-ben jelent meg Moszkvában a Tri kvadrata Kiadónál  (A semmi ágán) címmel 

a József Attila verseinek, leveleinek, dokumentumainak új orosz fordításait tartalmazó jubileumi kötet. A kötet 

mintegy felét az eddig oroszul még meg nem jelent József Attila-versek fordításai alkotják. A kötet 

szerkesztője Vjacseszlav Szereda, az ismert műfordító, a magyar kultúra kiváló ismerője. Ő készítette a 

magyar szövegek nagy részének nyersfordításait is. A műfordítások ismert orosz költők művei. 

Jelen tanulmányomban azt vizsgálom, hogyan jelentkeznek az azonosságok és a különbségek József Attila 

Bánat című versében és Kornyej Csukovszij orosz szövegvariánsában. 

Bár a forrásnyelvi szöveg indító képe átkerül a fordításszövegbe, a  ’agyonhajszolt’ jelző 

betoldásával azonban az eredeti konnotációt már a szöveg elején megelőlegezi a műfordító, ezzel a szöveg 

szemantikai síkját másítja meg. A lágy jelző elhagyása (detrakció) a bánat főnév mellől ugyancsak a 

szemantikai sík gyengítése, mivel a lágy jelző kulcsfontosságú a versben.  

Az eredeti szöveg második képének fordításakor Csukovszkij az áttételes lelki folyamatokat nem adekvát 

módon fordítja. A „famardosó farkasok űznek vala szivemben” sor fordítása több szempontból sem felel meg 

az eredetinek: 

• A komplex képet leegyszerűsíti és megmásítja a fordító azáltal, hogy a szövegrészben nem szereplő 

részeket told be a fordításszövegbe (adjekció). A hasonlat beiktatásával pedig képtöbbletet hoz létre. 

• Grammatikai szinten még szembetűnőbbek a módosulások: a magyar analitikus archaikus igealakot a 

megfelelő orosz szintetikus folyamatos egyszerű múlt idejével fordítja. Ennek az egyik nyilvánvaló oka 

az, hogy a magyar elbeszélő múlt idő és a vala segédigével alkotott összetett grammatikai igealakoknak 
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nincs közvetlen megfelelőjük az orosz nyelvben. A másik ok pedig az lehet, hogy a műfordító nem ismeri 

eléggé a kulturális hátterét ennek a magyar nyelvi archaizálásnak. A szarvas motívum az ősi magyar 

csodaszarvas motívumra asszociál, ezt pedig nyelvileg kifejezni az archaikus igealakokkal lehetett, amely 

a magyar befogadóban gazdag kulturális asszociációkat kelt. A fordító által létrehozott orosz szövegrész 

nem keltheti ugyanazt az asszociációt a célnyelvi befogadóban. 

József Attila nagyon sok versében fontos szerepük van a táj elemeinek. A táj azonban nemcsak konkrét képi 

elemként, hanem többszörös áttételeken át képrendszerek elemeiként van jelen költészetében. Olyan 

metaforikus világot hoz ezáltal létre, amely a versek bonyolult jelentéshálózatának szerves része. József Attila 

költészetében elválaszthatatlanul összefonódik az ún. külső, konkrét táji elem a belső, a lélek „tájával”, a lelki 

folyamatokkal. A Bánat című vers orosz variánsában a fordító leegyszerűsíti József Attila versének 

pragmatikai síkját azzal is, hogy szegmentálja a vers komplex jelentésszövetét: a konkrét síkot szétválasztja az 

elvonttól, a forrásnyelvi szöveg jelentésegységét (izotópiáját) megváltoztatja.  

 

Futtam, mint a szarvasok, 

lágy bánat a szememben. 

Famardosó farkasok 

Űznek vala szivemben. 

 

  Mint egy agyonhajszolt szarvas 

  Futottam bánattal a szememben. 

 Minden fatörzs és minden rönk 

.  Üldözött, mint a farkas, engem az erdőkben. 
 

A paralelizmus, az ellentételezés, valamint az ismétlés az ősi magyar versekre és a népdalokra is jellemző. 

A felsorolt alakzatoknak az alkalmazása rendkívül tisztává, egyszerűvé teszi a vers gondolatiságát. A 

forrásnyelvi szövegben megfigyelhető paralelizmus: a szarvaslét az ártatlanság, a bűntelenség és a farkaslét, 

a lelki keménység ellentéte nem tükröződik adekvát módon az orosz célnyelvi szövegben.  

A József Attila-vers képe az üldözöttből üldözővé válásnak a lélekben lezajló folyamatát érzékelteti. A lelki 

folyamatokat nagyon finoman ábrázoló képek az orosz fordításban az első szövegrészhez hasonlóan szintén 

konkréttá válnak. Nevezhetnénk ezt fordításelméleti terminussal explicitációnak is, ti. a fordító az idegen 

kultúrához tartozó befogadónak érthetővé téve, megmagyarázza az eredeti jelentést. Csakhogy ami köznyelvi 

vagy más szövegtípusokhoz tartozó szövegekben a célnyelvi befogadó számára szükséges, a megértést segítő 

eljárás, az költői szövegek esetében az eredeti poétikai jelentés meghamisítása. 

 

Agancsom rég elhagyám, 

Törötten ing az ágon. 

Szarvas voltam hajdanán, 

Farkas leszek, azt bánom. 

 

  Ledobtam a szarvaimat, felpattantam 

  És futok, szarv nélkül, tova. 

  Korábban szarvas voltam, 

  Farkas leszek, bárhogy is bánom. 
 

Az eredeti szövegben az archaikus elbeszélő múlt idejű elhagyám igealak és a rég határozó azt fejezi ki, 

hogy az átváltozás régen elkezdődött. Az orosz befejezett szemléletű sztenderd múlt idejű igealakok azonban 

hirtelen változásra utalnak. Az archaizálás itt sem sikerült a fordítónak. 

A célnyelvi szöveg következő részében a már kifejtett, ill. megfejtett konkrét képet viszi végig 

következetesen Csukovszkij. Az eredeti konnotáció ugyan sejthető: még nem ért véget teljesen az átváltozás 

folyamata, a mosolygó farkas a lélekben még megőrződött szarvaslétet idézi, és a rákényszerített vagy magára 

kényszerített keménység mögött ott érződik a kényszerű átváltozás miatti sajnálat is. 
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Közismert, hogy két nyelv lexémáinak jelentéstartománya sohasem fedi teljesen egymást, ami megnehezíti 

a fordítást. A kiemelt forrásnyelvi szövegrészletből például kimarad a takaros ’formás, csinos, igazi’ 

jelentéseket sűrítő jelző, illetve a fordító az eredeti konnotációt a jelző egyik jelentéselemét kiragadva, 

valamint ellentéttel megtoldva közvetíti. A forrásnyelvi szövegrész lexikai és a vele szorosan összefüggő képi 

szintjén is módosít a műfordító az ordas társam–ördögi barátaim jelzős szerkezetek cseréjével. Csukovszkij 

kihagyja a varázs-üttön jelzőt is, mivel valószínűleg nem tudta megtalálni orosz megfelelőjét. Izgalmas lenne 

végigkövetni a fordítóval együtt a műfordítási folyamatot. Időnként olvashatunk olyan vallomásokat, 

amelyekből kiderül, hogy egyes részek kifejező eszközeit hogyan és miért éppen úgy választotta ki a fordító, 

de a konkrét műfordítási folyamatot objektív módon leírni szinte lehetetlen vállalkozás (Erdélyi 2005: 1–13, 

Nádori 2006: 60–69). 

 

Farkas leszek, takaros. 

Varázs-üttön megállok, 

Ordas társam mind habos; 

Mosolyogni próbálok. 
 

 –  Igazi, de más. 

   futás közben megállok, 

  ördögi barátaimra 

   hirtelen rámosolygok. 
 

A farkaskülső és szarvaslélek közötti ellentétet adekvát módon érzékelteti ugyan a kiemelt célnyelvi 

szövegrész képe is, de a hangszimbolikával is nyomatékosított tragikus léthelyzetet nem tudja átjuttatni a 

célnyelvbe a fordító. A lexikai és grammatikai átváltások közben elmarad a lényeges konnotáció: a csendes 

belenyugvás az átváltozásba, amely a lélek lassú haldoklásával jár együtt. A Setét eperlevelek / Hullanak a 

vállamra sorok a magyar szövegben a hulló vércseppeket asszociálják. 

 

S ünőszóra figyelek. 

Hunyom szemem álomra, 

Setét eperlevelek 

Hullanak a vállamra. 

 

  Hallgatom majd az ünőket, 

   csendesen lehajtva a fejemet, 

  es az eperfáról hullanak majd 

  a levelek egyenesen rám. 
 

Változtatott a fordító a forrásnyelvi szöveg tagolásán is. Az eredeti 4 versszakból álló szövegből az 

oroszban szakaszokra tagolás nélküli egybefüggő szöveg lett. A magyar vers formailag is az ősi népi dalokat 

idézi. Négysoros, kétütemű ütemhangsúlyos, 4/3-as osztású keresztrímekkel. A prozódiai jegyeket fontos lenne 

ekvivalensen visszaadni az orosz szövegben is, mivel azok a dal műfaj sajátos jegyei. A szótagszám, a 

keresztrímek megmaradnak a fordításban is, a magyartól eltérő orosz hangsúlyviszonyok miatt azonban 

helyenként változik a versdallam, amelyet jól megfigyelhetünk az alább kiemelt 2. versszakban (a 

szóhangsúlyokat feketével jelöltem): 

 

Agancsom rég elhagyám,   

Törötten ing az ágon.    

Szarvas voltam hajdanán,   

Farkas leszek, azt bánom.   
 

Összegzés 
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A két elemzett szöveg egybevetése is azt bizonyítja, ami már régóta köztudott: nincs abszolút fordítás, 

különösen a sajátos konnotációval rendelkező költői szövegek ekvivalens fordítása lehetetlen. Kosztolányi 

azért is tartotta „gúzsba kötve táncolásnak” a műfordítást, a versek fordítását pedig eleve lehetetlennek, mert a 

célnyelvi szöveg sem tartalmi, sem pedig formai szempontból nem tud teljesen megfelelni a forrásnyelvinek. 

Pontosabban: Kosztolányi csak az eredeti szövegek alkotó célnyelvi áttételét tartotta lehetségesnek. Ez pedig, 

amint a bemutatott fordítás is érzékelteti, sokszor az eredeti szöveg igen nagy módosításait követeli meg, 

melynek következtében sérülhet a költői üzenet. 

 

 

Jegyzetek 
 

1 Chomsky – Saussure langue–parole dichotómiáját követve – megkülönbözteti a performanciát a kompetenciától. Így a 

fordítási kompetencia a rendszertudás egyik formája, amely a fordítók aktuális tevékenységében (performanciájában) 

nyilvánul meg ugyanúgy, mint ahogyan a langue elemei parole-szinten aktualizálódnak (vö. Koller 1979: 185, idézi Pym). 
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MEDVE ANNA 
 

 

KANONIKUS ÉS ELHANGZÓ MONDATAINK 
 

 

 

 

 

1. A magyar mondat felszíni szerkezete és a szemantikai interpretáció 
 

A magyar generatív nyelvleírás legismertebb ága, amely a legtöbb konkrét nyelvleírási munkát mondhatja 

magáénak, a transzformációs irányzat, rendkívüli hazai és nemzetközi sikerét jórészt annak köszönheti, hogy 

számot tud adni a magyar mondat szórendi változatairól, azaz a szórendi változatoknak, valamint az intonációs 

és értelmezési lehetőségeknek a kapcsolatáról. 

A magyar mondatszerkezet egyik legfőbb sajátosságának a generatív-transzformációs leírás keretében az 

bizonyult, hogy az úgynevezett absztrakt felszíni szerkezet képes közvetlenül kifejezni a logikai-szemantikai 

formát, nincs szükség tehát a logikai formában történő, más néven „fedett” (azaz a fonológiai formát nem 

érintő) mozgatásokra. (Kenesei 1989, É. Kiss 1992) Az alábbi ábra, az úgynevezett T-modell Kiefertől (1992) 

átvett alábbi változata mutatja, hogy a mozgatások (transzformációk) működési területe a felszíni szerkezet 

„előtt” található: céljuk a magyarban (csupán) a kiinduló és felszíni szerkezet kialakítása. Ez utóbbinak 

fonológiai és szemantikai értelmezésekor automatikusan létrejön az anyanyelvi beszélő intuíciójának 

megfelelő hangalak és jelentés. (Az ábra nem mutatja, hogy a szótári behelyettesítést is a transzformációk 

között tartom számon. A Kiefer-kötet ezt nem tárgyalja, de Alberti-Medve 2002, 2005 explicit módon kifejti.) 

 

S 
 

                                                                   újraíró szabályok                                              lexikon 
 
 

a mondat kiinduló (mély) szerkezete 

 

transzformációk 

 
a mondat (absztrakt) felszíni szerkezete 

 
 hangtani logikai – szemantikai 

 interpretáció interpretáció 
 

Az angol mondatszerkezetnek mindez nem sajátja. Az alábbi példa mutatja, hogy míg a magyarban a kétféle 

jelentést kétféle szórend tudja reprezentálni, angolra fordítva ez a lehetőség megszűnik: a mondatok az angol 

szórendi szabályok értelmében ugyanazzal a szórenddel fordíthatóak, de a kapott string változatlanul két 

szemantikai reprezentációval rendelkezik, azaz két mondatot jelenít meg. 

 

(1a) A kollégám minden fiút többször is megbuktatott. 

(1b) A kollégám többször is minden fiút megbuktatott. 

(1c) My colleague failed every boy several times. 
 

1. ábra 
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 1. mondattan kollokvium 2. mondattan kollokvium Grammatika szigorlat 

András                 X                   X                 

Béla                                    X                X 

Csaba                 X                 X 

 

A magyar mondatok közül csak az (1a) vonatkoztatható igaz módon az 1. ábrán látható helyzetre olyan 

valóságmodell esetében, amelyben fiúk = {András, Béla, Csaba}; a lehetséges buktatási alkalmak pedig = {1. 

mondattan kollokvium, 2. mondattan kollokvium, grammatika szigorlat}. 

A két magyar mondat fordításaként kapott angol mondathoz azonban az 1. ábrán kívül a 2. is igaz módon 

rendelhető a már megadott modell keretei között: 

 

2. ábra 

 

 1. mondattan kollokvium 2. mondattan kollokvium grammatika szigorlat 

András                 X                   X                 X 

Béla                 X                   X  

Csaba                 X                   X                X 

 

A magyar mondatok esetében a bemutatott jelenséget az említett szakirodalom a felszíni szerkezetben 

előálló különböző vezérlési és az ebből adódó különböző hatóköri viszonyokkal magyarázza. 

 

1a-b 

 
 

A két magyar mondat félig-formalizált leírását az alábbi módon adhatjuk meg: 

 

(1a) A kollégám minden fiút többször is megbuktatott. 

   ’A kollégám egy olyan (x) személy, akire igaz, hogy 

    minden (y)-ra (y:fiú) igaz, hogy 

   több olyan alkalom is volt, amelyre igaz, hogy 
           megbuktatta (x) (y)-t’ 

 

(1b) A kollégám többször is minden fiút megbuktatott. 

   ’A kollégám egy olyan (x) személy, akire igaz, hogy 

      több olyan alkalom is volt, amelyre igaz, hogy 
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     minden y-ra (y:fiú) igaz, hogy 

                 megbuktatta (x) (y)-t’ 

 

2. Sajátos viselkedésű összetevők 
 

2.1. Kvantorok 
 

Az imént bemutatott összetevők azonban az alábbi szórendi változatokban is jólformált mondatot adnak. A 

vizsgált egységek (kvantorok) között a vezérlési viszonyok kölcsönösen egyenrangúak. 

 

(2a) A kollégám megbuktatott minden fiút többször is. 

(2b) A kollégám megbuktatott többször is minden fiút. 
 

A két szerkezet értelmezése anyanyelvi beszélők intuíciója szerint megoszlik. Egy részük az egyetlen 

lehetséges szórenddel bíró angol mondathoz hasonlóan kétféle módon értelmezi mindkettőt (mindkettő igaz 

módon vonatkoztatható mindkét ábra által modellált szituációra), mások a szórend alapján döntenek: az előbb 

elhangzó összetevőt értelmezik nagyobb hatókörrel: (2a) jelentése tehát megegyezik (1a) jelentésével, (2b)-é 

pedig (1b)-ével. A hozzájuk rendelhető ábra rendre ugyanaz. 

E jelenség mögött É. Kiss egy általa „stilisztikai mozgatásnak” nevezett műveletet feltételez (É. Kiss 1992), 

amelynek grammatikai státusa bizonytalan. 

 

2.2. A mondathatározók 
 

Ehhez hasonló jelenségek (a felszíni szerkezeten megjelenő hatóköri viszonyokkal nem igazolható jelentés-

hozzárendelések) a mondattan más területén is tapasztalhatók. 

Ha kitartunk amellett, hogy a fonológiai és a logikai-szementikai komponens egyaránt a felszíni szerkezetet 

értelmezi, s egyben azt az elvet sem akarjuk feladni, hogy egy operátor hatóköre az általa vezérelt tartomány, 

akkor nem tudunk elszámolni a szabad mondathatározók értelmezésének bizonyos eseteivel sem. 

 

(3a) Állítólag János Katit vette el. 

(3b) János állítólag Katit vette el. 

(3c) János Katit vette állítólag el. 
(3d) János Katit vette el állítólag. 

 

Mindegyik mondat jelentése leírható az alábbi fél-formális módon: 

’Állítólag az történt, 

        hogy János egy olyan x, akire igaz, 

          hogy Kati az az y, akire igaz, 
        hogy elvette x y-t.’ 

 

Ezt a jelentést azonban csak az első mondat indokolja. Itt az állítólag vezérli a teljes utána következő 

mondatszakaszt, melyet így hatókörébe is von mint operátor. 
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Ha elfogadjuk, hogy a felszíni szerkezeten kialakult vezérlési viszonyok adják meg a hatókört, és így azok 

határozzák meg az értelmezést, akkor (3a-d) négy különböző értelmezéssel kellene bírjon. Hacsak nem 

feltételezünk két külön spell-outot a fonológiai és a szemantikai értelmezés számára, valamint egy közvetlen 

interfészt a fonológia és a szemantika között, amelyről a felszíni szerkezet nem tud. Ehhez azonban az kell, 

hogy az előbbiekben bemutatott T-modellt ne abszolutizáljuk, valamint meg kell tudnunk mondani, hogy 

mikor feltételezünk közvetlen interfészt a két interpretatív komponens között, ezen túl pedig fel kell adnunk a 

monotonitás jól bevált elvét. Ez utóbbira még visszatérünk. Itt most arra hívjuk csak fel a figyelmet, hogy 

hasonló helyzet áll elő sok más mondathatározó esetében is, pl.: A nyáron/Velencében/sajnos János elvette 
Katit. 

 

2.3. Az igekötők 
 

(4a) Csak János olvasott csak Katinak be. 
(4b) Csak János olvasott be csak Katinak. 

 

Mindkét mondat jólformált – a második még természetesebb is. Mindkettő befejezettnek mutatja be a 

cselekvést, holott ezt csak az első – kevésbé természetesen hangzó – mondatban indokolja a felszíni szerkezet. 

Az igekötő ugyanis csak ebben a mondatban áll az aspektus jelölésének lehetőségét számára biztosító V-

specifikáló pozícióban. A (4b)-hez a választott modellben nem is tudunk szerkezetet rendelni. 
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3. Magyarázat és összegzés 
 

A 2. pontban felsorolt jelenségek cáfolni látszanak azt, hogy a magyarban a mondat felszíni szerkezetéből 

egyértelműen kiszámítható lenne a logikai-szemantikai értelmezés. Ez azonban csak akkor van így, ha a 

szórendet – amely a fonológiai értelmezés része – minden esetben meg akarjuk feleltetni a felszíni szerkezeti 

összetevősornak. 

Abban azonban, ahogyan a mondat hangalakot ölt, feltételezhetjük más szempontok érvényesülését is. 

Mielőtt e szempontokat megvizsgálnánk, szögezzük le azonban, hogy a magyarban mindig van lehetőség a 

logikai értelmezéshez spell-outként szolgáló felszíni szerkezeti összetevő-sorrend megvalósulására. Alberti és 

Medve (2002, 2005) ezt nevezi kanonikus formának. Mondataink közül ilyenek: (1a), (1b), (3a) és (4a). 

Ha azonban lehetőség van a nyelvben a logikai forma felszíni szerkezeti megjelenítésére, miért nem a 

kanonikus alakok valósulnak meg mindig? Miért jólformált némely nem-kanonikus forma is? 

Először nézzük, mi teszi lehetővé a jólformált nem-kanonikus alakok létrejöttét! Az, hogy az összetevő, 

amely nem-kanonikus helyen kanonikus értelmezést kap, inherens operátor legyen. 

Mi is az inherens és a nem-inherens operátor? 

 

(5) Befestette a fiam a macska farkát. 

 

A fenti mondatban sem az alanyi, sem a tárgyi bővítménynek nem tudunk fókuszértelmezést tulajdonítani, 

hiszen nem inherens operátorok: csak F-módosítóban kapnak fókusz-jelentést. Ha pedig fókuszhangsúllyal 

látjuk el őket, a mondat rosszulformálttá válik. (Ugyanígy topikként sem tudjuk értelmezni őket: ahhoz T-

módosítóba kellene kerülniük.). 

 

(5’)* ’A fiam / a macska farka egy olyan x, 

 

amelyre igaz, hogy befestette x a macska farkát / a fiam x-et.’ 
(5”)* ’A fiam / a macska farka az az x, 

 

amelyre igaz, hogy befestette x a macska farkát / a fiam x-et.’ 
 

A kvantált összetevők és a mondathatározók azonban inherens operátorok: az operátor-jelentést szótári 

tulajdonságként hordozzák. Ugyanígy az igekötő eredendően aspektusjelölésre (is) alkalmas. 

A vizsgált stringek tehát azért lehetnek jólformált mondatok, mert bennük az inherens operátor az, amely 

nem foglalja el kanonikus helyét. 
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A másik kérdés: ha ezeknek az inherens operátoroknak mindazonáltal van kanonikus helyük, miért nem 

foglalják el azt? 

A jelenségnek szemantikai-pragmatikai okát látjuk. 

A kvantált összetevők esetében a közlésben nincs mindig szükség a hatókörök pontos elkülönítésére: a 

szituáció vagy a kontextus általában egyértelműsíti azt. Ha nem, ott áll rendelkezésünkre a kanonikus alak. 

A mondathatározók kanonikus helye a kommunikatív szempontokat érvényesítő magyar mondatszerkezet 

túlságosan rangos mondatbéli pozíciója. A szabad mondathatározók kommunikatív szerepe ugyanakkor 

általában nem indokolja az erős előtérbe helyezést. Ha mégis: nyitott számukra a kanonikus hely, sőt a 

fókuszpozíció is: János csak állítólag vette el Katit. 

Az igekötők szoros – a többi igei vonzatnál szorosabb – kapcsolatban állnak az igével. A nem csupán 

aspektusjelölő igekötő és az ige által alkotott szerkezet jelentése lehet nem-kompozicionális, idiomatikus, pl.: 

berúg, beolvas, lebeszél stb. A (4b) mondat esetében segíti a megértést, ha az ige után azonnal elhangzó 

igekötő nem viszi el a hallgatót egy olyan kerti ösvényre, ahonnan vissza kell fordulnia a nem-kompozicionális 

jelentés „kinyerésére”. A (4a) mondat esetében az igekötő elhangzásáig hajlamosak vagyunk rá, hogy az olvas 

igét leggyakrabban használt, nem pedig nem-kompozicionális jelentésében értelmezzük és befejezésként 

például egy fel- igekötőt, valamint egy tárgyat feltételezzünk: olvasott fel (egy verset). 

Az adott modellben való elemzés az említetteken kívül tehát azt az újabb problémát is felveti, hogy az egyik 

interpretatív komponensnek a szótárhoz kell visszanyúlnia információért, megsértve a monoton építkezés 

elvét. A vizsgált jelenség ugyanis részben a szótári szemantika területére tartozik. 

Modellünk a tárgyalt jelenségkört oly módon tudja kezelni, hogy feltételezünk egy É. Kiss (1992) nyomán 

mozgatásnak nevezhető műveletet, amely modellünk keretein kívül esik, és amely a lexikai egységeknek egy 

szótári szemantikai tulajdonságokkal jól jellemezhető körén működik. Fel kell adnunk hozzá azt az erős 

állítást, amely szerint a magyar mondatban az összetevők sorrendje mindig leképezi a logikai-szemantikai 

viszonyokat. A helyette kimondható gyengébb állítás úgy hangzik, hogy a magyar mondatban mindig van 

lehetőség a logikai-szemantikai viszonyoknak már a felszíni szerkezetben való tükröződésére. Az ennek 

megfelelő alakot nevezzük kanonikus alaknak, de a jólformált alakok nem azonosak minden esetben a 

kanonikus alakkal. Mivel a stilisztikai mozgatások kívül esnek modellünk érvényességén, a modellbeli felszíni 

szerkezeti reprezentáció mindig a kanonikus alakot tükrözi, így az általa mutatott szórend nem felel meg 

minden esetben az elhangzó mondat szórendjének. 
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NÁDAI JULIANNA 
 

 

GAZDASÁGI SZAKCIKKEK CÍMÉBEN MEGJELENŐ 

DISZKRIMINATÍV NYELVI KÉPEK 
 

 

 

 

A mindennapi életünk részesévé váló gazdasági sajtó ma már nem csak a gazdasági szakemberek elemzéseinek 

tárgya, hanem a tudományok interdiszciplinaritása miatt a nyelvészek számára is kiváló kutatási területként 

szolgál. A szaknyelvi vizsgálatokon túl a szociolingvisztika, a fordítástudomány, a pragmatika és számos más 

diszciplína korpuszelemzési munkáit is segítik a magyar és idegen nyelvű szakcikkek. 

Jelen írásomban angol és magyar nyelvű gazdasági szakcikkek címének vizsgálatára vállalkozom. 

Hipotézisem szerint ezekben a szövegekben – már címükben is – többségében olyan nyelvi képeket 

találhatunk, amelyek a brit és a magyar társadalom maszkulinitását nyelvileg is megerősítik. Ezek 

megnyilvánulási formái azok a címek, amelyekben a nőket érő diszkriminatív megnyilvánulások változatos 

nyelvi képekben jelennek meg. Vizsgálatomhoz az angol nyelvű The Economist és a magyar nyelvű Heti 

Világgazdaság (HVG) lapokat választottam. Dolgozatomban a két sajtótermék cikkei címének párhuzamait 

elemzem a fent leírt szempont alapján, és az újságokból vett autentikus példákon keresztül bemutatom azokat a 

nőkre vonatkozó diszkriminatív megnyilvánulásokat, amelyek a férfi kommunikációnak a sajtóban is 

megjelenő dominanciáját mutatják. 

 

A kutatás tárgya 
 

A jelen tanulmányban két jelentős gazdasági hetilap cikkeinek címét vizsgálom, a magyar nyelvű Heti 
Világgazdaság (HVG) és az angol nyelvű The Economist lapokat. Az elemzésre kiválasztott cikkeket 

műfajoktól függetlenül válogattam, mert a tanulmány célja és a vizsgálat eredménye nem műfajspecifikus. 

Számos oka van annak, hogy az említett két folyóiratot állítom kutatásaim középpontjába. Mindkettő országos 

jelentőségű folyóirat, melynek témakörei is azonos területeket fednek le. Az adott ország, Európa és a világ 

aktuális gazdasági, politikai eseményeit, változásait és tendenciáit elemzik azonos, illetve hasonló műfajú 

írásokkal (hírek, elemző cikk, problémafeltáró cikk). 

Mindkét lap célközönsége főként a gazdasági élet iránt érdeklődő, de nem feltétlenül szakmabeli olvasók. A 

cikkek nyelvezete, szakmaisága miatt ugyanakkor mindkét újság a szakmabelieket is rendszeres olvasóinak 

tudhatja. Közel azonos példányszámban jelennek meg hétről hétre, és egy-egy szám terjedelme is közel 

azonos. Összehasonlításra több szempontból is alkalmasak és érdemesek (szemiotika, tematika, műfajok, 

lexikon), mivel gazdasági elemzések, híradások gyakran referencialapként utalnak a vizsgált folyóiratokra. A 

magyar és angol gazdasági szaknyelvben bekövetkező változások egyszerre, több aspektusból is nyomon 

követhetők. Mindkét esetben jelentős szerep jut a nonverbális kifejező eszközöknek (képek, ábrák, tipográfia), 

melyek az írásbeli kommunikáció és a lapok népszerűségének egyik alappillérét adják. 

 

A szakcikkek címe 
 

Mint ahogy azt a bevezetőben már fejtegettem, a szakcikkek címében változatos nyelvi képeket találhatunk, 

amelyek a társadalmi nemi szerepek különbségét gyakran a nőkre nézve bántó módon érzékeltetik. Az általam 

elemzésre kiválasztott hetilapok számos példával szolgálnak állításom igazolására. Feltételezhető, hogy ezeket 

a cikkeket férfiak írták, de ezt kutatásomban nem tudom igazolni, mivel a cikkek szerzőinek neve nem 

ismeretes az olvasó előtt. Mielőtt rátérek a diszkriminatív címek bemutatására, rövid áttekintést adok a 

gazdasági szakcikkek címének sajátosságairól. 
Nincsenek egyértelmű kritériumai annak, hogy melyek azok az elemek, amelyeket a jó újságcímeknek 

tartalmazniuk kellene. Vannak azonban elvek, amelyek nagymértékben hozzájárulhatnak a lapok sikeréhez, 
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még mielőtt azt az ember kézbe venné. Egy találó cím legalább annyira eladhatóvá teszi az újságokat, mint 

maga a tartalom. 

A következő tulajdonságok nem hiányozhatnak egy jó címből ahhoz, hogy a lap önmagát reklámozza és 

vásárlásra buzdítson: 

 

• Rövid és tömör 

• Meglepő 

• Célközönségnek szól 

• Releváns 

• Jól megjegyezhető 

• Vizuálisan megnyerő (tipográfia) 

• Közérthető (magyar/angol nyelvű) 

 

A felsorolt pontokon kívül más tényezőket is figyelembe vehetnek a címek kitalálásakor a szakemberek, de 

ezek tűnnek a legfontosabbnak. 

A gazdasági sajtó nyelvi elemzésekor megállapíthatjuk, hogy a címekre leginkább érvényes az a feltevés, 

mely szerint a szaknyelv és a kultúra kapcsolódási pontjait szem előtt kell tartani a megértéshez. A 

maszkulinitás – femininitás rejtett üzeneteinek megértése is csak háttérismeretekkel lehetséges. Jelen 

vizsgálatnál induljunk ki abból, hogy a lapokat olyanok olvassák, akik magyar/brit kulturális és társadalmi 

ismeretekkel rendelkeznek, és így releváns a problémafelvetés. 

A címekben a terminusok használata gyakoriság tekintetében korlátozott. Míg maga a cikk egy egész 

szakkifejezés-gyűjtemény lehet, a címekben ezeket lehetőleg kerülik (Kurtán 2003). A szigorúan szakmabeliek 

körében olvasott folyóiratokra ez valószínűleg nem jellemző, azonban ezeket ebben a tanulmányban nem 

vizsgálom. 

A címekbe ágyazott üzenetek többnyire nem direkt módon, gazdasági kifejezésekben realizálódnak, 

felismerésükhöz számos tudományágban való tájékozottságra van szükség. A már többször említett rejtett 

közléseket, amelyek a nőkre nézve gyakran diszkriminatív utalásokat takarnak, a következőképpen 

tematizálhatjuk: 

 

• Irodalom (allúziók, vers vagy regénycímek, szereplők neve) 

• Történelem (csaták, békeszerződések, nemzetközi viszonyok) 

• Művészet (képzőművészet, építészet, film, zene) 

• Vallás (világvallások nagy alakjai, egyházi hagyományok) 

• Reál tudományok (csillagászat, matematika, orvostudomány-találmányok, feltalálók, törvényszerűségek) 

• Szóképek (metaforák, hasonlatok, szólások, közmondások) 

• Nemzeti hagyományok (szokások, néphagyomány) 

• Kisebbségi népcsoportok-etnikumok (indiánok, baszkok, csángók) 

• Gazdaság és politika (kapcsolódó korábbi események) 

 

A felsorolásból is látszik, hogy a megvalósítás eszközéül a következő nyelvi formák a leggyakoribbak: 1) 

metaforák, 2) hasonlatok, 3) allúziók, 4) szólások, 5) közmondások, 6) szállóigék. 

A nőkhöz kapcsolható negatív asszociációkat nem csak egyértelműen negatív megjegyzések beépítésével 

lehet kiváltani az olvasókból. Egyfajta eufémizmusként fogható fel az a jelenség, hogy a férfiakra történő 

pozitív kijelentések a ’nők természetesen nem ilyenek’ negatív konnotációját gerjesztik. A negatív megerősítés 

sokszor erősebb hatást érhet el, mint a direkt, ráutaló nyelvi eszközök. Természetesen ezzel egyúttal még 

hangsúlyosabbá válnak a férfi nemhez köthető jó, vagy vélt tulajdonságok. A jó címek tehát nem fedik fel a 

cikkek végső mondandóját, csak sejtetik azt, amihez változatos nyelvi eszközöket alkalmaznak a szerzők. 

A magyar és idegen nyelvű címek szerkezete meglepő módon sok azonosságot mutat. Idegen nyelven 

természetesen nehezebb tetten érni a rejtett információt, a sugalmazott iróniát, de egy-egy szaklap rendszeres 

olvasása képessé teszi az idegen nyelvű olvasót is ezek megértésére. Jelen munkámban angol és magyar 

nyelvű címeken igyekszem beigazolni hipotézisemet, mely szerint ezekben (is) számtalan esetben nyomon 

követhetjük a maszkulin társadalmak diszkriminatív megnyilvánulásait. Ez a vizsgálat magára a leírt 
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jelenségre, annak markáns jelenlétére összpontosít. Egy újabb kutatás tárgyaként érdekes lenne megvizsgálni a 

diszkriminatív nyelvi képek közötti különbségeket magyar, német és angol nyelvű gazdasági szakcikkek 

összehasonlító vizsgálata alapján. Olyan kérdésekre is választ kaphatnánk, mint: Van-e különbség a maszkulin 

társadalmak újságírási stratégiáiban a nemi alapon történő megkülönböztetések verbális megnyilvánulásai 

között? Milyen arányban fordulnak ezek elő az egyes nemzetek szaklapjaiban? 

A jelen kutatás szempontjából fontos fogalmakat tisztázni kell, mielőtt konkrét példákkal igazolom a 

diszkriminatív nyelvi formák jelenlétét a gazdasági szakcikkekben. A következőkben rávilágítok a nők 

társadalmi nemként való meghatározására, melynek a dolgozatban később részletesen bemutatásra kerülő 

címek megértésében van jelentősége. 

 

A társadalmi nem 
 

A szakcikkek címének jelentősége nem csak abban áll, hogy az olvasó figyelmét felkeltse, a szöveg tartalmára 

irányítsa és a téma felé orientálja. Olyan metanyelvi információkat is közvetít, amelyek az adott társadalom 

gondolkodásmódjáról is árulkodnak, így ezek az információk többek között a társadalmi nemek 

viszonyrendszerére is utalnak. 

A társadalmi nem kialakításában nem csak a szocializációnak van nagy szerepe, létrejöttéhez az egyén 

jellemvonásai, az interperszonális kapcsolatok és a kulturális háttér szerepének együttes megjelenése is 

szükséges (Katan 1999). Az egyén élete során saját élményei, érzései és az interakciók során szerzett 

tapasztalatai alapján alakítja ki nemi szerepkörének individuális jellegét. Mégis, egy nemzeten belül társadalmi 

szintű általánosításra a kulturális tényezők (nagyjából) egységes hatása miatt van lehetőség. A viselkedési 

modelleknek és az elvárásoknak való megfelelés belső kényszere miatt az individuum alárendelődik a 

közösségi normáknak. Így történhet meg az, hogy egyes társadalmak férfi, míg mások – és ez a ritkább – női 

nemi (mint társadalmi nem) dominanciát fejlesztenek ki, amely az élet minden területén nyomát hagyja. 

Számos kutató elkészítette a társadalmak kulturális alapon felállított modelljét, amelyek nem hagyják 

figyelmen kívül a társadalmi nemek szerepét sem. Hall és Trompenaars teóriái mellett Hofstede 

kultúramodellje a maszkulin és feminin társadalmak tipológiáját írja le, amelyet az említett kutató meghatározó 

elemnek tart egy-egy kultúrkör formálódásában. A feminin társadalmak nemi szerepei egymástól nem 

különülnek el egyértelműen, ezért nagyobb készséget mutatnak konfliktusaik kezelésében, kommunikációjuk 

során mindkét nem a másik elvárásaihoz próbál igazodni. Ezzel szemben a maszkulin társadalmakban a nemi 

szerepek egymástól jól elhatárolhatóak, mind a férfiak, mind a nők kommunikációjában megfigyelhető a 

teljesítmény és a versenyorientáltság (Lüsebrink 2003). Ennek ellenére a valós helyzet az, hogy a férfiak saját 

karrierjük építésén dolgoznak, és a nőkhöz képest sokkal nagyobb az elismertségük, a presztízsük, míg a nők 

szerepe a társadalomban csupán a férfiak törekvéseihez és önmegvalósításukhoz szolgáló háttér biztosítása 

(Hofstede 1991). Magyarország ennek tipikus példája mind a privát, mind a szakmai életben, mint ahogy más 

európai népekre is ez a magatartás a jellemző, míg a gyakran primitív társadalmaknak kikiáltott afrikai 

államokban nem ritka a matriarchális berendezkedés. 

A gazdasági sajtó diszkurzusaiban is ez a maszkulin szemlélet tükröződik, ami egyúttal a gazdasági szféra 

leképezése írott formában. Tény, hogy a hazánkban működő multinacionális és magyar vállalatok 

felsővezetőinek csekély százaléka nő (kb. 8%). A hatalmi pozíciók nemileg aránytalan elosztása a nőktől elvárt 

társadalmi szerepkörnek „köszönhető”. A döntési helyzetben lévő szakemberek maszkulin preferenciája nem 

segíti a nőkről alkotott társadalmi kép javulását, ami a nő és a karrier összeférhetetlenségét erősíti. Lévén a 

piaci szereplők indirekt módon bár, de ellehetetlenítik a nők hatalmi pozícióban való működését, sőt, 

megjelenését, ezért nem meglepő, hogy a róluk szóló sajtótermékek túlnyomó részében a figyelem 

központjába férfiak kerülnek. Ebből sokan tévesen arra a következtetésre jutnak, hogy a nők alkalmatlanok a 

gazdasági élet vezetésére, holott ez csak a társadalmi berendezkedés keltette hamis látszat. 

A következő fejezetben rövid áttekintést adok a férfiakról alkotott pozitív sztereotípiák kialakulásának 

történetéről. 

 

A maszkulin és feminin sztereotípiák 
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Az élet bármely területén, akárcsak az újságírásban is, mint ahogy azt tanulmányomban is kiemelem, a nőkkel 

szemben megjelenő nyelvi diszkrimináció is a férfieszmény képét erősíti. A női szerepek és értékek 

elnyomásának és a férfiakról kialakított pozitív sztereotípiáknak a kibontakozása több évszázados múltra tekint 

vissza. 

A 18. században az eszményképek képi megjelenítése az ideális férfit és annak pozitív értékeit emelte ki. A 

forradalmak kora jelképeket keresett, és ezt forradalmárjaiban meg is találta. A nemzeti szimbólumok, mint 

kokárda, zászló, magukkal hozták a férfi erények – tisztesség, erő, becsület – felmagasztalását. A modern 

férfiasság sztereotípiává vált, „szabványosított gondolati képmássá” alakult (Mosse 2001: 8). Ezek a 

sztereotípiák tárgyiasítják az emberi természetet, és lehetővé teszik, hogy egy pillanat alatt megértsük és meg 

is ítéljük a dolgokat (Mosse 2001). A sztereotípiák azonban homogenizálnak, vagyis a férfiakat és a nőket nem 

egyéneknek, hanem típusoknak tekintik. A női–férfi típusok megjelenítése az irodalmat is megihlette. Goethe 

Az ifjú Werther szenvedései című könyvében, a férfiakkal szembeállítva, a nők ártatlanságát emeli ki, akárcsak 

a műhöz készült metszetek, mint Bartolozzi alkotása is. 

A 19. század utolsó harmadában megjelenő művészeti irányzat, az impresszionizmus is azt a nézetet 

erősítette, hogy egy szempillantás alatt mindent ki kell/lehet olvasni akár egy arcból is. Elmondhatjuk tehát, 

hogy a pozitív férfieszményt maga a modern társadalom terjesztette el. Ez a téma sok német gondolkodót – 

Herder, Ehrenberg – foglalkoztatott, akik tanulmányaikban a férfieszmény kialakulását járják körül. 

A nőjogi mozgalmak ellenére az első világháború végéig általános volt a nők kizárása a politikai életből. Az 

„új nő” képe ugyan a férfiakban is amazonokként, a végzet asszonyaként aposztrofálta az ún. gyengébb nemet, 

a nőknek nem sikerült változtatni az évszázadok során rögzült férfieszményen. 

Az említett német kultúrkörön túl, szoros kapcsolat alakult ki a férfiasság és a Brit Birodalom között is. A 

maszkulin értékek tudatában Kipling hőseit a hatalom vezérli, akik azonban rendelkeznek a szintén 

férfieszményt erősítő önuralom képességével. A Brit Birodalom indiai jelenléte a viktoriánus férfijellem 

értékeit hangsúlyozta (brit szemszögből, természetesen). Bár a férfi sztereotípia a különböző korokban 

részleges változásokon ment át, mindig a gazdasági, politikai élet meghatározó ereje maradt és a társadalom 

reményeit jelképezte. 

Ez az eszmeiség látszik kibontakozni a vizsgált lapok cikkeinek címében is. 

 

A metakommunikáció eszközei 
 

Az írott sajtó verbalitását ellensúlyozva, az általam elemzett lapok – The Economist, HVG – oldalain erős 

vizuális ingerekkel (fényképek, karikatúrák, grafikonok) is a cikkek tartalmának megerősítésére törekednek az 

újságírók. 

A szaklapok cikkeit kísérő fényképek is férfiakat ábrázolnak. A képeken esetlegesen feltűnő nők a vezetők 

feleségei, tolmácsai, ami igazolja a maszkulin társadalmakban a női szerepekről fentebb leírtakat. A férfi 

dominancia ellensúlyozásának egyik eszköze a karikatúrák. Ez a szaklapoknak talán egyetlen eszköze, ahol a 

férfiak szerepének negatív oldalát mutatják be. Igaz, nem a rajzokon szereplő kigúnyolt személyek férfi voltán 

esik csorba, sokkal inkább konkrét tetteik torzítása a cél, vagyis a hibáknak semmi köze a férfi nemhez. A nők 

hibáiról készült karikatúrák ezzel szemben inkább a nőiséget és annak tökéletlenségét hangsúlyozzák. Utóbbi 

esetben a bemutatott helyzetek defektusai – a rajzolók sugalmazása alapján – a nemi hovatartozásból, vagyis a 

női létből fakadnak. Ugyanez elmondható a cikkekhez mellékelt fényképekről is. Az említett képanyag további 

elemzése is érdekes feladat lenne, de jelen tanulmányom tárgyához szorosan nem kötődik, ezért most nem 

bocsátkozom a nonverbális kifejező eszközök elemzésébe. 

Kutatásomban azonban kiemelt jelentősége van a gazdasági szakcikkek címének, amelyek önmagukon 

túlmutatva, pragmatikai szempontból számos rejtett információt közölnek. Ezek az információk azonban sokat 

elárulnak a cikk írójáról, társadalmi és kulturális, azaz szociokulturális hátteréről. Ahhoz, hogy az olvasó a 

szöveget befogadja, azt információként dekódolhassa, összetett folyamatokra van szükség. A kognitív 

funkciók működéséhez háttérismeretekre, kulturális ismeretekre, szakmai tájékozottságra van szükség. Van 

Dijk szerint (1983) a megértést a megnyilatkozás szerkezete és a szemantikai kapcsolatok jellege is segítheti. 
A nyelvhasználók a világról alkotott előzetes tapasztalataikat, fogalmi ismereteiket és kulturális 

háttérismereteiket együttesen felidézve képesek a szakszövegek befogadására. Ezeket a megállapításokat látom 

beigazolódni az elemzéshez kiválasztott lapok cikkeinek esetében. 
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Diszkriminatív címek 
 

Ebben a fejezetben konkrét példák bemutatásán keresztül támasztom alá a nyelvi nemi diszkriminációval 

kapcsolatos feltételezésemet. (Az angol nyelvű címek fordítása saját fordítás.) Fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy vizsgálatom a cikkek tartalmától függetlenül csak a címekre irányul, így előfordul, hogy a tartalom – a 

sokatmondó cím ellenére – nem feltétlenül diszkriminatív. Mivel azonban a címek a cikkek szerves részét 

alkotják, a konkrét elemzés előtt rövid tartalmi összefoglalót mellékelek a magyarázatokhoz. Az elemzésre 

kiválasztott cikkek gazdasági és politikai témájúak, ennél szűkebb tematikai korlátozás nincs. Számos példa 

közül tanulmányomban a következők áttekintésével igazolom hipotézisemet: 

 

The Economist 
 

Mr Cuddly faces Mrs Cold (ford. Szeretnivaló Úr szembenéz Rideg Asszonnyal) 

Az írás a német Angela Merkel kereszténydemokrata és Matthias Platzek szociáldemokrata vezetők politikai 

tevékenységét mutatja be és hasonlítja össze. 

Az angol cuddly (’szeretnivaló, ölelgetnivaló’) melléknév pozitív asszociációit szembesíti a szerző a cold 

(’hűvös, rideg’) ellenszenvet kiváltó, jellemvonás kifejezésére is alkalmas szóval. A két melléknév a címben 

tulajdonnévként szerepel, a Mr és a Mrs (Úr/Asszony) címből pedig egyértelművé válik az alanyok neme, ahol 

a vonzó tulajdonsággal a férfit, a taszítóval pedig a nőt illeti a cím megalkotója. Az angolban ráadásul a Mrs és 

a Ms megjelölésből azt is megtudjuk, hogy a hölgy férjezett vagy férjezetlen. A férfiak Mr megjelölése 

azonban efféle információt nem hordoz (Crystal 2003). 

 

The slippery slope to bestiality (ford. Csúszós kötélpályán a bestialitáshoz) 

A cikk a homoszexuálisok és a leszbikusok házasságkötéséről szóló törvény előkészületeiről, ennek 

támogatásáról és ellenzéséről szól. 

Bár a cikk témája férfiakat és nőket is érint, a bestialitás kifejezés inkább feminin fogalom. Férfiakra nem, 

nőkre annál gyakrabban használják, ezért már a szöveg elolvasása előtt a tudatalattinkban női kép jelenik meg. 

Az idegen szavak szótárában a bestia fogalom meghatározása is ezt az ismeretet erősíti. A meghatározások 

sorrendjében idézem: 1. fenevad; 2. pejor komisz, önző nő; 3. pejor durva, kegyetlen erőszakos ember (Bakos 

1994); a meghatározások sorrendje önmagáért beszél. A pejoratív értelmű 2. és 3. meghatározásból a nőkre 

vonatkozót olvashatjuk először. 

 

Sara Lee – Chock full o’brands (ford. Márkákkal megrakodva) 

(A cikk Sara Lee üzletasszony márka menedzsment újítását írja le.) 

Az angol chock full kifejezés a magyar ’telerakott, teletömött’, tehát mindenképpen túlzó jelentéssel bíró 

szavaknak felel meg. A brand, vagyis ’márka’ szó a kereskedelemből ismert szó. Hogy miért diszkriminatív ez 

a cím? A nők túlzott divat- és vásárlási orientációját hangsúlyozza, mindezt a felfogást egy fehérneműben 

kacéran mosolygó, fiatal nő fényképével tovább erősítve. Ez az összkép a nők szexualitására utal, a nőket 

szexuális tárgyakká degradálva. Nem találtam több olyan cikket az általam vizsgált lapokban (kb. 40 példány), 

ahol a férfiak üzleti sikereit efféle címekkel és/vagy mellékelt képekkel illusztrálták volna. Ez a cikk – 

tartalmilag nem, de megjelenésében igen – kivételes, a The Economist lap profilját ismerve. 

 

The Arnold and Mike show (ford. Az Arnold és Mike show) 

A cikk Arnold Schwarzeneggernek kormányzóvá választása utáni első nagy konfliktusát írja le. 

Az amerikai show műsorok címe a műsorvezető nevével azonos, ezzel is népszerűvé és ismertté téve őt. Ez 

a gyakorlat Magyarországon is bevált. Igaz, hogy a beszélgető műsorok egy részét nők vezetik, akikről a 

műsor végül nevét kapja, a férfiak vezette műsorok száma nagyobb. Így gyakrabban találjuk szembe magunkat 

a példában szemléltetett maszkulin címekkel. 
 

A man to trust (ford. Egy férfi, akiben megbízunk) 

A cikk emléket állít egy sokoldalú gondolkodónak, üzletembernek, Bob Alexandernek. 
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Ez a cím nem explicit módon bántó a nőkre nézve, de implicit módon fokozottan a férfiak jellembeli 

szilárdságát tudatosítja az olvasóban. A man az angolban ’férfi’-t mint társadalmi nemet (gender) jelent, és 

nem ’ember’-t. A megbízhatóság, az erő mind a brit, mind a magyar társadalomban férfi tulajdonság, ami a 

dolgozatomban említett sztereotip gondolkodásmódnak tudható be. 

 

A woman’s work is never done (ford. 1: A nő munkája soha nem ér véget. 2: A nő munkája mindig 

befejezetlen) 

A cikk a Pentagonban dolgozó nők munkáját mutatja be. 

A címet kétféleképpen interpretálhatjuk a magyar fordítások által. Az első fordítás (’A nő munkája soha 

nem ér véget’) értelmezési lehetőségében megjelenik az a női sztereotípia, miszerint a nők helye a háztartásban 

van, ami mindig kötelességeket ró a nőkre. A második fordítás (’A nő munkája mindig befejezetlen’) pedig a 

nők által végzett munka tökéletlenségére utal, ezzel felsőbbrendűvé emelve a férfiak képességeit. A never 

(’soha’) szó is ezt a negatív képet nyomatékosítja. 

 

Heti Világgazdaság 
 

Nemén nevezve: Az írás témája Angela Merkel kancellári beiktatása, a vele kapcsolatos elvárások és női 

mivoltából fakadó személyisége. 

Ha csak a címet és az alcímet (Premier: Az első német nőkancellár) olvassuk, feltűnik a csodálkozó 

hangnem, ami abból fakad, hogy Németország élére nő került. Ez a cím egyértelművé teszi és tükrözi a német 

és a magyar társadalom maszkulin beállítottságát. A szerző nem a németországi választások eredményességére 

koncentrál, hanem négyhasábos írásában Merkel asszony női mivolta és a megszerzett hatalmi pozíciója 

közötti összeférhetetlenséget taglalja. 

 

Fiús zavar 

A cikk a japán trónörökösödési problémákat fejtegeti, mivel a család eddigi leszármazottai lányok, akik nem 

örökölhetik a trónt. 

A címből a lányos zavar kifejezésre asszociálhatunk, ami a nők jellembeli gyengeségét hangsúlyozza, ezzel 

is erősítve a férfiakról alkotott erő-sztereotípiát. A téma sem a férfiak gyengeségét hangsúlyozza, hanem arra a 

problémára utal, hogy a nők miért nem tudnak fiú utódot a világra hozni, ami a császári család érdeke lenne. 

Az is érdekes kérdés, hogy egy nő miért nem örökölheti az uralkodói pozíciót. Ez azonban nem nyelvi 

diszkrimináció, hanem az évezredek alatt kialakult történelmi diszkrimináció kérdése. 

 

Szingli életforma: Magányos farkasok? 

A cikk azokról a 25-35 éves diplomásokról szól, akik tudatosan választják a karrierépítés magányos útját a 

családalapítás helyett. 

A szingli (ang. single ’egyedülálló, nőtlen, hajadon’), az angolból a magyarba is átkerült kifejezést eleinte 

csak nőkre alkalmazták. „A közvélemény a tradicionális (kiszolgáló) asszonyszerepet elutasító, sikerorientált 

nőkkel azonosítja Magyarországon is, holott ez az életforma itthon inkább az erősebb nemet jellemzi” (HVG: 

XXVIII/2.). A megállapítás ellenére még a nőkben is saját nemük jellemzőjeként él a negatív kicsengésű 

kifejezés. 

 

Nőszemélycsere 

A cikk hasábjaiban a lengyel kormányátalakításról olvashatunk, ahol a leváltott pénzügyminiszter Teresa 

Lubinska helyébe egy másik hölgy, Zyta Gilowska lépett. 

Érdekes módon maga a cikk nem tér ki a pénzügyminiszter nemének jelentőségére, míg a cím bántóan 

kiemeli a funkciót betöltő politikus női mivoltát. A nőszemély és a személycsere kontaminációjában elrejtett 

nőszemély szó a magyarban pejoratív értelemmel bír. A címválasztás még érdekesebb annak tudatában, hogy a 

szerző maga is nő. 
 

Következtetések 
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A fenti példák jól szemléltetik azt a felfogást, amely a mai férfi-női fölé-alárendeltségi viszonyokban a férfiak 

domináns szerepét hangoztatja. A vertikális hatalmi struktúrákat a férfiak alakítják saját világlátásuknak 

megfelelően, amelyben a nők helyét kimondatlanul is a szerkezet alsóbb rétegeibe teszik. Meglepően nagy 

tehát azoknak a sajtóban megjelent gazdasági, politikai írásoknak a száma, amelyekből a vizsgált európai 

kultúrák erősen maszkulin tudatára következtethetünk. A lapok sikeréhez a cikkek címének minősége 

jelentősen hozzájárul. A szemléltetett példákból feltételezhető, hogy a kiadók elsősorban férfi olvasókra 

számítanak, akik nem érzik a címekben rejlő iróniát, de legalább diszkriminációt. Ez a gazdasági, politikai élet 

nemi elrendeződésére utal, ahol a férfiak markáns szerepe a nőket kizárja a döntéshozatalból. 

Mindez alátámasztja a diszkriminatív nyelvi megnyilvánulásokról alkotott feltevésemet, mely szerint a 

gazdasági szaklapok is tartalmaznak ilyen kifejezéseket. Vizsgálatom során nem találtam a férfiakra nézve 

hasonlóan negatív kijelentéseket. Annak ellenére, hogy a címek – az újságírás gyakorlatához is igazodva – 

kissé túlzó és nem valóságos nemi sztereotípiákat közvetítenek, nem állíthatjuk azt, hogy maguk az írások ne 

lennének autentikusak és szakmailag kifogástalanok. 

 

A kutatás perspektívái 
 

A vizsgálat közben felmerültek bennem olyan kérdések, amelyek a kutatás eredményét annak megismétlésekor 

befolyásolhatják. 

1) A nők és férfiak kommunikációjának különbségét részben a társadalmi sztereotípiákról alkotott 

tudásunkra alapozzuk. Ez meghatározhatja vizsgálataink irányultságát, hiszen azokat a problémákat kutatjuk, 

amelyek a sztereotípiák erős hatására felmerülnek bennünk. A nemek szerepéről, sajátosságairól kifejlődött 

auto- és heterosztereotípiák (amit magunkról gondolunk és amit rólunk mások gondolnak) egyaránt alakítják 

világképünket, és megerősítik bennünk ezen általánosítások jogosságát. Nyilvánvaló, hogy egy maszkulin 

társadalomban a nők nagyobb érzékenységet mutatnak a verbális nemi diszkriminációval szemben, mint a 

férfiak, ezért az empirikus gender kutatások is inkább ilyen megközelítésben vizsgálják az adott problematikát 

(mint ahogy én is teszem jelen írásomban). Tanulságos lenne ugyanazt a kérdéskört egy feminin kultúrkörből 

származó kutató szemszögéből is megvizsgálni, és az eredményeket összevetni. 

2) A dolgozat elején kifejtettem, vizsgálatomhoz miért éppen az adott két gazdasági szaklapot választottam, 

ti. hogy a felsorolt azonosságok alkalmassá teszik őket az összevetésre. Egy nagyobb kutatás keretében olyan 

átfogó komparatív elemzést kellene végezni, ahol az adott két nemzet sajtótermékei közül többet is 

feltérképeznénk mostani kutatásom megadott szempontja alapján. Csak a The Economist és a HVG 

azonosságai miatt igazolhattam feltevésemet, vagy valóban messzebbre menő, általánosító következtetéseket is 

levonhatunk a szakcikkek diszkriminatív nyelvi utalásaival kapcsolatban? 
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ROBIN LEE NAGANO 
 

 

DISCIPLINARY DIFFERENCES: WHAT A TITLE CAN SHOW 
 

 

 

 

 

1. Introduction 
 

Discourse differs with context and users; this is also true in particular discourse genres, such as academic 

discourse, and with particular text genres, such as academic research articles. However, the situation is made 

more complex by the influence of a discourse community (Swales 1990), so that articles written by members 

of one discourse community will share some features with those of another: academic language, logical 

progression, structure of introductions etc., but will also differ in various ways. This is true of texts, and also of 

their titles. 

Titles, while consisting of just a few words, have a disproportionately large influence on a text’s reception 

by potential readers. Often, potential readers make decisions on whether to further pursue an article (read the 

abstract, seek out the full text) based on its title (and possibly the author’s name) (Berkenkotter & Huckin 

1995). It is important to consider the title in its role as an independent text, as it very often appears in a context 

divorced from its text. This is true in tables of contents, as well as in on-line databases (and we should not 

forget that the title is a major source for information retrieval purposes). 

In this paper, I shall review some title types or title structures, based on a corpus from four disciplines, to 

explore the variety of choices that an author has when faced with the task of putting a title on a paper. 

 

2. Title functions 
 

The title is usually considered to have three major functions: to label a text, to refer to its contents, and to 

attract readers (Genette 1988; Nord 1993; Dietz 2001)1 . The third has been variously referred to as its 

seductive function (Genette 1988) or advertising function (Nord 1993), and can be achieved in various ways. 

According to Genette, seductive appeal is usually produced by the connotative value of a title and can be 

produced by rhetorical devices such as alliteration, rhyming, or punning, as well as cultural connotations (in 

quotations, advertising jingles etc.). However, it is not only such catchy titles that carry connotations: they are 

also conveyed by the choice of syntactic structure made by the author. A full sentence, a question, a series of 

noun phrases, or the use of a colon to produce a compound title – each gives a different impression to the 

reader. 

In his essay, Genette focuses on the title in literature, and states that the connotative value lends more to the 

seductive appeal of a title than the descriptive. However, for more academic texts, it may be that connotative 

value is less important – less attractive – than descriptive value. Moreover, different features of titles seem to 

appeal to readers in different disciplines. Haggan feels that her findings reveal this: 

 

The science title is an up-front, straight-forward presentation of information, whether the information is that of 

what the paper has established or of what the paper is about. The literature title characteristically sets out to 

attract the reader through a kind of verbal flirtation, enticing the reader with suggestive and tantalisingly 

enigmatic hints of the delights that follow. (Haggan 2004: 313) 

 

This suggests that the descriptive function is more valued by writers (and presumably readers) in natural 

science fields, as opposed to those in literary studies. Other disciplines, Haggan finds, tend to be somewhere 
between the two extremes; linguistics, for instance, tends somewhat towards the descriptive side (Haggan 

2004). The two approaches can also be succinctly stated as a choice between “informing” and “attracting” 
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(Hartley 2005). Hartley, a psychologist, advises writers publishing in his field to both inform and attract using 

a colon; this may be a quite common strategy in social sciences. 

 

3. Compound titles and single-unit titles 
 

As we all know, some titles consist of two (or more) parts – I will call this a compound title. The parts, or 

units, of a compound title are most commonly separated by a colon, although question marks, dashes, and 

other devices serve the same purpose. The distribution of compound titles has been relatively frequently 

studied, partly because of a rather bizarre assertion in the early 1980s that the presence of a colon in the title is 

an indication of the scholarliness of the article, or in the author’s words, “titular colonicity manifests scholarly 

complexity” (Dillon 1981: 882). Further research by others, however, did not seem to support Dillon’s 

hypothesis (e. g. Gnutzmann 1988). Diachronic studies of titles show that, in various fields, the percentage of 

compound titles has increased over the past several decades (Whissell 2004; Lewison & Hartley 2005). It has 

been suggested that the presence of a colon adds to the number of words in a title (Lewison and Hartley 2005), 

and several studies have noted an overall increase in title length (e. g. Diener 1984; Lewison & Hartley 2005). 

It has been well established that there is variation in the use of colons with discipline (e. g. Gnutzmann 

1988, Haggan 2004). A study by Lewison & Hartley (2005) shows that, for instance, of papers with four 

authors in engineering and technology, an average of 6.3% of titles use colons, while in physics it is nearly 

double at 11.3%, and triple for chemistry, with 21.3%. It is quite likely that within the various fields of a 

particular discipline, there is further variation. For instance, Anthony (2001) looked at five journals in 

computer science, all published by the same society, and found that, averaged over the five journals, 13.3% of 

titles used colons (or, in two cases, dashes), but that this figure varied from 8% to 20% by journal (i. e. by 

subfield). While this may in part be due to editorial preference, it seems likely that there are some deeper-

reaching reasons behind the variations in colon (or compound title) use by disciplines or even fields within 

disciplines. 

My own pilot study of titles published in international journals in 2003 gave the following average 

percentage rate for compound titles: Literary studies 46%, Cultural studies 84%, Theoretical Linguistics 41%, 

and Applied Linguistics 51%. This means that for the 400 titles studied, there were 631 title units. In the 

following analysis, I make a first attempt at comparing strategies used with single-unit and with compound 

titles. 

 

4. Structure of titles 
 

The following classification is based on the syntax of the initial phrase in the title (or title part). Titles from my 

400-title (631-unit), four-discipline2 pilot study could be broadly classified by into the categories shown in 

Table 1. Titles from the corpus are identified by a code showing field, journal (see Sources for a list of 

journals), title number, and if appropriate, “a” for first unit, or ”b” for second. 

 

Table 1. Syntactic classification of titles in four fields, by percentage of total title units 

 

Field (field abbreviation) Nominal Gerund Sentence Prepositional Other 

Literary studies (Lit) 81.6 12.9 2.7 0.6 2.0 

Cultural studies (Cul) 74.5 18.3 6.9 2.1 6.4 

Theoretical linguistics (ThL) 81.9 16.9 4.2 6.3 0.6 

Applied linguistics (ApL) 77.6 13.2 1.3 4.6 3.3 

 

4.1. Nominal titles 
 

As seen in Table 1, nominal titles are by far the largest category in all of the disciplines I looked at. In every 

field, nominal titles, i. e. noun phrases, are by far the most common, but even more so in the natural sciences 

(Haggan 2004, Fortanet et al. 1998). Here, I will not discuss the classification of nominal titles in any detail 
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(pre-modification, degree of post-modification etc.) for lack of space. However, I would like to focus on one 

very important type: titles that contain two coordinated or conjoined noun phrases. Sometimes it is not easy to 

distinguish, such as in: 

 

Referential density in discourse and syntactic typology    (ThL1-2), 

 

where “referential density” may modify both discourse and syntactic typology, or only discourse; it is the latter 

case that is addressed here, in which two different topics are being addressed. Here, without some knowledge 

of this area of study, the ambiguity cannot be resolved.3  

Coordinate titles seem to function by triggering two (or more) different domains, and implying that a 

relationship exists among them, so that the reader seeks to find some point(s) of intersection of the domains. In 

compound titles, the search is usually informed by the following title unit. The reader of the title might 

presumably follow up on the paper to see if his/her associations match those of the author. This strategy, 

however, seems to risk losing potential readers if the relationship is too obscure, which means that careful 

judgment of knowledge shared with potential readers would be needed. 

I have found that there is a strong preference for coordinate nominal titles in literary studies articles (over 

40% of nominal titles in this area contain a coordinate). They can be found in single stand-alone titles: 

 

Jane Austen and the Old       (Lit4-7) 

Frank Norris, Market Panic, and the Mesmeric Sublime   (Lit1-21) 

 

as well as in one unit of a compound title (or even in both units): 

 

Catastrophe and the City: Charlotte Brontë as Urban Novelist   (Lit2-22) 

Rethinking Authorship: Jack London and the Motion Picture Industry  (Lit1-22) 

Satire and Sycophancy: Richard Corbett and Early Stuart Royalism  (Lit4-17). 

 

Titles in cultural studies also strongly favor the coordinate structure (around 40% of all nominal titles) but 

more so in compound titles than in single nominal titles. Of course, we must bear in mind that the vast 

majority (84%) of the titles examined in this discipline were compound. 

 

Tears, Tantrums, and Bared Teeth: The Emotional Economy of Three  

Conservative Prime Ministers, 1951–1963     (Cul3-22) 

Feeling Like a Domestic Goddess: Postfeminism and Cooking   (Cul2-8). 

 

For theoretical linguistics, the coordinate “and” is also typical of single nominal titles: 

 

The Comp-trace effect, the adverb effect and minimal CP   (ThL3-15), 

 

while in applied linguistics titles, the coordinate structure is occasionally used in both single-unit and 

compound titles, but does not appear to be a very typical title strategy (around 12%, but usually restricted by 

further prepositional phrases). 

 

4.2. Gerunds 
 

Redefining Female Authorship in the Postbellum United States  (Lit1-20b) 

Making up (abnormal) people in Indian country, 1900–30   (Cul4-11a) 

Modeling the historical change from Latin to French    (ThL1-11b) 

Examining Negotiation of Meaning in an ESL Storytelling Task   (ApL3-8b) 

 

Overall, titles or title parts that begin with a gerund are the second most common pattern after nominal 

titles, but the percentages are far lower (Table 1). Some examples from each discipline are given below: 
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literary studies: historicizing, converting, untranslating, re-reading, reconstructing, recycling, glimpsing, 

naming, producing… 

cultural studies: contesting, dying, missing, seeking, marketing, making up, confronting… 

theoretical linguistics: avoiding, rethinking, deriving, raising, decomposing, solving… 

applied linguistics: internalizing, validating, learning, learning to, making, doing, conceptualizing, mediating, 

rethinking… 

 

These offer a glimpse at the activities involved in the field; in literary studies and theoretical linguistics, the 

activities seem to be those of the researcher; in applied linguistics it is most often the researcher – the teacher – 

but can also be the student; in cultural studies the activity tends to be associated with the subject being 

discussed. We can say that there is a difference in focus, and the focus can be researcher-centered, subject-

centered, or a mixture of the two. 

For all of the four disciplines examined, gerunds headed compound titles more often than single titles, and 

were more common (or for applied linguistics, equally common) in the first part of the title than in the second 

part (the subtitle). Gerunds may be a technique by which the reader can be drawn into the activity, which 

would give them a strong attraction component, while they remain informative at the same time. 

Another feature of gerunds is the potential ambiguity in some cases. Take, for instance, 

 

Changing Gender Conventions and the Detective Formula: J. A. Jance’s   

Beaumont and Brady Series      (Cul1-19) 

A Sociolinguistic Analysis of the Language Preferences of Adolescent   

Bilinguals: Shifting Allegiances and Developing Identities              (ApL4-23). 

 

Are the conventions changing, all on their own, or is someone (Jance?) attempting to make them change? 

Are the allegiances shifting or being shifted? Is there an actor or not? Having two interpretations may be 

another way of catching the reader’s attention; if both are recognized, the reader will probably attempt to judge 

which is preferable from the remaining information in the title; failing this, the reader may even delve into the 

abstract or the text in order to decide. 

 

4.3. Full sentences 
 

Full sentences, i. e. with finite verbs, can appear as titles. Some natural sciences, especially biology, are said to 

favor them and there was even a prediction at one time that such titles would become the norm (Berkenkotter 

& Huckin 1995). They are usually used to express a finding, as in: 

 

Verbs and nouns convey different types of motion in event descriptions  (ThL4-9). 

 

Haggan (2004) characterizes these as conveying the certainty that impregnable findings have been yielded 

by the study. This was the only example of this type in my corpus; the other titles that could be classified as 

sentences were not stating the outcome of the research, but rather acting as “bait” for readers, 

 

“I’ll Take Chop Suey”: Restaurants as Agents of Culinary and Cultural  

Change        (Cul1-21) 

“A Talent for the Disagreeable”: Elizabeth Stoddard Writes  

The Morgesons         (Lit2-6) 

Coyote Comes to the Norton: Indigenous Oral Narrative and American  

Literary History       (Lit1-2) 

 

Titles of this type tend to be quotations or contain some sort of allusion4 . In general, they could be described 

as intriguing titles that make readers wonder what the connection is with the topic of the paper. Not 

surprisingly, few of these can stand alone; they appear as part of a compound title, and almost always as the 
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first unit, with the second then explaining the topic. Quotations were common in titles from literary studies and 

cultural studies, and were not always marked by quotation marks. 

 

4.4. Prepositional titles 
 

These were not particularly common, yet found in all four disciplines (though rarely in literary studies). The 

most common was “On…”, as in: 

 

On the Distribution of Null Complementizers     (ThL2-1) 

 

and is almost always used for a single title. “On” has the interesting feature that it can be dropped to form a 

nominal title – one may even say that it is essentially a nominal title – and therefore it must be adding 

something more than objective information. It seems to indicate the author’s stance towards the paper or study; 

it is seen as a kind of “hedge” for restriction to selected aspects of a theme (Busch-Lauer 2000), a claim to 

belonging to a research community (Yakhantova 2000), or a “rather succinct focussing of topic” (Haggan 

2004: 310), and as being more typical of non-native speaking English authors (Anthony 2001). I have heard 

people interpret it as only suitable for well-known authors, the kind referred to “authorities in the field”, but I 

have also heard an interpretation of it as denoting humbleness, something like “my (lowly little) contribution 

to the discussion on…”. This intriguing little word deserves further study. 

In my corpus, “on” was used seven times in theoretical linguistics and twice in applied linguistics. The next 

most commonly used prepositions were “towards” and “from… to…”, as well as the phrase “in search of”, all 

implying motion towards a goal or process: 

 

Toward a Sociocognitive Approach to Second Language Acquisition (ApL2-25) 

The Texas Armadillo: From Psychedelic Totem to Regional Icon  (Cul1-12) 

 

The remainder of the prepositions were determined by collocation: at an interface, in battle. These were 

primarily found in cultural studies. 

 

5. Questions 
 

Questions, especially rhetorical ones, are a well-known device for drawing the attention of an audience, and 

this also occurs in titles. Hyland notes that questions are limited to soft fields (i. e. humanities and social 

sciences) and are used to “both promote the article itself to the reader and represent the writer as someone with 

an insider’s understanding of what constitutes a real issue” (Hyland 2002:12). Questions in titles can be 

regarded as part of implicit writer-reader interaction, functioning as a rhetorical device to draw readers in by 

identifying topics, and also raising expectations concerning the answer (Haggan 2004). Questions, says 

Webber (1994), can challenge the reader into thinking about the subject, but can also imply doubt or caution 

on the side of the author. Dietz notes that yes-no questions are used to take issue with some thesis5  and 

“presuppose the readers’ knowledge of the state-of-the-art” of the field (Dietz 2001: 26), while alternative 

questions make the reader curious to see which side the author will support. He also comments that wh-

questions tend to be used for discussions of relatively general interest; my corpus contains too few samples to 

be able to venture a judgment on this, but that very fact may support his statement. 

The samples in my corpus are both full questions (with a finite verb) and short questions, and may or may 

not contain a question word. 

 

Co-occurrence restrictions on identical consonants in the Hebrew lexicon:  

are they due to similarity?       (ThL3-10) 

Martyrs in Low Life? Dying “Game” in Augustan England   (Cul3-8) 

What prevents ESL/EFL writers from avoiding plagiarism?: Analyses  

of 10 North-American college websites     (ApL1-13) 

Whose body, whose nation?: surrogate motherhood and its representation  (Cul2-24) 
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In many questions the stance of the author to an issue remains unclear, so that the reader must look further 

in the paper to find which option the author supports: 

 

Dueling Philosophies: Inclusion or Separation for Florida’s English   

Language Learners?       (ApL3-12) 

The rise in the rise–fall contour: does it evoke a contrastive topic  

or a contrastive focus?       (ThL4-19). 

 

In terms of question use, differences among disciplines are rather striking. None of the titles in literary 

studies contained a question; in cultural studies each of the seven examples (three full, four short) were in the 

first part of a compound title; theoretical linguistics contained only full questions (one in the first part, two in 

the second); and applied linguistics titles tended to put the question in the second part (two full, five short), 

with just one full title in the first part of the compound title. All examples were from compound titles; there 

was not a single case of a single title in the form of a question. This may indicate that a question cannot usually 

convey the topic in sufficient detail, although it can identify a topic or issue and attract the reader’s attention. 

 

6. Conclusion 
 

Although nominal titles dominate, both for stand-alone single-unit titles and for compound titles, there are a 

variety of other strategies among which authors can choose when designing the title of an academic article. 

Among the four disciplines examined here, the following general preferences were identified: 

 

Literary studies: Coordinated noun phrases, quotations, gerunds 

Cultural studies: Compound titles, coordinated noun phrases, quotations 

Theoretical linguistics: Nominal titles, “On…” 

Applied linguistics: A variety of strategies including gerunds and questions 

 

From the observations made here, it seems quite likely that the compound title is attractive to writers in the 

disciplines studied because it allows the author to place emphasis on two aspects of a study (the general topic 

and some specific information on it (Gnutzmann 1988), or to dedicate one part to attracting readers and the 

other to specifying the topic, as Hartley (2005) suggests, or perhaps to attract the reader by the juxtaposition of 

the two parts. In addition, it appears that a compound title offers the author more freedom to use a less 

conventional (i. e. non-nominal) title style as one portion of the title. 

Further exploration of compound titles would be preferable, as well as a much more detailed analysis of the 

most common title type, nominal titles. Naturally, further research needs to be done in a much wider variety of 

disciplines, with a larger number of titles, in order to confirm these findings and to determine how discipline 

can affect the choice of title structure. 

 

 

Notes 
 

 1 Dietz also writes of a fourth function, condensing; to me, this seems to be a feature of some titles, rather than a function. 
 2 I realize it may be difficult to justify the separation of theoretical and applied linguistics into two distinct disciplines. 
 3 The ambiguity sometimes involved in these may indeed be deliberate, as this is one strategy for catching the attention of 

readers, as some will try to resolve the ambiguity and thus pay more attention to the title than they may have otherwise. 
 4 The allusions of the final example may be somewhat obscure – Coyote is a favorite character in some Native American 

trickster stories, and the Norton is a well-known multi-volume anthology of American literature published by W. W. 

Norton and Company. 
 5 Dietz says that questions stated affirmatively have “no” as the preferred answer, as they challenge accepted statements, 

while “yes” is the preferred answer for negative questions. 
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NAGY KATALIN 
 

 

MIT NYÚJTHAT A NYELVTÖRTÉNET ÉS A NYELVHASZNÁLAT 

VIZSGÁLATA EGYMÁS SZÁMÁRA1 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Nyelvtörténet és nyelvhasználat összekapcsolása nemrégiben még problematikusnak számított. Azonban az 

1980-as években bekövetkezett pragmatikai fordulat és a történeti pragmatika megszületése óta  (vö. Jacobs–

Jucker 1995) számos tanulmány bizonyította, hogy diakrón jelenségeket hasznos úgy vizsgálni, hogy 

nyelvhasználati tényezőkre is tekintettel vagyunk. A történeti pragmatika lehetségességéről szóló programadó 

cikkében Jucker (1994) meggyőzően érvelt pragmatika és nyelvtörténet egymáshoz való közelítése mellett. 

Azóta már széles körben elfogadottá vált az a nézet, miszerint a pragmatikai szemlélet a történeti nyelvészet 

számára új perspektívát kínál. Különösen a jelentésváltozás, ezen belül a grammatikalizációhoz köthető 

jelentésváltozás kutatásában születtek jelentős eredmények (vö. pl. Hopper–Traugott 1993; Traugott 1999; 

Kearns 2000; Traugott–Dasher 2002; Bybee 2002, 2005). 

Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan segítheti egymást a nyelvtörténet és a 

nyelvhasználat elemzése a grammatikalizációs jelentésváltozás kutatásában. A vizsgálatot egy konkrét 

grammatikalizációs folyamaton végzem. Tanulmányomat a következőképpen építem fel: A grammatikalizáció 

jelenségének bemutatása után összefoglalom, milyen pragmatikai tényezők játszanak szerepet a folyamatban 

(2. pont). Ezek közül a legfontosabbra, a társalgási implikatúrák konvencionalizálódására bővebben is kitérek 

(3. pont). A 4. és 5. pontban történeti adatok alapján vizsgálom, milyen implikatúrák merülhettek fel a spanyol 

ir+a+főnévi igenév és a katalán anar+főnévi igenév perifrázisok használata során, és ezek közül melyek 

konvencionalizálódhattak a szerkezetek grammatikalizációja folyamán. A jelentésváltozás szempontjából az 

általánosított társalgási implikatúra tarthat számot igazi érdeklődésre, amennyiben a grammatikalizáció kezdeti 

stádiumát jelzi. Hogyan lehet tetten érni a jelentésváltozás egyes szakaszait, megállapítani, hogy az éppen 

melyik stádiumban tart? 

A 6. pontban összefoglalom, hogyan befolyásolhatták pragmatikai tényezők a katalán és a spanyol szerkezet 

eltérő alakulását. Végül az implikatúrák grammatikalizációs jelentésváltozásban betöltött szerepének elemzése 

után megpróbálom rekonstruálni a vizsgált szerkezetek grammatikalizációjának egyes lépéseit (7. pont). 

A vizsgálat folyamán fény derül arra, hogy az implikatúráknak több szerepük van a grammatikalizációs 

jelentésváltozásban, mint amennyit az eddigi szakirodalom tulajdonít nekik: hogy a kódolt jelentés részévé 

válhatnak, új jelentéselemként tapadva hozzá egy adott szerkezethez. Ezen kívül ugyanis elősegíthetik, hogy 

egy már meglévő jelentéselem dominánssá váljon egy adott lexéma jelentésében, és így annak jelentése egy 

adott, az implikatúra által ösztönzött irányba fejlődjön. Ezért fontos, hogy a grammatikalizációhoz köthető 

jelentésváltozásban elkülönítsük a kezdetben partikuláris társalgási implikatúraként megjelenő tartalmaknak a 

konvencionalizálódását és azokat az tartalmakat, amelyek már eleve a forma jelentését képező elemként válnak 

kiugróvá és nyernek teret, a forma egyéb jelentéskomponenseit háttérbe szorítva.  

 

2. Pragmatikai tényezők a grammatikalizációban 
 

A grammatikalizáció a legelfogadottabb definíció szerint olyan nyelvi változás, amelynek során egy lexikai 

egység funkcionális egységgé válik, illetve egy grammatikai egység „még grammatikaibb” tartalomra tesz 

szert. (Meillet 1948 [1912] (id. Alonso 1982: 194); Hopper–Traugott 1993: 2–7; Bordería–Gurillo 2001: 317). 

Ezt Hopper és Traugott a következő skálán szemléltetik: 
 

tartalmas jelentéssel bíró egység > grammatikai szó > klitikum > inflexiós affixum. 
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A skála csupán a grammatikalizáció formai jellemzését adja, hiszen nem világít rá sem annak okaira, sem 

univerzális jellegzetességeire. A szakirodalomban ezért felmerült az igény, hogy a grammatikalizációs 

kutatások pragmatikai tényezőket is figyelembe vegyenek, hiszen a kontextus és a nyelvhasználók 

kommunikációs stratégiáinak elemzése nélkül nem tudunk választ adni a folyamat miértjére: egy adott elemből 

egy adott nyelvben miért éppen az adott jelentés alakul ki és nem egy másik. 

A grammatikalizáció terén összehasonlító kutatások is folytak, melyeknek célja a grammatikalizáció 

univerzális jellegzetességeinek feltárása volt, és amelyek abból a felismerésből indultak ki, hogy a nyelvi 

változások minden nyelvben hasonló kognitív ösvények mentén zajlanak. Ezek a kutatások rávilágítottak, hogy 

egy ugyanazon jelentésű lexikai elemből a különböző nyelvekben eltérő grammatikai morfémák alakulhatnak 

ki a nyelvi változás során (vö. Bybee 2002). Így a grammatikalizációs kutatásokban a fent vázolt skálán látható 

pusztán formai aspektuson túl a következő kérdések is előtérbe kerültek: milyen okoknak tudható be az eltérő 

fejlődés, és milyen tényezők játszanak szerepet a grammatikalizációhoz köthető jelentésváltozásban? 

A formai aspektusokon túlmutató újabb grammatikalizációs kutatások egyrészt a folyamat kognitív 

vonatkozásaira, másrészt a grammatikalizáció menetét befolyásoló következtetési mechanizmusokra hívták fel 

a figyelmet. Bybee (2002) a grammatikalizációs kutatások eredményeit a következőkben foglalja össze: a 

nyelvtan nem statikus, önmagába zárt rendszer, hanem egyfolytában változó, és a nyelvhasználat erősen hat rá. 

A grammatikalizáció egyirányú, így bizonyos mértékig megjósolható folyamat, minden nyelvben azonos 

tendenciákat követ. A változás mintázatai nem lehetnek a beszélők elméjében, az univerzáléknak maguknak a 

mechanizmusoknak kell lenniük. Ezek a mechanizmusok okozzák, hogy a változások a világ minden 

nyelvében olyan hasonlóan zajlanak le. A grammatikalizáció legfőbb mechanizmusai kognitív folyamatok, 

amelyek nem csak a nyelvhez köthetőek. 

Traugott (1999) utal rá, hogy a grammatikai szerkezetek absztraktabb jelentései általános következtetési 

mintázatok mentén alakulnak ki. A pragmatikai következtetés, az implikatúra fogalma a jelentésváltozással 

kapcsolatban általában a grammatikalizáció kontextusában merül fel. Az implikatúrának tulajdonított 

jelentésváltozások legtöbbje valamely grammatikalizációs folyamat része. A társalgási maximák 

megszegésével konverzációs implikatúrákat hozhatunk létre, melyek a nyelvi változás folyamán 

konvencionalizálódhatnak, és jól meghatározott kontextusban az adott szerkezethez társuló pragmatikai 

következtetések beépülnek annak jelentésébe (Hopper–Traugott 1993; Traugott 1999; Levinson 2000), így a 

nyelvhasználat dinamikája a nyelvi változás előmozdítójának tekinthető. 

A folyamatot a következő skálával szemléltethetjük: 

 

partikuláris társalgási implikatúra  általánosított társalgási implikatúra  konvencionális implikatúra  

szemantikai jelentés (vö. Grice 1975; Levinson 2000; Traugott 1999) 

 

3. Az implikatúra konvencionalizálódása az angol since esetében 
 

Tekintsük át az implikatúrák konvencionalizálódását Traugott–König (1991: 94) példája alapján! A 

szerzőpáros az angol since ’mióta/mivel’ jelentésváltozásán vizsgálta az implikatúrák viselkedésének diakrón 

aspektusát. A nyelvi változás folyamán a since ’mióta/mivel’ kötőszó időbeli jelentése mellett megjelent az 

oksági összefüggés jelentése is, amely kezdetben csak mint pragmatikai következtetés volt jelen egyes 

kontextusokban, később azonban a since szemantikai jelentésének részévé vált. Tekintsük a következő 

példákat: 

 

(1) I have done quite a bit of writing since we last met. 
 ’Jó sokat írtam, mióta nem láttuk egymást.’ (időbeli) 

(2) Since Susan left him, John has been very miserable. 

 ’Amióta Susan elhagyta, John nagyon boldogtalan.’ (időbeli + ok-okozati kö
1
vetkeztetés) 

(3) Since you are not coming with me, I will have to go alone. 

                                                           
1
 Jelen tanulmány az MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport támogatásával készült. A cikk 

megírásában nyújtott értékes segítségéért ezúton mondok köszönetet Németh T. Enikőnek. 
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 ’Miután/Mivel te nem jössz velem, egyedül kell mennem.’ (kauzális) 

 

Az (1) példában a vizsgált since kötőszó pusztán időbeli jelentéssel bír. Ezt a jelentést látjuk (2)-ben is, itt 

azonban olyan kontextusba került a vizsgált elem, ahol a két tagmondat által leírt események között ok-okozati 

összefüggés is felfedezhető. Ez a plusz tartalom társalgási implikatúraként merül fel, és mint ilyen, törölhető is 

a megnyilatkozás megfelelő módon való kibővítésével: 

 

(2)’ Since Susan left him, John has been very miserable, but don’t assume a causal connection! 
 ’Amióta Susan elhagyta, John nagyon boldogtalan, de ne gondold, hogy a kettőnek köze van 

egymáshoz!’ 

 

A (3) példa azt a fázist mutatja, amikor az oksági összefüggés már nem csupán pragmatikai 

következtetésként van jelen, hanem a since kötőszó szemantikai jelentésének részeként. Ezt mutatja, hogy 

olyan kontextusban jelenik meg, ahol az eredeti időbeli jelentés már nem is lenne lehetséges. 

A továbbiakban tekintsük a grammatikalizáció egy példáját, arra keresve a választ, hogy az implikatúráknak 

valóban pusztán annyi szerepük van-e a grammatikalizációs jelentésváltozásban, mint amennyit az eddigi 

szakirodalom tulajdonított nekik, azaz hogy a kódolt jelentés részévé válhatnak. 

 

4. A spanyol „ir (’menni’) a + főnévi igenév” és a katalán „anar (’menni’) + főnévi igenév” 

szerkezetek 
 

A grammatikalizáció egy példája a spanyol ir a (’menni’) + főnévi igenév és a katalán anar (’menni’) + főnévi 

igenév szerkezetek kialakulása is, hiszen ezekben a mozgásige, eredeti jelentését elveszítve, egy absztraktabb, 

nyelvtani jelentésre tett szert.  

A spanyol ir a (’menni’) + főnévi igenév és a katalán anar (’menni’) + főnévi igenév szerkezetek egy 

ugyanazon jelentésű (’menni’) segédigét tartalmaznak, és történetileg közös gyökerekre vezethetők vissza: a 

perifrázis kezdetben mind a spanyolban, mind a katalánban egy adott cél felé történő mozgást, valamint a 

cselekvés szándékát fejezte ki, azt, hogy az ágens szívvel-lélekkel, saját akaratából hajtja végre a cselekvést. A 

kezdeti kontextusok is hasonlóak: a szerkezet korai előfordulásai mindkét nyelvben elsősorban csatajelenetek 

leírását voltak hivatottak élénkebbé, dinamikusabbá tenni. Annak ellenére, hogy a két perifrázis történetileg 

közös gyökerekre vezethető vissza, aktuális jelentésük eltér: a spanyolban közeljövőként, a katalánban múlt 

időként használatos a szerkezet. Ez a tény az összehasonlító vizsgálatok jelentőségét is mutatja: egyazon 

jelentésű elemből a különböző nyelvek eltérő grammatikai morfémákat fejleszthetnek ki – de vajon miért? 

A jövő idő jelentés kialakulását a szakirodalomban implikatúrával vagy a térből az időbe történő 

metaforikus leképezéssel szokták elemezni. Vizsgáljuk meg az implikatúrák szerepét a folyamatban! Az 

implikatúrák jelentésváltozásban betöltött szerepét szemléltető skálát a könnyebb érthetőség kedvéért itt 

megismétlem: 

 

partikuláris társalgási implikatúra  általánosított társalgási implikatúra  konvencionális implikatúra  

szemantikai jelentés (vö. Grice 1975, Levinson 2000, Traugott 1999) 

 

Az általánosított társalgási implikatúra jellemzője a partikulárissal szemben, hogy míg az előbbi nem 

kötődik egy speciális kontextushoz, utóbbi csupán egy adott kontextusban merül fel. Tehát a jelentésváltozás 

szempontjából az általánosított társalgási implikatúra tarthat számot igazi érdeklődésre, hiszen az új jelentés 

ebben a szakaszban kezd elválni a kontextustól, azaz szemantikaivá válni. Az általánosított társalgási 

implikatúra jelenléte így a grammatikalizáció kezdeti stádiumát jelezheti. De hogyan lehet tetten érni a 

jelentésváltozás egyes szakaszait, megállapítani, hogy az éppen melyik stádiumban tart, és így igazolni, hogy a 

változás tényleg úgy zajlik, ahogyan azt a fenti skála mutatja? 

Annak eldöntéséhez, hogy valóban általánosított társalgási implikatúráról van-e szó, a törölhetőség 

kritériumát fogom segítségül hívni: találnunk kell olyan kontextust, amelyben egy újabb megnyilatkozás 
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hozzáadásával a korábban felmerült implikatúra eltűnik, hiszen amint fentebb láttuk, ez az általános társalgási 

implikatúra jellemzője, szemben az ad hoc felmerülő partikuláris implikatúrákkal (Levinson 2000: 16). 

 

5. Történeti példák 
 

Tekintsünk egy katalán és egy spanyol történeti példát, és vizsgáljuk meg, mely implikatúrák merülhettek fel 

az adott kontextusban. 

A következő katalán példa (4) az egyik híres középkori katalán nyelvemlékből, Ramón Muntaner 

krónikájából származik és a vizsgált szerkezet halmozott előfordulását mutatja: 

 

KATALÁN: 

(4) „e va      trer lo bordó que portava cint; e veé la sua senyera en terra, e ab lo bordó en  

                 megy hozni  

 la mà, va      llevar la sua senyera, a la dreçá e la tenc abraçada. E sobre açò, un  

                       megy hozni 

 cavaller seu, per nom En Bernat de Boixadors, va      avallar del cavall e va      pendre  

                                                                                     megy leszállni                   megy fogni 

 la senyera, e lliurà lo cavall al senyor infant; e lo senyor infant munt$ tantost, e féu  

 pendre la senyera a un cavaller. (…) e ab lo pom del bordó al pits, va      brocar  

                                                                                                                       megy sarkantyúzni 

 envers ell, e va-li tal colp donar per mig del pits, que d’altra part lo li passà;” 

                              megy            adni                                                  (katalán, Munt 176, 25–34)  

 

’elővette a lándzsát, amelyet övén viselt; és látta, hogy a zászló a földön hever, majd kezében a lándzsával 

megfogta a zászlót, felemelte és magához szorította. Ekkor egyik lovagja, aki a Bernat de Boixadors nevet 

viselte, lepattant a lóról, és megragadta a zászlót, lovát átadta az infánsnak; az infáns azon nyomban 

felpattant rá, és a zászlót egy lovagnak adta. (…) a lándzsa markolatát mellkasához emelve felé vágtatott, és 

mellkasa közepére akkora ütést mért, hogy teljes testét átlyukasztotta vele;” 

 

A kérdés az, vajon (4)-ben a ’megy’ jelentésű elem eredeti jelentésében szerepel-e, vagy már hozzátapadt 

valamely pragmatikai következtetés jelentéstartalma? Tekintsük az egyes előfordulásokat! A hat előfordulás 

közül négyben biztosan kizárhatjuk a mozgás jelentést: 

A) „va trer lo bordó que portava cint” ’elővette a lándzsát, amelyet övén viselt’. A mozgás jelentés itt 

kizárt, hiszen az alany testén lévő dologról van szó: * ’odamegy (magához?!), hogy elővegye a lándzsát, 

melyet az övén viselt’. 

B) „va avallar del cavall”  ’lepattant a lóról’. A mozgás jelentés itt is kizárt, hiszen ebben az esetben azt 

jelentené: * ’odamegy a lóhoz, hogy leszálljon róla’. 

C) „va brocar envers ell” ’felé vágtatott’. A szerkezetben a másik ige is mozgásige, ezért valószínű, hogy a 

vizsgált elem nem őrzi már eredeti, mozgásra utaló jelentését: * ’odamegy felé vágtatni’. 

D) „va-li tal colp donar per mig del pits, que d’altra part lo li passà;” ’mellkasa közepére akkora ütést 

mért, hogy teljes testét átlyukasztotta vele’. Itt sem jelenthet a segédige mozgást egy adott céllal (* ’odamegy, 

hogy olyan ütést mérjen rá, hogy a másik oldalán jött ki’), hiszen akkor a megnyilatkozásnak kötőmóddal 

kellene folytatódnia, és az igeidőt is egyeztetni kellene: ’… hogy a másik oldalán jöjjön ki’. A mellékmondat 

arra utal, hogy a cselekvés már megvalósult, és nem pedig egy adott cselekvés céljából történő mozgásról van 

szó. A megnyilatkozás második, múlt időben álló fele is a perifrázis múlt időre utaló jelentését valószínűsíti. 

A maradék két előfordulásban a „segédige” mozgást kifejező jelentésében is állhat, bár koherensebb, ha 

nem így értelmezzük. A fent elemzett négy esetben azonban a perifrázis nem állhat az eredeti jelentésében, 

amely egy adott céllal történő mozgásra utalna. De akkor vajon mit fejezhet ki a használata? 

Tekintsük a továbbiakban az esetlegesen felmerülő pragmatikai következtetéseket a levinson-i 
heurisztikákat alapul véve! Levinson (2000: 31–33) szerint mind szinkrón, mind diakrón szempontból 

háromféle pragmatikai következtetés elkülönítése szükséges. A grice-i maximák redukciójával létrejött 

levinsoni heurisztikák a következők. Az I-heurisztika kimondja, hogy az egyszerű megfogalmazás 
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sztereotipikus szituációra utal
2
. A Q-heurisztika szerint „amit nem mondunk, az nincs”

3
, míg az M-heurisztika 

értelmében a különös megfogalmazás különös szituációra utal
4
. 

Történeti példáinkban az M-heurisztikának tulajdonítható a legfontosabb szerep, ugyanis ez alapján merül 

fel a pragmatikai következtetés: jelölt szituációról van szó, az alany a cselekvést nem sztereotipikusan hajtotta 

végre. 

Az elemzéshez alapul vehetjük a horn-i elveket is. A zipf-i gazdaságosság-elvvel összhangban Horn (1998: 

385) két, egymástól kölcsönösen függő elvben foglalta össze a grice-i maximákat. A hallgató-központú Q-elv 

kimondja, hogy hozzájárulásunk a társalgáshoz legyen elégséges, mondjunk annyit, amennyi csak lehetséges 

számunkra
5
. A beszélő-központú R-elv értelmében pedig hozzájárulásunkat szükségessé kell tennünk, azaz ne 

mondjunk többet, mint amennyit muszáj
6
. Ez utóbbi, az R-elv alapján következteti ki a hallgató, hogy a 

perifrázis használata valamiféle jelentéstöbbletre utal. Hogy mi is ez, azt a szituációra és a megy ige kognitív 

reprezentációjára vonatkozó ismeretei révén következteti ki a hallgató: talán az alany erős szándékára, 

elhatározására céloz a beszélő. Szintén az R-elv alapján lehet kikövetkeztetni, hogy múlt idejű eseményekről 

lehet szó. Az elbeszélésben található többi ige egyszerű múltban áll, így ez a következtetés a koherencia 

megőrzése érdekében is szükséges. 

Vizsgáljunk meg egy spanyol példát is, amely az egyik legkorábbi spanyol nyelvemlékből, a perifrázis első 

előfordulásait tartalmazó Cid-énekből származik: 

 

SPANYOL: 

(5) Mio Çid a sus fijas íva-las      abraçar, 

                                          ment-őket átölelni 

 Besándolas a amas, tornós de sonrrisar: (Cid 2888–9) 

 ’Çid uram ment átölelni / ölelte át a lányait, megcsókolván mindkettőjüket, majd újból 

elmosolyodott’ 

 

A katalán példához hasonlóan, itt is vizsgáljuk meg, állhat-e vajon a segédige eredeti jelentésében! 

„Ívalas abraçar” ’ölelte át’: ebben az előfordulásban kizárható, hogy a segédige őrizné eredeti jelentését, 

hiszen a folytatás („besándolas a amas” ’mindkettejüket megcsókolván’) kizárja a mozgás jelentést: * 

’megcsókolván őket ment’ / * ’haladt, miközben csókolta meg őket’. 

Mely pragmatikai következtetések merülhetnek fel a spanyol megnyilatkozás esetében? A katalán példához 

hasonlóan, a levinson-i M-heurisztika alapján merül fel, hogy jelölt szituációról van szó, az alany a cselekvést 

nem sztereotipikusan hajtotta végre. A horn-i R-elv segítségével pedig rájöhet a hallgató, hogy valamiféle 

jelentéstöbbletnek kell lennie, talán az alany aktívabb részvételéről lehet szó. 

 

6. A spanyol és a katalán szerkezet grammatikalizációja 
 

A spanyol és katalán formák eltérő változásának okát a kontextusban kell keresnünk, amely meghatározta, 

hogy mely jelentéselemek grammatikalizálódjanak. Vessünk tehát egy pillantást a továbbiakban a szerkezet 

előfordulásainak kontextusaira a két nyelvben! 

Traugott (1999) felhívja rá a figyelmet, hogy a lexikai egységek grammatikalizációja meghatározott 

konstrukciókban történik. Példánkban, a középkori előfordulásokban, mindkét nyelvben a következő 

konstrukcióban találjuk a ’menni’ jelentésű igét: 

 

ige + (a) + főnévi igenév, 

 

                                                           
2
 “What is simply described is stereotipically exemplified.” (Levinson 2000: 32) 

3
 “What isn’t said, isn’t.” (Levinson 2000: 31) 

4
 “What’s said in an abnormal way, isn’t normal; or Marked message indicates marked situation.” (Levinson 2000: 33) 

5
 “Make your contribution sufficient. Say as much as you can.” (Horn 1989: 385) 

6
 “Make your contribution necessary. Say no more than you must.” (Horn 1989: 385) 
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ahol kezdetben a főnévi igenév a mozgás céljaként felfogható cselekvést fejezi ki. A folyamat során, ahogy a 

konkrét ’mozgás’ jelentés általánosabbá, absztraktabbá válik, a perifrázis egyre többféle igével és 

kontextusban megjelenhet. A spanyolban a perifrázis két eleme között először opcionálisan, a XVI. század 

közepétől pedig kötelezően megjelent az a prepozíció, így ettől kezdve a két nyelvben már eltérő 

konstrukcióban szerepelt a ’menni’ jelentésű elem, ami befolyásolhatta az eltérő fejlődést is. 

Különbség figyelhető meg ugyanakkor a tágabb kontextusban is. A katalánban a vizsgált szerkezet múlt 

idejű környezetben jelent meg jelen időben álló „segédigével”, kezdeti használata a történeti jelenhez köthető 

(Badia i Margarit 1994: 370–1). Így a katalán előfordulások esetében kiugró pragmatikai következtetésként 

merült fel, hogy az esemény a múltban történt. Ezt az információt a hallgatónak azért kell kikövetkeztetnie, 

hogy a kifejezés időbelisége ne kerüljön ellentmondásba a szöveg egyéb, múlt időben álló részeinek 

jelentésével (Garrido Medina 1994: 165). 

Ezzel szemben a spanyolban az első előfordulásokat tartalmazó kontextusokban különböző igeidők 

váltakoztak (vö. Szertics 1981), így a múlt időre utaló következtetés nem volt kiugró. Viszont az a prepozíció 

célhatározói jelentésével elősegíthette, hogy a ’szándék/akarat’ jelentéselem kerüljön előtérbe. 

 

7. Implikatúra? 
 

Most már rátérhetünk a fentebb feltett kérdés megválaszolására: milyen szerep tulajdonítható az 

implikatúráknak a vizsgált grammatikalizációs folyamatban? Lehetséges-e, hogy a szándék, cél, ill. 

akaratlagosság jelentése általánosított társalgási implikatúraként merül fel? 

Fontos megjegyezni, hogy a mozgásige eleve akaratlagos, szándékos cselekvésre utal. Amennyiben a 

beszélő a mozgásra utal, az az esetek többségében magában foglal valamilyen előrejelzést arra nézve, ami a 

mozgás céljának elérése után történni fog. Egy erre utaló nyelvi elem általában meg is jelenik a 

megnyilatkozásban: 

 

(6) Megyek bevásárolni. 
(7) Megyek a boltba. 

 

Ez az előrejelzés sosem törölhető, így nem találunk olyan kontextust, amelyben a szándék, cél általánosított 

társalgási implikatúraként lenne jelen, és így eleget tenne a törölhetőségi kritériumnak: 

 

(8) * Megyek bevásárolni, de nem áll szándékomban / nem ez a célom. 

(9) * Megyek a boltba, de mozgásom célja nem a bolt. 
 

Ugyanakkor a szándékosság, akaratlagosság a spanyol szerkezet fejlődésének egy szakasza, hiszen ebből a 

beszélő szándékához erősen kötődő igeidő válik. A szakirodalom a jövő idő következő két grammatikalizációs 

ösvényét írja le (Bybee 2002: 181): 

 

„mozgás” ösvény: mozgás egy adott cél felé  szándék   jövő idő (l. angol be going to). 

„akarat” ösvény: akarat, vágy   szándék   jövő (l. angol will). 
 

A spanyol szerkezet változása az első grammatikalizációs ösvényt követi, az „ir + a + főnévi igenév” a 

beszélő szándékához erősen kötődő közeljövővé alakul. Tehát az ’akarat, szándék’ jelentéselem valahogyan 

előtérbe kerül a szerkezet használati kontextusaiban, de eredete nem implikatúra. Hogyan rekonstruálható 

akkor a jelentésváltozás folyamata? 

 

8. A grammatikalizáció útjai 
 

Vizsgáljuk meg, mire gondolhat a hallgató, amikor a megy igével egy másik ige kontextusában találkozik: a 
beszélő egy olyan összetételt használt, amelyben két igei elem figyelhető meg. A megnyilatkozás bizonyára 

rendelkezik egy fő tartalommal, az egyik ige által kifejezett eseményt a beszélő bizonyára fontosabbnak tartja. 
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De miért jelenhetett akkor meg a ’megy’ elem? A hallgató kikövetkezteti, hogy a megy valamely 

jelentéselemét kell kapcsolatba hoznia a másik ige által kifejezett tartalommal olyan módon, hogy egy 

informatívabb megnyilatkozáshoz jusson. 

Amennyiben a megy többször előfordul olyan igékkel és kontextusokban, hogy elterelődik a figyelem a 

’szándékosság’ és ’ágens’ jelentéselemekről, később olyan alanyokkal is megjelenhet, amelyek nem képesek 

akaratlagos cselekvésre, és az eredeti jelentésből csupán az ’előrejelzés’ jelentéselem őrződik meg. 

A spanyolban a célhatározói a prepozíció kötelezővé válása a cél felé irányulás mozzanatát helyezte 

előtérbe a ’menni’ jelentésű ige fogalmi szerkezetében. A katalánban azonban, az elsősorban történeti jelenben 

megjelenő perifrázis múlt idő jelentésre tett szert. Az a következtetés, hogy az esemény a múltban történt, 

amelyet a hallgató a környező megnyilatkozásokkal való koherencia érdekében hoz meg, felerősítette az 

’előrejelzés’ jelentéselemet olyannyira, hogy az előrejelzett cselekvés már megtörtént cselekvésként 

értelmeződött. A ’megy’ jelentésű elemet tartalmazó szerkezet jelentésének változását a két vizsgált nyelvben 

összefoglalóan az alábbi skálán szemléltethetjük: 

 

mozgás egy adott cselekvés céljával
7
  a cselekvés előrevetítése (spanyol)  bizonyosság a cselekvés 

megtörténte felől  maga a cselekvés bekövetkezése (katalán). 

 

A vizsgált szerkezet esetében az implikatúra nem valamely új jelentéstartalomként épül be a szemantikai 

jelentésbe, hanem szerepe abban áll, hogy elősegíti a hallgatói következtetést, hogy az adott elem fogalmi 

szerkezetében már eleve jelen levő jelentéselemek közül melyiket kell előtérbe helyezni ahhoz, hogy a 

megnyilatkozást megfelelően értelmezni lehessen. 

A grammatikalizációs jelentésváltozáshoz kapcsolódó kognitív folyamatok közül az automatizáció és az 

emancipáció a leglényegesebb. Az automatizáció során az ismétlés, a gyakori használat által korábban 

független egységek sora egy egységként kerül feldolgozásra. Ennek az újracsomagolásnak az eredményeként 

az alkotóelemek elkezdik elveszíteni függetlenségüket, és az összetétel formailag is redukálódni kezd (Bybee 

2005: 603). A ’menni’ jelentésű igével alkotott szerkezet gyakori használata olyan kontextusokban, ahol az 

alany szándéka (spanyol), illetve maga az esemény megtörténte (katalán) is kiemelt fontosságú volt, ennek a 

jelentésnek az emancipációját okozza. Az általam vizsgált szerkezet esetében az eredeti térben való mozgás 

jelentés elveszett, az új jelentés pedig lassanként az elsődleges jelentéssé vált. 

 

9. Konklúzió 
 

A grammatikalizációhoz köthető jelentésváltozásban a nyelvhasználat vizsgálatának eredményeit és a kognitív 

szempontot bevonó elemzés a következő eredményeket hozta: 

A folyamatban el kell különítenünk egyfelől a kezdetben partikuláris társalgási implikatúraként megjelenő 

tartalmaknak a konvencionalizálódását, másfelől azokat az tartalmakat, amelyek már eleve a forma jelentését 

képező elemként válnak kiugróvá és nyernek teret, a forma egyéb jelentéskomponenseit háttérbe szorítva.  

Ugyanakkor a grammatikalizációs jelentésváltozásban az implikatúráknak több szerepe van, mint amennyit 

a szakirodalom eddig tulajdonított nekik. Szerepük kettős: egyrészt a szemantikai jelentés részévé válhatnak, 

új jelentéselemként tapadva hozzá egy adott szerkezethez, másrészt elősegíthetik, hogy egy már meglévő 

jelentéselem dominánssá váljon egy adott lexéma jelentésében, és így annak jelentése egy adott, az implikatúra 

által ösztönzött irányba fejlődjön. 

A jelentésváltozás folyamata kognitív szempontból az automatizáció és az emancipáció útján valósul meg a 

gyakori használat révén. 

A spanyol és katalán szerkezetek jelentésváltozásának vizsgálata megmutatta, hogy a nyelvtörténeti és a 

pragmatikai megközelítés ötvözésével több szempontból is nyerünk: alátámasztjuk, hogy a nyelvhasználat 

vizsgálata a történeti kutatás számára is hasznos, ugyanakkor megmutatjuk a diakrónia és a szinkrónia 

egységét a nyelv természetét illetően. Végül, segíthetünk a történeti pragmatika adatproblémáján is, hiszen a 

jelenlegi nyelvhasználat elemzéséből levont következtetések a történeti vizsgálatokat is ösztönözhetik. 

                                                           
7
 Megjegyzendő, hogy a magyar szerkezet (megyek bevásárolni) ezen a ponton helyezkedne el. 
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NAGYHÁZI BERNADETTE 
 

 

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT A SZÓREND TANÍTÁSÁBAN 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

„Engem hívnak Fábián Pistának” – szól a népdal, s ezt a mondatot ott mindenki helyénvalónak érzi. Annál 

inkább felkapja a fejét a magyart idegen nyelvként tanító nyelvtanár, amikor diákja e szerkezetet, szórendet 

követve mutatkozik be. 

Gyakorló magyar mint idegen nyelv tanárok bizonyára egyetértenek azzal, hogy az egyik leggyakoribb és 

legnehezebben javítható hiba a magyart tanulóknál a helytelen szórend alkalmazása. Sokan, sokféleképpen 

közelítették már meg ezt a kérdést, ám egységes állásfoglalás, teljes rendszerré fejlődő útmutató a szórend 

tanításának módjával kapcsolatban még nem született. 

Készülő doktori dolgozatomban egy olyan modell megalkotására teszek kísérletet, amely felhasználja a 

szórendre vonatkozó eszmefuttatások – melyek első nyomait már a Magyar Nyelvőr legkorábbi számaiban 

megtaláljuk – előremutató megállapításait, a magyar nyelv szórendjét megfejtő legújabb nyelvészeti 

eredményeket, a magyar anyanyelvi nevelés már működő modelljeit, és a nyelvtanítás során összegyűlt 

gyakorlati tapasztalatokat egyaránt. 

A mai előadásban e hosszadalmas modellalkotó folyamat egy szeletét szeretném bemutatni. 

 

2. A modell elméleti alapja: Küszöbszint 
 

Az előadásban a Küszöbszint által javasolt szórendtanítási modellt járom körül a gyakorlati tanítás 

szempontjából. A 2000-ben megjelent Küszöbszint szerzői a bevezetőben (Aradi A., Erdős J., Sturcz Z. 2000: 

12) művüket keretnek nevezik, amelyet a különböző felhasználók saját igényeik szerint alakíthatnak a 

tananyag, tankönyv vagy akár nyelvtanító program megtervezése során. A könyv egy teljes fejezetet szentel a 

magyar szórend leírásának. 

 

2.1. A Küszöbszint szórendi modellje 
 

A könyvben bemutatott modell erősen emlékeztet a Hungarian in Words and Pictures és a Színes magyar 
nyelvkönyv alkalmazta szórendtanítási gyakorlatra – a közös szerző, és a mögötte álló több évtizedes oktatási 

tapasztalat okán. A modell hat – betűvel jelölt – pozíciót különít el a mondat szerkezetében: A B2 B1 C1 C2 D. 

A szerzők ezeket a megjelenés sorrendjében sorolják fel; itt azonban célravezetőbbnek tűnik a mondatbeli 

súly, fontosság sorrendjében bemutatni a mondathelyeket: 

 

• C1: a mondat központi pozíciója, a két releváns pozíció egyike, az ige rögzített helye. 

• B1: a mondat másik releváns pozíciója. Ebben a pozícióban jelenik meg a neutrális és nyomatékos 

igekötő, az igemódosító, a névszói-igei állítmány névszói része; itt jelennek meg kontrasztív nyomatékot 

felvevő elemek, a tagadott ige kivételével a tagadott elemek, kérdőszók, kérdőszókkal kiegészített elemek, 

valamint itt jelenik meg az eldöntendő kérdések kérdő része. 

• C2: az ige mellett felvesznek egy segédpozíciót is, ahová a B1-ből kiszorított elemek kerülnek, a 

hangsúlyviszonyok figyelembevételével – hangsúlytalan pozíció. 

• B2: A releváns B1 pozíciót is megelőzi egy ahhoz szorosabban kötődő hely, amely a szórendet csak kis 
mértékben befolyásolja. Itt szerepelnek az is kötőszóval kiegészített elemek (én is, könyvet is, most is), a 

mind- kezdetű névmások, határozószók, illetve azzal kiegészített szerkezetek (mindenki, mindig, 
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mindegyik dobozban) és a pozitív összefoglaló értékű határozók (gyakran, jól, általában, rendszeresen, 

végleg). 

• A: szórend szempontjából közömbös pozíció; a téma elemei, a már ismert elemek szerepelnek itt. 

Áthelyezhetők a D pozícióba. 

• D: a szórend szempontjából semleges pozíció; a különösebb hangsúllyal nem rendelkező elemek helye. 

Ha ki akarjuk emelni az elem ismert voltát, áthelyezhetjük az A pozícióba. 

 

A pozíciók bemutatása után a Küszöbszint nagy számban hoz példákat a neutrális (26), a nyomatékos (70), a 

speciális elemekkel módosított (30) és a felszólító mondatokra (33). Az előadás szűkös időkeretei miatt most 

ezekből a semleges és a nyomatékos mondatokat vizsgálom. 

Figyelmes tanulmányozás után a felsorakoztatott mondatokat néhány alaptípusra lehet szűkíteni. Az 

elkülönítés alapja a mondat releváns pozícióiban megjelenő elemek vizsgálata. 

 

2.1.1. Semleges mondatok 

 

Semleges mondatok esetén a mondat pozíciói a következőképpen alakulnak: 

• a mondat viszonyító pontjaként aposztrofált C1 pozícióban a következő elemek jelennek meg: 

– üres pozíció: névszói állítmány esetén (az ige zéró fokon van) 

– tagadószó zéró fokon álló igével 

– ige 

– tagadott ige; 

• a másik releváns pozícióban (B1) a névszói vagy a névszói igei állítmány névszói része, elváló vagy az 

igéhez tapadó igekötő, illetve egy bármilyen mondatrész jelenhet meg (csak háromelemű mondatok 

vannak!); 

• a C2 pozíció mindig a tagadott ige esetén töltődik be, a B1-ből kiszorult elemmel; 

• az A: az alany és az időhatározó helye, melyek nem azonos sorrendben fordulhatnak elő itt – hol az alany 

van előbb, hol az időhatározó; 

• a B2: üres. 

 

Példamondatok: 

 

1. táblázat: Semleges mondatok 

 

Ø. 1. 2. 3. 4. 

(időkifejezés) (alany) 

bővítmény 

nyomatékos szó 

kérdés 

felelet 

tagadott szó 

ige 
egyéb 

bővítmények 

 

2.1.2. A nyomatékos mondatok 
 

E mondatok szórendjének bonyolultságát jelzi, hogy 70 példamondat segítségével illusztrálják a szerzők a 

lehetséges szórendi variációkat. A nyomatékos elem helye a B1, vagy ennek üresen maradása esetén a C1 

pozíció (itt csak az ige valamely nyomatékos formája szerepelhet). 

Nyomatékos elemek: 

• kiegészítendő kérdés kérdőszava (ki, milyen, mikor, hol stb.) 

• kérdő szószerkezet (milyen házban, hány órakor) 

• eldöntendő kérdésnél az a szó vagy szerkezet, amelyre kérdezünk (Péter? Gábor? itt? a bárba?) 
• a kérdésre válaszoló szó vagy szerkezet 

• kontrasztív nyomatékot viselő elem 

• ha az ige nyomatékos (e fentiek közül bármelyik), akkor a B1 üres marad. 
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A már ismert módon a C1 vagy üres (névszói állítmány esetén), vagy a hangsúlytalan, vagy a nyomatékos 

ige helye: így a tagadott és a kérdő szerepben álló ige is itt van. A B1 minden nyomatékos elem helye, a 

nyomatékos igét kivéve. A C2-be a névszói vagy névszói-igei állítmány névszói része kerül, ha kiszorul a B1 

pozícióból, illetve eredetileg ez a főnévi igenév helye. Amennyiben az igemódosító kikerül a B1 pozícióból, 

akkor a főnévi igenévvel osztozik a C2 pozíción (A fiúk akarnak moziba menni?). Az A pozícióban ebben a 

mondatcsoportban kizárólag az alany jelenik meg. A D a maradék helye. 

 

Példamondatok: 

 

2. táblázat: Nyomatékos mondatok 

 

 A B
2
 B

1
 C

1
 C

2
 D 

1.   Ki  Ø fáradt?  

2.   Péter Ø fáradt.  

3.   Fáradt Ø  Gábor? 

4.   Hol van  az utas? 

5.   Az utas van itt.  

6.   Nem a sofőr van itt.  

7.   Mit  csinál  Anna a parkban? 

8. Anna   sétál  a parkban. 

9. Géza   nem sétál  a parkban 

10.   Hova mennek  a lányok? 

11.   Moziba mennek  a lányok? 

12. A lányok  moziba mennek.   

13. A lányok  nem színházba mennek.   

14.   Hova fognak menni  a lányok? 

15.   Hova mennek be a fiúk? 

16.   Nem a lányok mennek be a bárba. 

17.   Kik fognak moziba menni?  

18.   A lányok fognak moziba menni.  

19.   Be fognak menni a bárba a lányok? 

20. A lányok   nem fognak bemenni a bárba. 

 

Ez a két csoport elegendő a kezdő szintű mondatok megformálásához. A példamondatok és az elméleti 

összefoglalás és magyarázat alapján megállapíthatók a magyar mondat – kezdő szintű – szórendjének 

szabályba foglalható elemei: 

• az ige helye a C1 pozíció, függetlenül attól, hogy az ige a mondatban nyomatékos vagy hangsúlytalan; 

• a B1 pozícióban mind nyomatékos, mind nyomatéktalan szavak szerepelhetnek; főként az igéhez 

szorosabban tartozó elemek helye (pl. igekötő); 

• nyomatékos mondatban a B1 pozíció a nyomatékos elem helye. Ilyenek: a kérdőszó, a kérdő szószerkezet, 

a kérdésekre adott válaszokban a feleletként adott szó vagy szószerkezet, a tagadott mondatrész (az ige 

kivételével); 

• a C2 pozícióba kerül minden, a B1 pozícióból kiszoruló elem; 

• az A pozícióban az alany, vagy az időhatározó és az alany jelenik meg; 

• a D pozíció a maradék helye. 

 

2.2. A szórendi táblázatok értékelése 
 

A bemutatott példákból látható, hogy ezen a szinten a B2 pozíció mindig üres, így felvétele felesleges. A 

speciális elemekkel módosított mondatként felvezetett mondatcsoport a mondatok egy jól körülhatárolt esetét 
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illusztrálja: a mondatban is vagy sem kötőszóval kiegészített elem, általános és határozatlan névmások, 

összefoglaló értékű határozószók állnak. Ha megvizsgáljuk ezek megjelenését és előfordulását a magyar nyelv 

oktatásának folyamatában, azt tapasztaljuk, hogy ezek megjelenése szinte minden esetben használati szintű; a 

könyvek gyakran a forma magyarázata nélkül, példamondatok segítségével rögzítik az ilyen mondatokat. Az is 

kötőszó tanítandó anyagként csak Kovácsi Mária Itt magyarul beszélnek c. könyvében jelenik meg, az 5. 

leckében, de szórendi magyarázat nélkül. A nyelvkönyvekre általában jellemző, hogy mind a két említett 

kötőszót, mind a névmásokat és az összefoglaló értékű határozószókat a példaszövegekben jelenítik meg, 

szószinten magyarázzák, a használatukat, mondatba helyezésüket azonban nem mutatják be, nem 

gyakoroltatják1. Mindezt végiggondolva, hasznosnak tűnik a B2 pozíció időleges mellőzése, azzal a 

fenntartással, hogy a magyar mondat alapszórendjének vagy kiinduló szórendjének tekinthető szerkezet 

elsajátítása után, a magyar nyelvi kompetencia magasabb szintjén beemelhetjük a szórendi szabályba ezt a 

pozíciót, az itt megjelenő elemek pontos elhelyezésével, magyarázatával – ahol ez már nem okoz zavart a 

kezdő nyelvtanulónak amúgy is nehéz, gyakran anyanyelvétől eltérő logikájú mondatszerkezet elsajátításában. 

A másik kérdéses pont a C2 pozíció. Ha megvizsgáljuk a példamondatokat, azt látjuk, hogy a C2 pozíciót 

egyrészt a B1-ből kikerülő elemek érdekében vettük fel, másrészt eredendően ez a főnévi igenév helye (Aradi 

A., Erdős J., Sturcz Z. 2000: 339.). De vajon valóban szükség van-e ennek a pozíciónak a 

megkülönböztetésére? 

 

A C2 pozíciót betöltő többelemű mondatok: 

 

3. táblázat: A C2 pozíciót betöltő mondatok 

 
 A B

2
 B

1
 C

1
 C

2
 D 

1. A fiúk ma   nem mennek moziba.  

2.   Kik fognak moziba menni?  

3.   Hova fognak menni a lányok? 

4.   Kik akarnak bemenni a bárba? 

5.   Nem a fiúk akarnak  moziba menni.  

6.   Be fognak menni a bárba a lányok? 

7.   Be akarnak menni a bárba a lányok? 

8. A lányok  nem a bárba akarnak bemenni.  

 

Ezekben az esetekben azt tapasztaljuk, hogy minden mondatban, ahol az ige után egynél több mondatrész 

következik, azok a jelentés értelmének megváltozása nélkül felcserélhetők, vagyis a C2-ben szereplő 

mondatrészek minden nehézség nélkül elhelyezhetők a D pozícióban (még akkor is, ha a főnévi igenév 

valóban szereti az ige után következő helyet). Pl.: 

 

Kik fognak moziba menni / menni moziba? 
Hova fognak menni a lányok / a lányok menni? 

Kik akarnak bemenni a bárba / a bárba bemenni? 
Nem a fiúk akarnak moziba menni / menni moziba. 

Be fognak menni a bárba a lányok / a lányok menni a bárba? 

Be akarnak menni a bárba a lányok / a lányok menni a bárba? 

 

Úgy tűnik tehát, hogy a C2 pozícióban szereplő elemek nem ragaszkodnak egy megkülönböztetett helyhez, 

így ahelyett, hogy még egy segédpozícióval egészítenénk ki a mondatot, egy egyszerű használati szabály 

fenntartásával – a főnévi igenév gyakran szorosan követi az igét – lemondhatunk ennek elkülönítéséről a kezdő 

szintű magyarnyelv-tanításban. 

 

3. A Küszöbszint szórendi modelljének egyszerűsítése 
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3.1. A mondatpozíciók újrastrukturálása 
 

A mondatnak a Küszöbszintben javasolt B2 és C2 pozícióiról már kiderült, hogy felvételük nem elengedhetetlen 

a kezdő szintű nyelvtanuló számára. 

A bemutatott modell nem tartalmaz kötelező helyet az alany számára. A magyar nyelvkönyvekben 

fellelhető, de az idézett példamondatokban is megfigyelhető szabályosság azonban arra utal, hogy a magyar 

nyelvben (is) jellemzően alannyal kezdődik a mondat. Érdemesnek látszik tehát az alany számára egy – nem 

kötelező – mondathelyet felvenni. A példákból azt is látjuk, hogy a Küszöbszintben javasolt A pozícióban 

szinte kizárólagosan az alany jelent meg: a 159 példamondat 52 releváns mondatából (betöltött A pozíció) 43 

esetben az alany jelent meg az A helyen; 8 esetben az alany és a nem nyomatékos időhatározó, 1 esetben nem 

nyomatékos időhatározó (E/1. személyű rejtett alany mellett). Úgy tűnik tehát, hogy a mondatszerkezet 

megsértése nélkül kijelölhetünk egy mondatkezdő, de nem kötelező pozíciót az alany számára – ez lesz az 1. 

számú mondatpozíció. Az időhatározó megjelenése után javasolható egy . mondatpozíció felvétele is, amely 

elsősorban – kezdő szinten – a nem nyomatékos időhatározónak adna helyet. 

A B1 pozíció semleges mondatban bármilyen, nyomatékosban pedig mindenféle nyomatékos elem helye – 

ez lehet gyakorlati modellünk 2. pozíciója. 

Az ige helye mindig a 3. – C1 – pozíció. 

Végül a mondat szerkezetét a nyomatéktalan, a szórend szempontjából semleges elemek zárják – a 4., 

tovább már nem osztott pozícióban. 

Ebben a rendszerben már csak egy eltérést tapasztalunk a kiinduló Küszöbszint-modellhez képest. Az ige 

rögzített C1 pozíciója gyakran vezet megkülönböztető szabályokhoz a nyomatékos ige esetében: a nyomatékos 

ige, a többi nyomatékos elemtől eltérően, saját szabályokat követel meg. Amennyiben az ige a nyomatékos, az 

előtte álló B1 pozíció üres marad. A nyelvtanuló tehát azt tapasztalja, hogy minden esetben a B1 a nyomatékos 

elem helye – kivéve az igét. Az üresen maradó B1 pozíció mintegy azt sugallja, hogy a B1 és a C1 rivális 

pozíciók – csak az egyikük tartalmazhat nyomatékos elemet. A példákból – egy kivétellel – úgy látjuk, hogy a 

mondatban két lehetséges nyomatékos hely van (B1 és C1), amelyek egymást kioltva töltődnek be. Úgy tűnik 

azonban, hogy nincs feltétlenül szükség erre a megkülönböztetésre. Egyszerűbbnek és megtanulhatóbbnak 

látszik, ha az ige előtti 2. pozíciót kijelöljük a nyomatékos elem helyéül, függetlenül annak szófajától vagy 

mondatban betöltött szerepétől. Elmozdítjuk tehát az igét a neki kijelölt 3. helyről annak érdekében, hogy 

minden nyomatékos mondatszerkezetet azonos szabállyal tudjunk leírni. 

 

1. ábra: A mondatmodell alapszórendje 

 

Ø. 1. 2. 3. 4. 

(időkifejezés) (alany) 

bővítmény 

nyomatékos szó 

kérdés 

felelet 

tagadott szó 

ige 
egyéb 

bővítmények 

 

Külön figyelmet érdemelnek az igekötős igét tartalmazó mondatok. A C2 pozíció figyelmen kívül 

hagyásával úgy tűnhet, nem tudjuk elhelyezni az elváló, fordított szórendű igekötőt. Egy egyszerű megoldás 

segíthet a problémán: az igekötő és az ige szoros kapcsolatát is érzékeltethetjük, ha az igekötőt nem szakítjuk 

el az igétől. Semleges mondatban a 2. és a 3. pozíciót összevonjuk, nyomatékos mondatban az igekötőt az ige 

mellett helyezzük el a 3. pozícióban. Ennek érdekében ki kell egészíteni a szabályt: 

 

2. ábra: Igekötős igét tartalmazó mondatok szórendi modellje 

 

Ø. 1. 2. + 3. 4. 

(időkifejezés) (alany) igekötő + ige 
egyéb 

bővítmények 
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Ø. 1. 2. 3. 4. 

(időkifejezés) (alany) 

nyomatékos szó 

kérdés 

felelet 

tagadott szó 

ige + igekötő 
egyéb 

bővítmények 

 

3.2. A gyakorlati modell előnyei 
 

Az itt bemutatott modell – ahogyan azt egy korábbi előadásban kifejtettem2 – lehetővé teszi, hogy mindig csak 

olyan és csak annyi mondathelyet vegyünk fel, amelyek betöltését a nyelvtanuló ismeretei már lehetővé teszik. 

A modell így nem tartalmaz zavaró üres helyeket; az újabb mondatpozíciókkal csak a megfelelő lexikai 

elemek megismerése után egészítjük ki a mondat szerkezetét. A másik előny, hogy nem igényel külön szabályt 

az ige számára, hiszen az ige éppúgy engedelmeskedik a nyomatékos szerepből adódó szórendi szabályoknak, 

mint a többi mondatrész. Végül az igekötő szórendi helye, és az igéhez fűződő szorosabb viszonya is 

érzékeltethető a modell segítségével anélkül, hogy az eredeti szabályt megsértenénk. A nyelvtanulás magasabb 

szintjén a modell tovább fejleszthető: a kvantorok számára (speciális szórendi elemek) egy segédpozícióval 

egészíthetjük ki a mondatmodellt – ennek ismertetése azonban már meghaladja az előadás kereteit. 

 

4. Összegzés 
 

A nyelvtanítás egy adott szintjén – a nyelvelméletben jártasabb, jobban képzett nyelvtanulók esetén már előbb 

is – meg kell jegyeznünk, hogy a magyar nyelv az itt szabályba foglalt szerkezeteken kívül más 

mondatépítkezést is megenged – de vajon elvárjuk, elvárhatjuk-e a tanítványainktól, hogy kezdő szinten ilyen 

mélységben ismerjék a magyar nyelv változatos szórendi lehetőségeit?! Ha elérjük azt, hogy a kezdő 

nyelvtanuló több-kevesebb gyakorlás után helyes és a szándékainak megfelelő semleges és nyomatékos 

mondatokat tud alkotni, nyelvtanári munkánkat máris sikeresnek tekinthetjük. A szórendi variációk sokaságát 

meghagyhatjuk a további, haladó szintek feladatául. 

Az itt bemutatott modellt korábbi írásaimban és előadásomban már felvázoltam. A mai előadáson 

megkíséreltem bizonyítani, hogy a Küszöbszint megjelenése előtt, a tanítás során kialakult modell nem mond 

ellent a Küszöbszintben javasolt megoldásnak, inkább annak egyszerűsített változataként fogható fel, amely 

átláthatóbb, kevesebb megkötést és szabályt tartalmazó rendszerével alkalmas lehet a mindennapi nyelvórai 

használatra. 

 

5. Függelék: A puding próbája 
 

Tudjuk, a puding próbája az evés – a modell létjogosultságát is csak a használat bizonyíthatja be. Lássunk 

most egy példát arra, milyen eredményre jutott egy – már nem teljesen kezdő – nyelvtanuló egy, a 

mondatalkotást is gyakoroltató nyelvórán. 

A tanuló feladata egy olvasmány feldolgozása volt (Kovácsi Mária Itt magyarul beszélnek; 3. lecke: Két 
detektív). A szövegértési, szövegfeldolgozó feladatok után a nyelvtanuló írásban válaszolt a tankönyv 

kérdéseire. A munkát önállóan végezte el, csupán felhívtam a figyelmét arra, hogy igyekezzék mindig az adott 

kérdésre válaszolni, s ennek érdekében használja az üres szórendi táblázatot. 

A feltett kérdések: 

 

Hová megy ki (X) a presszóból?  Mit csinál X az utcán? 

Mit csinál X a teraszon?  Honnan néz le az ember az utcára? 

Honnan jön ki Y? Ki száll ki egy autóból? 

Felszáll Y a téren az autóbuszra? Mit csinál X és a másik ember az erkélyen? 

Ki megy be a telefonfülkébe? Kik érkeznek oda? 

Hová megy X a teraszról? Ki ül a presszóban? 
 

3. sz. ábra: A nyelvtanuló válaszai 
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A mondatokból látható, hogy a nyelvtanuló nem követett el szórendi hibát. Minden kérdésre a megfelelő 

szórendű választ adta. Az előfordult két hiba csak a táblázat kezelésében mutatkozott, kizárólag a nyomatékos 

ige elhelyezésében – de a mondat szórendje még ebben az esetben is helyes volt. 

Természetesen egyetlen eset nem igazolhatja az itt javasolt gyakorlati modell létjogosultságát. A gyakorlati 

tapasztalatokból azonban úgy látszik, hogy a modell – a hozzá tartozó táblázattal, illetve a korábban3 már 

bemutatott Szóforgatóval együtt – hasznos segítséget, mintegy „mankót” nyújthat a magyar nyelv 

szórendjében eligazodni kívánó nyelvtanulónak. 

 

 

Jegyzetek 

 
1 A teljesség igénye nélkül ebből a szempontból a Színes magyar nyelvkönyvet, a Halló, itt Magyarország és az Itt 

magyarul beszélnek c. nyelvkönyvet tekintettem át. Minden esetben azt tapasztaltam, hogy a vizsgált elemek kiemelt, 

tanítandó anyagként nem, csak a szövegekben és szöveges feladatokban fordulnak elő. 
2 Az előadás a MANYE XVI. kongresszusán hangzott el (Utak és módszerek a szórend tanításában). 
3 A Szóforgatót szintén a MANYE XVI. kongresszusán mutattam be 
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NÁRAY-SZABÓ MÁRTON 
 

 

EGY HELYZETMONDAT SZÓTÁR TERVE 
 

 

 

 

 

1. Helyzetmondatok a nyelvben 
 

A nyelvoktatás fejlődése évtizedek óta egyre hatékonyabb módszereknek köszönhetően olyan tendenciát 

mutat, amely a mindennapi beszélt nyelv, a társalgási nyelv elsajátítását egyre inkább előtérbe helyezi. Elég, 

ha az úgynevezett kommunikatív megközelítésre, vagy a különböző audio-vizuális, audio-orális módszerekre 

gondolunk. A lexikográfus feladata tehát a folyamatosan változó, mégis bizonyos állandóságot is mutató 

beszélt nyelvi jelenségek eddiginél mélyebb feltárása, megismertetése. Egy sajátos terület a szituációhoz 

kötődő automatizmusok, fordulatok, kifejezések köre, amelyek állandósult szókapcsolatok, és legtöbbször 

mondatértékűek (Coulmas 1979, Keller 1979, Wray 2002). Minden ilyen mondat frazéma, annak ellenére, 

hogy az alkotóelemeknek és a mondatnak nincs, vagy nem feltétlenül van metaforikus jelentése, értelmezése. 

A szóbeli kommunikáció sajátsága viszont, hogy megnyilatkozásokból áll, amelyek a szándékolt cél szerint 

beszédaktusokra bonthatók (Roulet et al. 1985). Ezek az alapelemek legtöbbször olyan mondatokon keresztül 

valósulnak meg, amelyeknek illokúciós és perlokúciós tartalma a mondat alapjelentéséből, a szituációból, a 

kontextusból, valamint a konverzációs maximák alapján egyértelműen kikövetkeztethetők, ezt nevezi a 

pragmatika inferenciának (Moeschler 1994). Ilyen mondat például: Csukd be az ablakot!, amely egy direktív 

beszédaktus, vagy: Nem hinném – kétségbevonás, Nem tudok jönni – elutasítás. 

Kissé áttételesebb módon, azaz indirekt beszédaktussal (Searle 1975) fejezhetjük ki ugyanezeket: Fázom! – 

az ablak becsukására való késztetés, Azt hiszem, inkább holnap jönnek – ez lehet adott esetben kétségbevonás, 

illetve Majd máskor talán – elutasítás. Az indirekt beszédaktusok egy része kodifikálódott az idők folyamán, 

azaz fosszilizálódott, idiomatikussá vált. Az iménti három példánál maradva: Csukd be az ablakot! helyett 

Megtennéd, hogy becsukod az ablakot? (feltételes kérdés), Nem hinném helyett Gondolod?, illetőleg Nem 

tudok jönni helyett Majd ha fagy! vagy egyszerűen Felejtsd el!, netán Majd meglátjuk… (elutasító értelemben). 

Ez utóbbi mondatokban, amelyeket röviden helyzetmondatoknak nevezhetünk, az idiomatikus jelleg két 

tényezőből fakad: 1. elemeik egymáshoz képest lexikálisan rögzültek, 2. pragmatikai többlettartalmuk nem 

következtethető ki inferencia útján. 

A kifejezések ki nem következtethető pragmatikai többlettartalma mindig vagy illokúciós jellegű (= 

megnyilatkozásban hordozott pragmatikai tartalom), vagy perlokúciós jellegű (= a megnyilatkozás által 

közvetetten elérendő cél). Lássunk néhány illokúciós példát: Parancsoljon! – elköteleződő (kommisszív) 

aktus, Most repül a kismadár! – elkötelező (direktív) aktus, Még mit nem?! – érzelemkifejező (expresszív) 

aktus. A perlokúciós aktusok is többfélék lehetnek: vigasztalás (Lesz ez még jobb is!), sértés (Pukkadj meg!), 

vagy szidás (Normális vagy?!). 
Jelen cikkben a példák magyar kifejezések, ugyanakkor a szótár terve bármely nyelvre alkalmazható: az 

apropót egy francia-magyar helyzetmondat-szótár előkészítése adta. 

 

2. Helyzetmondatok oktatása 
 

Gyakorló nyelvtanárként volt módunkban hasonló jellegű francia kifejezések oktatásában tapasztalatokat 

gyűjteni egyetemisták körében. A többi frazémához hasonlóan, itt is a kontextusból érdemes kiindulni: 

magnófelvételen jól hallatszik az intonáció és a szituációs keret is felismerhető a nyelvtanuló számára. 

Minimális rutin megszerzése után rávehetjük a diákot, találja meg egy lejegyzett beszélgetésben a 

helyzetmondat-frazémákat. Ez találgatásra is alkalmat adhat: vajon mit jelenthet a kifejezés? A leggyakoribb 
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beszédaktusok: véleménynyilvánító, üdvözlő, érzelemkifejező (főként felháborodás, meglepetés), illetőleg 

párbeszédet lezáró aktusok. 

A kifejezéslistákat beszédaktusok szerint állíthatjuk össze. Fel kell hívnunk a figyelmet a többértékű 

kifejezésekre, a stílusminősítésre, érzelmi többlettartalmakra. A szituációtól független szólásokkal szemben 

nyilvánvalóan nehezebb a használati feltételek megadása: ezért több szituációban is érdemes bemutatni egy 

adott frazémát. Könnyíti viszont a használat elsajátítását, hogy teljesen invariábilisak, sem a mód, sem az idő, 

sem a szám, sem a személy nem változtatható. Helyes, ha magyar megfelelőt keresünk, de nagyon gyakori, 

hogy közel se pontos a megfelelés. 

Mikrodialógusokkal, majd hosszabb párbeszéd-gyakorlatokkal segíthető a rögzítés folyamata, írásban cloze-

tesztekkel, asszociációs feladatokkal. 

 

3. Összevetés a szituáció-semleges szólásokkal 
 

A továbbiakban a * (csillag) nemcsak a nyelvtanilag helytelen mondatokat jelöli, hanem azokat is, amelyek az 

adott formában idiomatikus értelemben nem használatosak. 

Mint fentebb megállapítottuk, a helyzetmondatok kivételesen magas kötöttségi fokkal jellemezhetőek. 

Szintaktikai szempontból, más szólásokhoz hasonlóan, szórendileg kötöttek: *Mit (nem még / még nem)?, 

csak: Még mit nem?; a tagadó mód nem megengedett: *Nem hiszi a piszi!, csak: Hiszi a piszi! Sőt, hiányoznak 

az aspektuális változatok is: *Majd ha (fagyni kezd / befagy)!, csak: Majd ha fagy!; valamint tilos az 

alárendelés is: ?*Azt gondolta, hogy hiszi a piszi! (kivéve idéző értelemben, függő beszédben). 

A szituációtól független igei szólásokban, amelyeknek kötöttsége változó, ilyen fokú rögzültséggel nem 

találkozunk. Bár az alárendelés, illetve az aspektus módosítása a legtöbb esetben megengedett (Azt gondolta, 

hogy azért is köti az ebet a karóhoz; Kötni kezdte az ebet a karóhoz), a tagadás nem mindig értelmes (*nem éri 
meg a pénzét (’nem értékes ember’), de: nem köti tovább az ebet a karóhoz). A szórend igen gyakran kötött 

(*papot-csapot otthagy, ?*a pénzét éri meg, nem a …). 

Morfológiailag is teljes a kötöttség (mód, idő, szám, személy): *Majd ha (fagyni fog / fagyott / fagyna), 
csak: Majd ha fagy!, sőt lexikailag is: *Hiszi a Gizi/Misi!, csak: Hiszi a piszi! Tiltott továbbá új lexikai elemek 

beágyazása: Majd ha ?*(holnapután) fagy! 
Ezzel szemben a szituáció-független igei frazémáknál csak lexikai értelemben beszélhetünk kisebb nagyobb 

mértékben rögzültségről, morfológiailag ugyanúgy szabadon ragozódhatnak, mint az egyszerű igék: annyit 

értek/értesz/ért/értett/értene hozzá, mint tyúk az ábécéhez. A szóelemek kicserélésével általában nem kapjuk 

meg ugyanazt az idiomatikus jelentést, ha mégis van ilyen, a változatok száma behatárolható: annyit ért/tud 

hozzá, mint (lúd a zsoltárhoz / szamár az aranyhoz/regéhez / tyúk az ábécéhez/regéhez). 
 

4. Lexikográfiai szempontok 
 

A szemantika hagyományosan kétféle lehetséges kutatási metódust ismer: a szemasziológiait és az 

onomasziológiait (Neveu 2004: 264), azaz amikor egy szóból, vagy kifejezésből kiindulva próbáljuk keresni a 

lehetséges jelentéseket, illetve ennek ellentéte, ahol egy jelentés adott, és meg kell vizsgálni, milyen alakok, 

kifejezések adhatják vissza a kérdéses tartalmat. Néhány újabb frazémaszótár az onomasziológiai szerkesztési 

módot részesíti előnyben a hagyományos ábécérendes elrendezés helyett, mint például Bárdosi Vilmos 

Francia-magyar szólásszótára (Bárdosi 1997), vagy Michel Martins-Baltar DICOMOTUS című digitalizált 

szótára (Martins-Baltar 2000b). Mások szemantikai tárgymutatóban közölnek kulcsfogalmakat (Cellard 1985, 

Bárdosi 1997, Bárdosi 2003). Az előbbieket nevezik tezauruszoknak is, bár, nem szorosan véve, csak a 

szókincs szinonim kapcsolatait mutatják be. 

Tekintve, hogy az itt vizsgált kifejezések lexikalizálódott indirekt beszédaktusok, az esetek túlnyomó 

részében nehezen értelmezhető, sőt gyakorlatilag nem is határozható meg valódi szemantikai tartalom, hiszen 

nem ez jellemző rájuk. Ehelyett az illokúciós vagy perlokúciós céltartalom (force illocutoire) az, ami alapján 

beszédbeli funkciójuk megragadható. Ez lesz tehát az elsődleges tagolási szempont a szótárban. A fejezetek 
főbb beszédaktusoknak felelnének meg, amelyek kifejezések kisebb csoportjait tartalmazzák (direktívek: 

figyelemfelkeltés, nyugtatás, óvatosságra intés, csendre intés, tettre buzdítás, …; kommisszívek: ígéret, 

fenyegetés, visszautasítás; expresszívek: egyetértés, tagadás, pozitív érzelem, negatív érzelem, meglepetés, 
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közöny, …; perlokúciós: engedékenység, meggyőzés, szidás, vád, kritika). Az egyes szócikkekben megjelenő 

pragmatikai funkciójelölés már csak pontosítás (például a negatív érzelmeken belül: csalódás, szomorúság, 

harag, antipátia, bizalmatlanság, aggodalom, elégedetlenség). 

Másrészt a kifejezések mindig erősen függenek a szituációtól, a beszélt nyelvben is csak dialógusban 

fordulnak elő, a szólásokhoz képest, amelyeket idegen nyelvi megfelelővel, definícióval, stílusminősítéssel 

látnak el általában a frazémaszótárak, új elemként kerül elő a megnyilatkozást kiváltó tényező. Ez lehet a 

szituáció maga (Emlegetnek! (csukláskor)), a partner megnyilatkozása (Nem tesz semmit! (köszönetre 

reagálva)), vagy a beszélő saját szavai, amelyeknek diskurzusbeli státusát módosítani kívánja (akarom 
mondani (helyesbítés)). Meg kell tehát jelölni a beszédaktust kiváltó stimulust, előzményt, ami egyébként csak 

a szituációfüggő szólásoknál határozható meg. 

A frazémaszótárak hagyományához igazodóan, a nyelvtani megszorítások itt is külön mezőben kerülnek 

tárgyalásra. Az előző fejezetben azonban utaltunk arra, hogy mind szintaktikai, mind morfológiai (ragozási) 

szempontból gyakorlatilag teljes a kötöttség. Grammatikai varianciára legföljebb a magázó alak ad 

lehetőséget: Ezt másnak mondd/mondja! A franciában találkozunk néhány olyan egyes szám második 

személyű alakkal, amely magázva nem alkalmazható: Tu parles! (’Higgyem is el!’), viszont: *Vous parlez! A 

nyelvtanuló számára még ennél is fontosabb, hogy tisztában legyen a szólás stílusértékével, regiszterével. 

Eszerint elsődlegesen a köznyelvi, bizalmas, vulgáris és argó kifejezések között érdemes különböztetni. E 

kifejezéseknek egyébként, azt a – főleg nem evaluatív, inkább dialógusszervező jellegű – részét igyekszünk a 

szótárban bemutatni, amely viszonylag állandóbb, nem annyira divatfüggő, tehát tíz-tizenöt év múlva is 

legalábbis érthető lesz a köznyelvi beszélő számára. 

A magyarázó rész lehetőleg magyar ekvivalenssel vagy ennek híján a francia frazéma körülírásával 

kezdődik. Ezután a megértést segítő, szemléltető példa következik, ami a gyakorlatban egy két-három 

mondatos párbeszédrészlet, magyar fordítással. Végül szinonim jelentésű francia kifejezések következnek 

utalás formájában, illetőleg az adott esetben a szólás egyéb pragmatikai funkciói, amennyiben polifunkciós 

helyzetmondatról van szó. 

A fent vázolt szócikk-elrendezést lássuk a Je vais me ge^ner! mondat példáján: 

 

ELSŐ RÉSZ: Ígéret / visszautasítás (Elköteleződő beszédaktusok) 

ezen belül: 

A. Ígéretek 

A fejezeten belül a kifejezések ábécérendet követnek. A „J” betűnél találjuk az alábbi szócikket: 

Je vais me gêner! 

JAVASLAT ELFOGADÁSA – kiváltó tényező: a beszélgetőpartner valamit mond 

Grammatikai megszorítások: je kötelező használata 

Regiszter: biz 

Meghatározás: <a beszélő a partner szavai szerint fog cselekedni, elfogadja azokat> 

Példa: 

– Si tu n’es pas satisfait des travaux, tu devrais te plaindre auprès de l’entreprise! 

– Je vais me gèner! 
Magyarul: 

– Ha nem vagy elégedett a munkákkal, tegyél panaszt a vállalatnál! 

– Ezt fogom tenni! 

Szinonim kifejezés:  Je n’y manquerai pas! 

A kifejezés egyéb funkciói:  JAVASLAT ELUTASÍTÁSA (kiváltó tényező: a beszélgetőpartner arra inti, hogy 

ne tegyen panaszt) 

 

5. A terv összevetése a Bárdosi-féle és a Martins-Baltar-féle szólásszótárak szerkezetével 
 

A továbbiakban két tezaurusz-szerkesztésű frazémaszótár struktúráját mutatjuk be, amelyek azonban más 
céllal készültek, más tartalommal rendelkeznek, mint az általunk javasolt helyzetmondat-szótár. A Bárdosi-féle 

(1997) szólásszótár kétnyelvű, elsődlegesen tématerületek szerint csoportosít, kulcsfogalmak és kulcsszavak 
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szerinti indexszel rendelkezik, és mintegy ezer szituációfüggetlen szólást tartalmaz. A Martins-Baltar által 

szerkesztett (2000b), Interneten is elérhető szótár, teljesen digitális (mintegy tízezer kifejezés), csak 

helyzetmondatokat tartalmaz, de ezek kevesebb, mint fele igazi frazéma, a többi szabad mondat. A 

csoportosítás itt többféle, létezik egy lista főigék szerint, egy a megnyilatkozás kiváltó oka szerint, egy a 

pragmatikai funkciók szerint, valamint egy a megnyilatkozás által szóba hozott körülmény jellege szerint. 

Bárdosi Vilmos Francia-magyar szólásszótárát magyar anyanyelvű, haladó nyelvtanulók, illetőleg 

egyetemisták számára írta, a szótár a műveltebb mai francia beszélők által használt állandósult, 

automatizálódott, főként igei, kis részben határozói vagy melléknévi szókapcsolatokból, illetőleg 

szóláshasonlatokból áll, valamennyi jellegzetesen metaforikus motiváltságú. A szólások konkrét 

kommunikációs szituációhoz nem kötöttek, elsődleges céljuk a valóság leírása, azaz inkább konstatív 

megnyilatkozásokban képzelhetők el. Fejezetei tématerületek szerint (például: emberi kapcsolatok), azokon 

belül összefoglaló fogalmakra alapozva (például: szimpátia, barátság, szerelem, udvarlás, házasság, család) 

osztják fel a kifejezéseket. 

A szócikkek a francia szótárírási gyakorlatban meghonosodott formát követik, vagyis az igék főnévi 

igeneves alakja szerepel a szólásban, csúcsos zárójelek között esetleg jelzi a szerző, ha van egy preferált 

alakváltozat. A kerek zárójelek és a perjelek lexikális változatokat jelölnek. A ritkábban használatos szavak 

kiejtését szögletes zárójelek között találhatjuk, dőlt betűvel szedték a stílusminősítéseket. A frazémák kötelező 

vonzatai az adott kifejezéssel együtt szerepelnek. A definíciós rész francia körülírással kezdődik, amit a 

nyelvtani sajátságok rövidített felsorolása követ. A magyar megfelelők átlagos száma kettő vagy három, 

amelyek nagyjából egyenértékűek, a vonzatkeretet itt is megadja a szerző. Végül bizonyos, érdekesebbnek ítélt 

esetekben lábjegyzet formájában tájékoztatást kapunk a szólás eredetéről, keletkezési körülményeiről. 

Lássunk egy példát: 

 

ELSŐ RÉSZ: Az ember fizikai tulajdonságai 

ezen belül: 

3. szakasz: Méret, testsúly 

A fejezeten belül a kifejezések jelentés szerint rendezettek. 

C’est une armoire à glace (fam) 

 Francia definíció: se dit de qn de fort et de musclé, à la carrure impressionnante 

 Nyelvtani sajátságok: - 

 Magyar megfelelők: <vki> olyan, mint egy hústorony, <vki> izomkolosszus 

 

A jelen tanulmányban tárgyalt szótár célja szintén a magyar nyelvtanulók szolgálata, de nemcsak haladó 

szinten. Ezért a meghatározást, amely itt szituációs és nem szemantikai, magyarul adtuk meg. A 

tématerületeknek felelnek meg a beszédaktusok osztályai, alosztályai. Alakváltozatokról, vonzatokról 

helyzetmondatok esetén igen ritkán beszélhetünk: Tu parles de N! - Micsoda egy N! (felháborodás 

kifejezésére). Nyelvtani sajátságokat sem gyakran szükséges jelölni, mivel a morfológiai-szintaktikai kötöttség 

szinte mindig teljes. A magyar megfelelő nem mindig tudja olyan pontosan visszaadni a jelentést, mint az 

„általános” szólásoknál: Il n’y a pas d’arête dans le bifteck! - <az Arrête! (’Hagyd már abba, menj már!’) 

kifejezésre, válaszként>, kb. annyi mint: Nem hagyom abba! 

Martins-Baltar (2000b) egynyelvű francia szótára teljesen más jellegű. Frazeologizálódott, illetve csak 

gyakran használatos, de nem kötött helyzetmondatokat tartalmazó, számtalan hipertextes utalást és bonyolult 

pragmatikai meghatározást tartalmazó munkáját kutatóknak ajánlhatjuk, akik az egyes nyelvekben előforduló 

helyzetmondatok közti árnyalatnyi különbségeket szeretnék szisztematikus módon felfogni, értelmezni. 

Csoportosításai bonyolultak, gyakran öt-, hat-, vagy hétlépcsősek, ami kissé nehézkessé teszi a használatot, 

kevéssé áttekinthető. Előnye viszont a többszempontú csoportosítás: kigyűjtött listák készültek alfabetikus 

sorrend, beszédaktus-típusok, pragmatikai funkció, valamint a kifejezés által hivatkozott esemény 

körülményének jellege szerint. 

A szócikkek szerkezete is meglehetősen összetett: a kifejezések egyik fajta megjelenítése a kulcsszó 

szerinti: a mondat-frazémák ezek homonimái szerint szétcsoportosítva találhatók meg. A helyzetmondat 

leggyakoribb alakját szinonim és homonim értelmű kifejezésekre való utalások követik. Az első bekezdés 

tartalmazza még a stílusminősítést, a beszédhelyzet sajátosságait (például a beszélő magasabb társadalmi rangú 
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kell, hogy legyen, mint a partner), egy kimerítő definíciót, illetőleg a frazémaszótárakra való utalást, 

amelyekben a kifejezés megtalálható. A második részben egy hosszú, precíz leírás következik a frazéma 

elhangzását kiváltó ok mibenlétéről, és kifejeződéséről a beszédszituációban, vagy magában a 

megnyilatkozásban. A harmadik bekezdés a pragmatikai funkciók négy szempontú osztályozása alapján 

kategorizál: 

 

a. a funkció jellege, amely szerint kognitív, vagy axiologikus (minőségre vonatkozó) kifejezéseket 

különböztet meg 

b. a funkció előjele, ami pozitív, negatív vagy semleges lehet 

c. a reakció jellege, amely vagy a beszélő saját iniciatívájából indulhat, vagy valamely kiváltó tényező 

hatására 

d. a beszédaktus jellege: a szerző a konstatív és expresszív aktusokat „aktív”, a kommisszív aktusokat 

„nunciatív”, a direktív aktusokat pedig „incitatív” aktusoknak nevezte el. 

 

A fent említett szempontokon kívül az esetleges funkcióhalmozások is fel vannak tüntetve, vagyis azok a 

funkciók, amelyek a fő funkció mellett másodlagosan jelen vannak, például egy kommisszív beszédaktus 

(fenyegető jelleggel) egyben lehet negatív axiologikus értékelés is a partner viselkedésére vonatkozóan (Ezt 

még megemlegeted!). 
Az esemény körülményei alatt, amelyet a következő szakasz specifikál, a szerző a megnyilatkozást kiváltó 

esemény azon aspektusát érti, amelyre vonatkozik maga a megnyilatkozás. Eszerint szólhat egy kifejezés az 

esemény objektív okáról, motivációjáról (ez utóbbi szubjektív jellegű), bekövetkezéséről vagy be nem 

következéséről, a cselekvő tulajdonságáról, a cselekvés megvalósíthatóságáról stb. 

Az ötödik részben általános információkat kapunk: a mondat szemantikai előjele (állító-tagadó), modalitása 

mellett a metaforizáltság foka is megjelenik (metaforikus, vagy nem, használatos-e a frazéma szó szerinti 

értelemben vagy nem). Legvégül megtudhatjuk, milyen alakváltozatokban él a szólás, és hogy a 

szövegkorpuszban hol fordul elő és hányszor. Íme egy példa-kifejezés: 

 

Címszó: ABATTIS 

Kifejezések: 1. Tu peux numéroter tes abattis (’Ezt megemlegeted’, ’Most kinyuvasztlak’) 

Stílusminősítés: argó, beszélő helyzete: magasabb rang 

[utalások a referenciaszótárakra] 

Kiváltó ok: A kifejezést kiváltó ok egy konkrét materiális cselekedet, „károkozás”, negatív axiologikus 

értékkel, a megnyilatkozás tervezett eseményt mutat be, a cselekvő a beszélő vagy harmadik személy, az 

„áldozat” a hallgató. Az ok nincs jelen a beszédszituációban, sem a megnyilatkozásban. 

Funkció: negatív axiologikus tett, saját iniciatívából kiinduló. Alkategória: büntetés. Beszédaktus: nunciatív 

(elköteleződő). Ezen belül: a beszélő büntetésre szánja el magát. Egyéb funkciók: negatív axiologikus 

értékelés a partner tettéről. 

Eseménykörülmények: A kifejezés valóságfelidéző, a kilátásba helyezett tett megvalósulása esetén negatív 

hatású. A felidézett valóság motiválja a negatív értékelő aktust, mivel az esemény axiologikusan negatív. Az 

esemény a kiváltott aktustól függetlenül bekövetkezett. A kifejezés explicit módon utal a kiváltott aktusra 

egy metaforikusan kifejező ige (numéroter) segítségével. 

Általános információk: Állító, kijelentő mondat. Nincs szabad vonzat. Szó szerinti jelentésben nem 

használatos. Metaforikus. 

Korpusz információk: FRANTEXT: 2 előfordulás, első előfordulás: SABATIER, R.: Les noisettes 

sauvages. 

 

Ezen kívül létezik három másik megjelenítési mód. Az elsőben nem alfabetikus rendben, hanem 

beszédaktusok, azon belül pedig pragmatikai funkció szerint történik a felbontás. A második 

eseménykörülmények szerinti, majd funkció és ábécérend szerint csoportosít. A harmadik a kiváltó ok szerint, 

azután funkció szerint. 

Nyilvánvalóan egy nyelvet tanuló, nem szakmai közönség számára a fenti információrengeteg felesleges, 

feltüntetése inkább zavarja az eligazodást. Elég tehát esetünkben egy megjelenítési mód, a többi jellemző 
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indexelhető: gyakorlati szempontból a beszédaktusok szerinti csoportosítás látszik legcélszerűbbnek, az 

alfabetikus és a kiváltó ok szerinti listák közlése index-szerűen, sorszámra való utalásokkal oldható meg. Más 

szótárakra való utalásra, vagy a metaforizáltság fokának ismeretére a felhasználónak itt nincs szüksége, 26-féle 

kiváltó ok helyett elegendő három megkülönböztetése: szituáció, a partner megnyilatkozása vagy a beszélő 

saját gondolatai. Ezek csoportosításáról, hátteréről doktori értekezésünkben (Náray-Szabó 2006) részletesen 

szóltunk. A pragmatikai funkciók a felvázolt tervezetben is gyakran pozitív vagy negatív hozzáállás szerint 

tagolhatók (vö. infra, 4. pont második bekezdése): elfogadás vagy visszautasítás, ajánlat vagy megtagadás, 

kérés vagy tiltás, pozitív vagy negatív érzelemnyilvánítás, elégedettség vagy elégedetlenség, megerősítés vagy 

cáfolat / kétségbevonás. Ez a törekvés a poláris felosztás irányába nem tartható a perlokúciós aktusok esetében 

(vigasztalás, szidás, sértés). A másodlagos funkciók közül érdemes kitérni a helyzetmondat érzelmi 

többlettartalmára (például: fenyegetés esetén harag is kifejeződhet). Végül apró betűvel megjelölhetjük a 

szólás forrásául szolgáló szöveg korpuszbeli helyét. 

 

6. Konklúzió 
 

A frazeológia egy eddig kevéssé tárgyalt, lexikográfiai szempontból alulreprezentált területéről, a 

helyzetmondatok szótárszerű feldolgozásáról, annak tanulságairól kívántunk röviden szólni. A tudományág 

előrehaladtával egyre élesebben elkülöníthető csoportok közül a vizsgált frazémaosztály abban különleges, 

hogy elemei egy adott beszédszituációban gyakorlatilag az egyetlen adekvát, mondatszerű reakcióként írhatók 

le. Láttuk, hogy szintaktikailag, morfológiailag és lexikális értelemben ez a legkötöttebb csoport. Értelmezésük 

sem lehetséges a hagyományos szemantikai eszköztár segítségével. Ehelyett a modern pragmatika, elsősorban 

a genfi iskola által kidolgozott modellben tudjuk értelmezni az idiomatikus jelleg eme típusát. A készülő szótár 

szerkesztésének szempontjai ezt messzemenően figyelembe veszik. Ezért kapnak különleges szerepet a 

beszédaktus, a kiváltó tényező, illetőleg a pragmatikai funkció megjelölése. 
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GRAMMATIKA ÉS PRAGMATIKA VISZONYA 

AZ IMPLICIT ARGUMENTUMOK TÜKRÉBEN
*
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Jelen tanulmányban fő célom annak bemutatása, hogy (i) a különböző típusú implicit igei argumentumok 

használata, illetve azonosítása során a grammatikai és a pragmatikai tényezők hogyan működnek együtt, és (ii) 

a pragmatikai tényezők hogyan bírálják felül a nyelvtani szabályok által diktált használatot/olvasatot. E két 

kérdés megválaszolásához először tisztázni kell, hogy milyen kapcsolatot feltételezünk a nyelvtan és a 

pragmatika között. Másodszor meg kell határozni az implicit argumentum fogalmát, továbbá azt, hogy a 

magyar igék milyen feltételek mellett, milyen módon tudnak lexikailag realizálatlan argumentummal 

előfordulni. Ezek után lehet a nyelvtan és a pragmatika viszonyát tüzetesebben megvizsgálni az igék implicit 

argumentummal való előfordulásában. 

A tanulmány felépítése követi a vázolt gondolatmenetet: a 2. részben röviden áttekintem, milyen főbb 

elképzelések léteznek a szakirodalomban nyelvtan és pragmatika viszonyáról, majd a 3. részben állást foglalok 

a grammatika és a pragmatika kapcsolatát illetően, intenzív együttműködést feltételezve közöttük. A 4. részben 

az implicit argumentum fogalmát tisztázom, az 5. részben pedig azt, hogy a nyelvtan és a pragmatika hogyan 

lép interakcióba az igék implicit argumentummal való használatában, illetve az implicit argumentumok 

azonosításában. Végül a 6. részben röviden összegzem eredményeimet. 

 

2. Grammatika és pragmatika lehetséges viszonyai 
 

A grammatika és a pragmatika viszonyáról szóló elképzelések négy csoportba rendezhetők. Az első csoportba 

azok a megközelítések sorolhatók, amelyek nem különböztetik meg egymástól a grammatikát és a pragmatikát, 

mivel a nyelvet és a nyelvhasználatot sem különítik el, a más elméletek által pragmatikainak tekintett tényezők 

a nyelvtanban nem elkülönítetten találhatók. Így járnak el általában a holista kognitív nyelvtanok (Langacker 

1987; Tolcsvai 2003; Pelyvás 2006) és a funkcionális nyelvtanok (pl. García Velasco, Portero Munoz 2002), 

továbbá a konstrukciós nyelvtanban is benne foglaltatik a pragmatikai információ a konstrukciókban, illetve a 

konstrukciók motiváltságát biztosítja (Goldberg 1995; 2005). 

A második csoportba azok a nézőpontok tartoznak, amelyek szerint a pragmatika a nyelvi jelenségekre 

irányuló, erős szociális relevanciával rendelkező funkcionális perspektíva (Wunderlich 1972; Mey 1993; 

Verschueren 1999). A nyelvtan és a pragmatika közötti interakcióval ebben a keretben sem nagyon lehet 

foglalkozni, nem az a kérdésfeltevés ugyanis, hogy hogyan jön létre egy megnyilatkozás, illetve annak a 

jelentése, hanem az, hogy miért jön létre egy megnyilatkozás, a kommunikátor miért éppen az adott nyelvi 

formát választja, illetve mi lesz választásának a következménye. A pragmatika a nyelv valamennyi szintjét 

áthatja, a nyelvi jelenségeket valamennyi szinten a használat tulajdonságainak és folyamatának szempontjából 

vizsgálja (vö. Nagy 2005: 439). 

A harmadik csoport azokat az elméleteket foglalja magában, amelyek a pragmatikát a nyelvtan önálló 

komponensének tartják (Levinson 1983). A szótárban a lexémák jelentésének megadásakor gyakran 

figyelembe kell venni kontextuális információt, ebben az esetben pragmatikai tényezőket vonunk bele a 

nyelvtan lexikonjába. A nyelvtan szemantikai komponense is igényli a pragmatikát, például az indexikus és 

deiktikus kifejezést tartalmazó mondatok jelentésmegalkotásához kontextuális információra kell támaszkodni. 

                                                           
*
  Jelen tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az MTA–DE–PTE–SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport 

támogatásával készült. 
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De még a szintaxisba is behatol a pragmatika, az általánosított társalgási implikatúrák bevonásával például az 

anaforaviszonyok jobb magyarázatára van lehetőség (Levinson 2000: 261–365). 

Végül a negyedik csoportba a pragmatikát a nyelvtanon kívüli komponensnek tekintő felfogásokat 

rendezhetjük. Kétféle megközelítést lehet elkülöníteni a szakirodalomban e tekintetben. Az egyik alapján a 

pragmatika a nyelvelmélet nyelvtanon kívüli komponense. A pragmatikát e szerint legtöbbször a 

szemantikához viszonyítva határozzák meg, és vagy élesen elhatárolják egymástól a kettőt az igazságfeltételes 

– nem igazságfeltételes jelentés mentén (Gazdar 1979), vagy megengedik, hogy a pragmatika kapcsolatba 

lépjen a nyelvtannal a szemantikán keresztül (Leech 1983). Ugyancsak élesen elkülöníti egymástól a nyelvtant 

és a pragmatikát, de nem a szemantika és pragmatika viszonylatából kiindulva Chomsky (1977) és Kasher 

(1986) a grammatikai és pragmatikai kompetencia megkülönböztetésével. A grammatikai kompetenciát, azaz a 

nyelvtudást egy generatív grammatika felállításával lehet modellálni, a pragmatikai kompetenciának, azaz a 

nyelvtudás használati képességének a leírása pedig a pragmatika feladata. Ebben a felfogásban a grammatikai 

kompetencia független a pragmatikai kompetenciától, a grammatika független a pragmatikától. 

A másik megközelítés, amely a pragmatikát a nyelvtanon kívül gondolja el, a pragmatikát még a 

nyelvelméleten is kívülre helyezi, és a megismerés egyik komponensének tartja. A megismerés vizsgálatában a 

pragmatika feladata az osztenzív-következtetéses kommunikáció magyarázata (Sperber 2000; Sperber, Wilson 

2002). Mivel azonban az osztenzív-következtetéses kommunikáció nemcsak a természetes nyelveken folyó 

kommunikációt, hanem a nem verbális, illetve a kódhasználat nélküli kommunikációt is lefedi, a pragmatika 

már nem kizárólag nyelvészeti diszciplína. A nyelv az osztenzív-következtetéses kommunikációba az 

információközlés hatékonyabbá tételére lépett be (Sperber 2000; Németh T. 2005; Terestyéni 2001; Wharton 

2003), azaz a nyelv a kommunikáció feladatai közül elsősorban az informatív szándék teljesítésének az 

eszköze. Nyelv és nyelvi kommunikáció nem függetlenek egymástól, grammatika és pragmatika között 

együttműködés van. 

 

3. A grammatika és a pragmatika meghatározása és a közöttük lévő kapcsolat 
 

Dolgozatomban a grammatikát a nyelvtudás explicit modelljének tekintem, amely azonban nem független a 

pragmatikától. A pragmatikát pedig a pragmatikai kompetenciának, a nyelvtudás használati képességének a 

modelljeként határozom meg, a nyelvelmélet azon, a nyelvtannal szoros interakcióban levő komponenseként, 

amely a valamennyi lehetséges nyelvhasználati formára vonatkozó procedurális és deklaratív ismeretet 

tartalmazza (Németh T. 2003: 228; 2006: 239). A pragmatikai kompetencia részét képezik a kommunikatív 

nyelvhasználatban zajló produkcióért és interpretációért felelős képességek és tudásrendszerek, amelyek 

leírása a pragmatika egyik fő feladata. Ugyanakkor a pragmatikának a többi nyelvhasználati formáról is 

számot kell adnia. A grammatika és a pragmatika ezen felfogása mögött nem a klasszikus fodori (1983) 

modularitáshipotézis húzódik meg, amely az elme moduljait önmagukba zárt információs rendszerekként 

képzeli el, és közöttük semmilyen interakciót nem enged meg, hanem a sperberi (2000) általánosított, 

másképpen fogalmazva: kiterjesztett modularitáshipotézis, amelynek megfelelően az elmében a perifériás 

rendszerek több konceptuális modulhoz kapcsolódhatnak és a konceptuális modulok is interakcióban állnak 

egymással. 

A választott grammatika- és pragmatikafelfogás a fenti, nyelvtan és pragmatika viszonyát érintő lehetőségek 

közül csatlakozik, egyrészt, Leech (1983) elgondolásához, mely szerint a pragmatika a nyelvelmélet 

nyelvtanon kívüli komponense, másrészt, Chomsky (1977) és Kasher (1986) javaslatához, amely szerint a 

grammatika és a pragmatika egy-egy elmebeli tudásrendszert hivatott modellálni, és harmadrészt, Sperber 

(2000), valamint Sperber és Wilson (2002) megközelítéséhez, amely grammatika és pragmatika között intenzív 

együttműködést feltételez. Ugyanakkor különbözik is Leech (1983) elképzelésétől, mert a nyelvtan és a 

pragmatika közötti kapcsolatot nem szűkíti le a szemantika és a pragmatika kapcsolatára, valamint Chomsky 

(1977) és Kasher (1986) felfogásától, mert a grammatikai kompetenciát nem tartja függetlennek a pragmatikai 

kompetenciától, következésképpen a grammatikát sem határolja el élesen a pragmatikától. Végül különbözik 

Sperber (2000), valamint Sperber és Wilson (2002) elméletétől is, mert a pragmatikát a nyelvelmélet részének 
tekinti, amely nemcsak a nyelvi kommunikációról, hanem valamennyi nyelvhasználati formáról számot kell 

adjon. 
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Összegezve: megkülönböztetem a grammatikát és a pragmatikát mint a grammatikai, illetve a pragmatikai 

kompetencia modelljét, mindkettőt a nyelvelmélet komponensének tartom, és közöttük intenzív 

együttműködést feltételezek. 

 

4. Implicit argumentumok 
 

4.1. Az implicit argumentum meghatározása 
 

Az implicit argumentumokkal foglalkozó eddigi munkáimban (pl. Németh T. 2000; 2001; 2006; Bibok, 

Németh T. 2002) implicit argumentumnak tekintettem minden olyan, az ige szemantikai reprezentációjában 

szereplő, de lexikailag realizálatlanul hagyott argumentumot, amelynek a jelenlétét a megnyilatkozásban 

lexikai-szemantikai, grammatikai, diskurzus és/vagy pragmatikai evidenciák igazolják. Az implicit 

argumentumoknak a magyarban különböző típusai vannak, igazolhatóságukra különböző tényezőket soroltam 

fel a meghatározásban. Bár az implicit argumentumok előfordulási lehetőségeit különböző tényezőkkel lehet 

magyarázni, ugyanakkor erőteljesen hangsúlyozni kell ezek intenzív együttműködését. 

Rokonítható az implicit argumentum ezen felfogása a relevanciaelmélet (Groefsema 1995), illetve a 

központiság-elmélet (centering theory, Cote 1997) elképzelésével, amelyek szerint a szemantikai 

reprezentációba foglalt valamely argumentum bizonyos lexikai-szemantikai és kontextuális feltételek 

fennállása esetén nem szükséges, hogy lexikalizálódjon. Az általam megadotthoz hasonlóan kezelik az implicit 

argumentum fogalmát a funkcionális nyelvtanok (Dik 1985; Groot 1985), opcionális megjelenést biztosítva a 

predikátumkeretben szereplő valamely argumentumnak. Például az eat ’eszik’ igét mindig 

kétargumentumúnak tartják, amelynek tárgy nélküli használatában a második argumentumhely 

meghatározatlan marad. A funkcionális diskurzusnyelvtan (functional discourse grammar) (García Velasco, 

Portero Munoz 2002) a jelenség magyarázatánál felváltja az önmagában magyarázatként használt 

predikátumkeretet a predikátumtemplátum, a lexémák absztrakt jelentésdefiníciója, valamint az ezeket 

összekapcsoló mechanizmusok kombinációjával. Egy lexikai egység valamely argumentumának „elhagyását” 

az absztrakt jelentésdefiníciónak különböző predikátumtemplátumokkal való összekapcsolódásaként írja le, 

szintaktikai alternációként kezelve az implicit argumentummal való előfordulást. E tekintetben a funkcionális 

diskurzusnyelvtan megegyezik a konstrukciós nyelvtan (Goldberg 1995; 2005) és a lexikai-konstrukciós 

megközelítés (Bibok 2006) elképzelésével. 

Az implicit argumentumok fenti felfogása ugyanakkor nem azonos a generatív grammatikákban széles 

körben elfogadott definícióval (Radford 1997; Kocsány 1997; É. Kiss 1998; Bartos 2000). Ez a meghatározás 

megengedi, hogy implicitnek tekintsük a fonetikailag nem kifejezett üres névmást (a pro-t, sőt a PRO-t is), 

amely azonban – a többi lexikailag kifejezetlen argumentumtól eltérően – a szintaktikai szerkezetben saját 

pozícióval rendelkezik. Az implicit argumentumok fenti meghatározása eltér a lexikai-funkcionális nyelvtan 

(lexical functional grammar) felfogásától is (Komlósy 1992), amely két eszik igét vesz fel, egy tranzitív és egy 

intranzitív eszik-et, amelyek között vonzatstruktúrát változtató lexikai szabály létesít kapcsolatot, az eszik 

explicit, illetve implicit tárgyi argumentummal való előfordulásának kezelése érdekében. 

Az implicit argumentum fenti meghatározása magában foglalja, de terminológiailag nem különíti el a 

szemantikai irodalomban előbukkanó implicit argumentum és a nem artikulált vagy másképpen fogalmazva: ki 

nem mondott argumentum fogalmát (unarticulated constituents) (Perry 1998; Maleczki 2002; Martí 2006). 

 

4.2. Az igék implicit argumentummal való előfordulásának módjai 
 

Eddigi kutatásaim (Németh T. 2000; 2001; 2006; Bibok, Németh T. 2002) eredményei azt mutatták, hogy a 

magyarban az alábbi három esetben fordulhat elő egy ige implicit argumentummal: 

(A) Ha az ige szemantikai reprezentációjának valamely eleme lehetővé teszi az  

 implicit argumentum releváns azonosítását. 

(B) Ha a megnyilatkozás – amelyben az implicit argumentum előfordul – többi  

 része a relevanciaelvvel összhangban lévő tipikus interpretációt eredményez. 
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(C) Ha az implicit argumentum közvetlen kontextusának a kiterjesztése releváns  

 interpretációhoz vezet. 

 

5. Grammatika és pragmatika együttműködése az igék implicit 

argumentummal való előfordulásában 
 

Figyelembe véve a fenti három előfordulási lehetőséget, a továbbiakban vizsgáljuk meg, hogyan érhető tetten a 

grammatika és a pragmatika együttműködése az implicit argumentumok használatában, illetve azonosításában! 

Terjedelmi korlátok miatt nem vállalkozhatok a kérdéskör részletes bemutatására, csupán arra van módom, 

hogy egy-egy példa elemzésén keresztül rámutassak a grammatika és a pragmatika interakciójára. 

 

5.1. Grammatika és pragmatika együttműködése az igék implicit argumentummal való 

előfordulásának (A) módjában 
 

Az implicit argumentumok különböző nyelvekben való tanulmányozása alátámasztotta, hogy az igék lexikai 

tulajdonságai meghatározóak az igék különböző „zéró” argumentumokkal való előfordulása tekintetében. Ezen 

meghatározó tulajdonságok benne foglaltatnak az igék szemantikai reprezentációjában. A megnyilatkozásban 

lexikailag megjelenő ige az interpretáció folyamán elérhetővé teszi szemantikai reprezentációját, amely 

magában foglalja az argumentumstruktúrát. Következésképpen a feldolgozás során azok az argumentumok is 

elérhetővé válnak, amelyek lexikailag nincsenek kifejezve a megnyilatkozásban. A szemantikai reprezentáció 

továbbá meghatározza, hogy milyen kategóriájú, milyen tulajdonságú argumentumokkal fordulhatnak elő az 

igék. A szemantikai reprezentáció például szelekciós megkötések révén korlátozhatja az ige mellett megjelenő 

argumentumok körét. Tekintsük az (1)-et! 

 

(1) Ági olvas. 

 

Annak ellenére, hogy az (1)-ben az olvas mellett nem szerepel tárgy, az olvas – az iszik, eszik, lát, hall, főz, 
süt stb. (Németh T. 2000: 231; Bibok 2006: 30) igékhez hasonlóan – szótári ábrázolása szerint 

kétargumentumú ige. Az olvasás aktusa mindig szükségszerűen magában foglalja a valamit olvasás aktusát. Ha 

a beszélő nem akarja, nem tartja fontosnak, vagy nem tudja megnevezni megnyilatkozásában az olvas tárgyát, 

még nem jelenti azt, hogy az olvasnak a szótárban egyargumentumú igeként kellene szerepelnie. Szemantikai 

reprezentációjában mindig ott szerepel a második argumentum is, amelynek a típusát szelekciós megkötés írja 

elő: SZIMBOLIKUS REPREZENTÁCIÓnak kell lennie. A SZIMBOLIKUS REPREZENTÁCIÓ szelekciós 

megkötés megadja a lehetséges tárgyak típusára vonatkozó információt, és ha nem áll (szintaktikai) tárgy az 

olvas mellett, akkor a „zéró” tárgy általánosan a megkívánt típussal azonosítódik. Ha viszont a szintaktikailag 

tárgyként megjelenő argumentum nem a szelekciós megkötés révén kijelölt típusba tartozik (vö. (2a)), vagy a 

beszélő fontosnak tartja a szimbolikus reprezentáció fajtájának (vö. (2b)), vagy valamely konkrét egyedének 

megnevezését (vö. (2c)), akkor az olvas második argumentumának is meg kell jelennie explicit módon. 

 

(2) a. Ági pénzt olvas. 

 b. Ági regényt olvas. 

 c. Ági olvassa az Egri csillagokat. 
 

Az (1)–(2) elemzése azt mutatja, hogy az olvas implicit argumentummal való előfordulása az ige 

szemantikai reprezentációja és a kontextus közötti interakció eredménye, azaz nyelvtani és pragmatikai 

tényezők együttesen határozzák meg az implicit argumentum használatát, illetve azonosítását. 

Előfordulhat az is, hogy az ige szemantikai reprezentációja két különböző típusú argumentumot is 

megenged az ige mellett, mint például a megitat és a megetet esetében (Németh T. 2000: 229–231; Bibok, 

Németh T. 2002: 340). A megitat és a megetet igék előírják szintaktikai tárgyi argumentumukra, hogy az 

ÁLLAT vagy EMBER típusú legyen, határozói argumentumukra vonatkozóan pedig, hogy FOLYADÉK, 
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illetve TÁPLÁLÉK típusú legyen. Azt, hogy aktuálisan milyen típusúnak kell lennie a tárgyi argumentumnak, 

azaz melyik szelekciós megkötés lép érvénybe, a kontextus dönti el. Tekintsük a (3)-at! 

 

(3) Ha megitatok/megetetek reggel, akkor Judit már mérges rám. 

 

Ha például a (3) egy falusi állattartásról szóló beszélgetésben hangzik el, akkor a kontextus az ÁLLAT 

szelekciós jegyet teszi aktívvá, ekkor a (3)-ban lexikailag realizálatlanul hagyott tárgyi argumentum nem lehet 

EMBER típusú. A kontextus révén aktívvá vált ÁLLAT szelekciós jegy releváns interpretációhoz vezet: az 

implicit argumentum az állatokkal azonosítható. De előfordulhat az is, hogy a beszélő egy bölcsődében, egy 

öregek otthonában, vagy egy kórházban dolgozik. Ezekben az intézményekben olyan emberek is vannak, 

akiket itatni vagy etetni kell. Ha ilyen kontextusban hangzik el a (3), akkor a megitat és a megetet igék 

EMBER típusú szelekciós megkötése válik aktívvá. A szemantikai reprezentáció és a kontextus interakciója 

releváns interpretációt eredményez: az implicit tárgyi argumentum az itatásra és etetésre szoruló emberekre 

vonatkozik. Mindkét használati módban, illetve értelmezési eljárásban a megitat és a megetet igék szemantikai 

reprezentációjának és a kontextusnak az interakciója figyelhető meg, tehát ismét nyelvtani és pragmatikai 

tényezők együttesen szabták meg az implicit argumentummal való előfordulást. 

 

5.2. Grammatika és pragmatika együttműködése az igék implicit argumentummal való 

előfordulásának (B) módjában 
 

A megnyilatkozásnyi környezetben előforduló anaforajelenségek is alkalmasak a nyelvtan és a pragmatika 

szoros kapcsolatának illusztrálására. Pléh (1994; 1998: 164–194) testes és zéró anaforákkal kapcsolatos 

kísérletei rávilágítottak arra, hogy az anaforák visszakeresése grammatikai (dekódoló) és pragmatikai 

(következtetési) folyamatokat egyaránt igényel. A kísérletek értékelése azt is alátámasztotta, hogy, egyrészt, a 

grammatika nem ad választ minden pro-forma viszonyra, másrészt, az enciklopédikus tudásból származó, 

valamint kontextuális tényezők felül is bírálhatják a grammatika által diktált olvasatot. Tekintsünk most három 

olyan példát, amelyben zéró anafora szerepel! 

 

(4) A férj elkísérte a feleségét az orvoshoz, mert nagyon izgult. 

(5) a. A bácsi emlékezett a fiúra, tanácsot adott neki. 

 b. A fiú emlékezett a bácsira, tanácsot adott neki. 

 

A (4)-ben önmagában eldönthetetlen, hogy a második tag-megnyilatkozás zéró alanyi anaforáját az első tag-

megnyilatkozás a férj vagy a feleségét NP-jével tartsuk-e koreferensnek. Nem lehet grammatikai tényezők 

alapján kielégítő választ adni, szükség van a beszédhelyzet és a háttérismeretek figyelembevételére, azaz 

pragmatikai tényezők segíthetnek eldönteni a kérdést. Ha a férj izgulós és a felesége nem, akkor a második 

tagmondat zéró anaforája – egyébként a grammatikai elvárásoknak megfelelően – a férjre vonatkozik. Ha 

viszont a feleség az izgulós és a férj nem, akkor a zéró anafora a feleségre utal. Ha mindketten egyformán 

izgulósak, akkor még a pragmatikai tényezők sem segítenek az anafora azonosításában, a partnernek rá kell 

kérdeznie a zéró anafora vonatkozására: Ki izgul? 

Az (5a–b) megnyilatkozások szerkezete teljesen megegyezik. Az (5a)-ban a zéró alanyt a grammatikai 

elvárásoknak megfelelően a bácsi NP referensével azonosítjuk. Az (5b)-ben viszont az (5a)-val való szerkezeti 

egyezés ellenére a zéró alanyt nem a fiú NP vonatkozásával azonosítjuk, hanem a bácsira NP-vel tartjuk 

koreferensnek preferált olvasatban. Mivel a tanácsadás szociálisan erősen befolyásolt (beszéd)cselekedet, 

hiszen a tanácsadó általában olyan személy lehet, aki tudás, tapasztalat, életkor vagy szociális fölényben van, 

ezért az (5b)-ben az általános pragmatikai tudás felülbírálja a nyelvtan diktálta olvasatot. Érdekes helyzet áll 

elő, ha a konkrét beszédhelyzetből az tudható például, hogy a szóban forgó fiú híres az okosságáról, a bácsi 

pedig életkora ellenére kevesebb tapasztalattal, tudással rendelkezik. Ebben az esetben ugyanis a konkrét 

beszédhelyzet felülbírálja a tanácsadás beszédaktusához kötődő általános pragmatikai tudás alapján várható 
értelmezést és a nyelvtan által sugalltat támogatja (Németh T. 2006: 229). Vegyük észre, hogy az (5b) 

elemzésében bemutatotthoz hasonló módon az (5a)-ban szintén felül lehet bírálni a grammatika által diktált 

olvasatot. Mint ahogy Bibok (2003) az implicit predikátumok és az együttes kompozíció tárgyalásakor felhívja 
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rá a figyelmet, a grammatika által diktált olvasat csak tipikus olvasatnak, azaz specifikus kontextus hiányában 

fellépő értelmezésnek tekinthető. 

A (4)–(5) példákban különösen látszik, hogy a nyelvtan és a pragmatika milyen szoros – akár többszörös, 

többszintű – interakcióban működhet a zéró anaforaviszonyok magyarázatában megnyilatkozásnyi 

környezetben. 

 

5.3. Grammatika és pragmatika együttműködése az igék implicit argumentummal való 

előfordulásának (C) módjában 
 

Az igék implicit argumentummal való előfordulásának harmadik módja esetén az implicit argumentum 

azonosításához a megnyilatkozás kontextusát ki kell bővíteni a megelőző diskurzusból, a közvetlenül 

megfigyelhető fizikai környezetből vagy az enciklopédikus tudásból származó információval. 

 

(6) (A Mikulás/Télapó szaloncukrot osztogat.) 

 Mikulás/Télapó: – Mindenkinek jutott? 

 Egyik kisgyerek: – A testvéremnek nincsen szaloncukra. Adsz neki is? 

 Anya: – Ne izgulj, neki is ad a Mikulás/Télapó, mielőtt visszamegy a szánnal. 
 

A (6)-ban mindhárom kontextuskiterjesztési formára szükség van: a jut mellett az implicit alanyi 

argumentum – szaloncukor – használatához/azonosításához a fizikai környezetből származó információt, a 

gyerek/anyuka megnyilatkozásában az ad mellett az implicit tárgyi argumentum használatához/azonosításához 

– szaloncukrot – az előző megnyilatkozásokból származó információt, a visszamegy implicit határozói 

argumentumának használatához/azonosításához – Lappföldre – pedig a Mikuláshoz/Télapóhoz kötődő 

enciklopédikus információt kell figyelembe venni. A kontextusnak a közvetlenül megfigyelhető fizikai 

környezetből, illetve az enciklopédikus tudásból származó információval való kiegészítése főként pragmatikai, 

következtetési műveleteket foglal magában. A kontextusnak a megelőző megnyilatkozásokból származó 

információval történő bővítése esetén az implicit argumentumok azonosítása úgy zajlik, mint a zéró anafora 

antecedensének a megkeresése. Ez a visszakeresés főként olyan dekódoló folyamatokat involvál, amelyeket a 

magyar nyelvnek a pro-ejtő tulajdonságából eredő jellegzetességei és az alanyi/tárgyas igeragozás 

tulajdonságai vezérelnek. Az 5.2.-ben ugyanakkor az is igazolódott, hogy, egyrészt, a grammatika nem ad 

választ minden pro-forma viszonyra, másrészt, pragmatikai tényezők, például az enciklopédikus tudásból 

származó információ, felül is bírálhatják a grammatikát. Ez utóbbi megállapítás magyarázza azt is, hogy az 

anafora antecedensének visszakeresése nemcsak grammatikai, dekódoló folyamatokat, hanem pragmatikai, 

következtetési műveleteket is magában foglalhat, azaz ismét nyelvtan és pragmatika interakciójáról van szó. 

 

6. Összegzés 
 

A tanulmányban először röviden áttekintettem, hogy a szakirodalomban milyen elképzelések vannak a 

grammatika és a pragmatika kapcsolatáról, továbbá vázoltam a saját grammatika- és pragmatikafelfogásomat. 

A nyelvtant és a pragmatikát a nyelvelmélet egymással szoros interakcióban lévő komponenseinek tekintettem. 

Majd a nyelvelmélet két komponense közötti intenzív együttműködést vizsgáltam az igék implicit 

argumentummal való előfordulásának háromféle módjában. A példák elemzése során fény derült arra, hogy 

még az olyan, korábban tisztán nyelvtaninak vélt jelenségek, mint az igék szemantikai reprezentációjában a 

szelekciós megkötések működése, illetve megnyilatkozásnyi vagy kiterjesztett kontextusban a zéró anafora 

visszakeresése szükségszerűen involvál pragmatikai tényezőket is. Következésképpen az implicit 

argumentumok viselkedését csak a nyelvtan és a pragmatika intenzív együttműködését feltételezve lehet 

megmagyarázni. 
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OROSZ ANDREA 
 

 

SZÓDOLGOZAT? TESZTEK? 

MÉGIS HOGYAN MÉRHETŐ AZ ANGOL NYELVI SZÓKINCS? 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Mind az általános, mind a középiskolában az angol órákon a tanárok igyekeznek minél több szót tanítani, 

amelyeket azután a diákok, jobb esetben, bemagolnak. Ezután általában szódolgozatokkal történő ellenőrzés 

következik, amelynek eredményei nem mutathatnak valós képet a meglévő szókincsről, hanem bizonyos 

tanulási szakaszok lezárásaként, időnként, mind pozitív, mind negatív értelemben félrevezethetik a tanárt és a 

diákot. Az előadás a szókincs mérésének egy alternatív lehetőségét mutatja be, amely egy olyan kísérleten 

alapszik, ahol az érettségiző diákok angol nyelvi szókincse és az érettségin elért eredményeik állnak a 

fókuszban. 

 

2. Szótanítás, szódolgozat. Mit értékelünk? Mit mérünk? 
 

Az általános és középiskolákban, sajnos, még bevett szokás, hogy az idegen nyelvi órákon a tanárok 

igyekeznek minél több szót feladni diákjaiknak, azzal a jóindulatú szándékkal, hogy ezzel is fejlesszék diákjaik 

szókincsét. A szóelsajátítás pszichológiai hátterét most nem célom elemezni, csak megemlíteném, hogy a 

szavak elsajátítása, a szókincs bővítése nem szólisták bemagolásával történik, bár kétségkívül néhány szó 

ebben az esetben is rögzülhet. Mivel a diák nem látja, hogy milyen szövegkörnyezetben, milyen szituációban 

fordul elő az adott szó, kifejezés, nem biztos, hogy az egy későbbi szituációban majd visszaköszön. A szavak 

tanítása és tanulásának technikai ecsetelgetésébe sem szeretnék belemenni, annak ellenére, hogy nem 

elhanyagolandó terület. A lényeg, hogy a legtöbb nyelvtanár, azért, hogy meggyőződjön arról, hogy diákja 

tényleg megtanulta-e az új szavakat, sokszor már a következő, vagy az azutáni órán leginkább szódolgozat 

formájában kéri számon a feladottakat. A diák nyugodt, mert a naplóban gyűlnek a jegyek. Úgy tűnik, hogy a 

tanuló tud. A tanár is nyugodt, hiszen sok jegyből már le lehet zárni a félévi és év végi jegyeket, sőt a diák 

bizonyította, hogy tanult, sőt sok esetben, ha kemény munkával is, de mégiscsak megtanulta másnapra a 

feladott szólistát. A nyelvtanárok célja azonban a jegyadáson és az adott lecke kikérdezésén jóval túl kellene, 

hogy mutasson. Tévhit azt hinni, hogy ha a diákot agyonnyomjuk bemagolandó (idegen nyelvi) tananyaggal, 

akkor kimenetkor jobb eredményt érhetünk el. A diákok szókincse nem fog ugrásszerűen megnőni, sőt egyéb 

nyelvi ismeretei sem gyarapszanak igazán ily módon. Érdemes elgondolkodni a nyelvtanár előtt álló célokon 

és az oda vezető út lehetőségein. Elég csak az érettségiző diákokra gondolni, akik, amikor számot kell, hogy 

adjanak tudásukról 18 évesen, nem sokkal nagyobb angol nyelvi (tudással) szókinccsel rendelkeznek, mint az 

általános iskola 14-15 éves korú tanulói (2251 szó/A2-es szint). Ez pedig igencsak nagy ellentmondás. 

Feltételezzük, hogy tanulóink az általános iskola 3. osztályában kezdik el az idegennyelv tanulást és a 12. 

osztályig csak heti 2 két órájuk van (74 óra/tanév, összesen 666 óra). A valós óraszám ennél lényegesen 

magasabb, egy átlagos általános iskola és egy átlagos középiskola esetében körülbelül összesen 980 óra. Ha 

átlagosan 8 szó megtanulásával számolunk egy alkalommal, akkor tanulóink angol nyelvi szókincse a kimeneti 

12. osztály esetében 5920 szót jelentene. Márpedig ez már valahol a CEF C2-es szintje, vagy még azon is 

túlmutató szint, amit nagyon kevés tanuló tud csak 9 évi tanulás után elérni. 

 

3. A CEF szintjei és az új típusú érettségi elvárásai 
 

Az új típusú középszintű érettségi vizsgán az A2 B1 CEF szint elérése a cél, míg az emelt szintű nyelvi 

érettségin a B2 CEF szint. A University of Wales, Swansea két kutató professzora, Paul Meara és Jim Milton 



 

166 

 

(2003) szerint ez A2-es szinten 2000-2750, B1 szinten 2750-3250, B2 szinten 3250-3750 szavas szókincset 

feltételez. Elérik ezt diákjaink? Megfelel-e az általuk kifejlesztett mérőeszköz diákjaink szókincsének 

mérésére? Az érettségin a szókincs mérésére nincsenek elkülönített feladatok. A szókincs jelen van az 

olvasásértési feladatokban, a nyelvtanban, az írásban, a hallás utáni megértésben, a szóbeli feladatokban. Ezek 

alapján azonban még mindig nem tudjuk megmondani, hogy mekkora is az a szókincs, amivel elérhetik a 

kitűzött szinteket. Vajon szinkronban van-e a megadott szókincstudás diákjaink nyelvi érettségin produkált 

egyéb eredményeivel? 

 

4. A szókincs és egyéb nyelvi készségek és tudás közötti összefüggés 
 

Meara és Milton (1998, 2003) mellett több kutató, pl. Nation (2005), Schmitt (2005) és Read (2004) is végzett 

kutatásokat arra vonatkozóan, hogy a szókincs és egyéb nyelvi ismeretek egymással szoros kapcsolatban 

állnak. Pl. minél nagyobb a szókincs, annál mélyebb nyelvtani ismeretekkel rendelkezik a nyelvtanuló. Arról 

van ugyanis szó, hogy a szavakat nem izoláltan tanulja a diák, ezek általában mondatokban, tehát 

szövegkörnyezetben találhatók. Ebben az esetben pedig bizonyos nyelvtant is magukban hordanak. Persze nem 

a tudatos és direkt nyelvtanról van itt mindig szó, hanem az alkalmazott nyelvtanról, arról, hogy a diák látja a 

szó mondatban történő alkalmazását, a grammatikai funkciókat, amit éppen az adott szókincs közvetít, és ezt 

alkalmazni is tudja. A lexikai megközelítés (Lewis 1997) terminológiáját használva, a diák „lexicalized 

grammar”-rel vagy „grammaticalized lexis”-szel, azaz lexikalizált nyelvtannal, vagy az lexis-t magában 

foglaló nyelvtannal találkozik egy adott szövegben. Amennyiben elfogadjuk a fenti feltevéseket, el kell 

fogadnunk azt is, hogy az érettségiző diákok szókincsének nagysága összefüggésben áll egyéb nyelvi 

ismereteikkel, és ha az érettségin B2-nek nyilvánították a tudásukat, akkor a Swansea X_Lex szintmérő teszten 

mért tudásuk ugyanezt a szintet tükrözi. Ez fordítva is igaz, azaz, ha megmérjük diákjaink szókincsének 

nagyságát, akkor ez képet ad olvasási készségükről, a szóbeli tesztek eredményeiről, illetve a nyelvtani 

ismeretekről és egyéb nyelvi készségükről. Az X_Lex teszt alkalmazásával a nyelvi szintek mérésének egy 

egyszerűbb lehetőségéhez jutunk, amit pl. év eleji szintfelméréskor, a diákok csoportokba sorolásakor kitűnően 

alkalmazhatunk. A szókincsmérő teszt kevésbé időigényes, és mégis reális képet ad a nyelvtanuló tudásáról. 

 

5. A kísérlet 
 

5.1. Az X_Lex Swansea szókincsmérő teszt 
 

A teszt az első 5 szófrekvencia (szógyakoriság) szavait méri 1000 szó felhasználásával. Alkalmas a kezdő 

szinttől egészen a közép, illetve haladó szinten lévő hallgatók szókincsének mérésére. Egy-egy tesztlap nem 

több, mint egy oldal, amelyen az 1000 szó közül mindössze 120 szerepel, 20-20 véletlen módon kiválasztott 

szó mindegyik szófrekvenciából. Ezen kívül 20 kitalált, nem valós szó is szerepel a listán, amelyek ugyan 

igazinak tűnnek, de nem azok. A diákok jelölik, hogy mely szavakat ismerik fel és melyeket nem. Figyelmüket 

a teszt kitöltése előtt felhívjuk, hogy nem létező szavak is szerepelnek a lapon. Ennek ellenére mégis sokszor 

bejelölik azokat is, mint ismerteket. Ez arra utal, hogy tudásuk nem stabil. Azokat a szavakat, amelyeket 

helyesen jelöltek be, pontozzuk. A hibás szavakért pontlevonás jár. Erre azért van szükség, mert feltételezhető, 

hogy a diák a többi szó esetében is csak találgat. 

 

5.2. A kísérlet alanyai 
 

A szókincsmérésben összesen 726 általános és középiskolás diák vett részt, akik közül most arra a 76 diákra 

szeretnék összpontosítani, akik a 2005/2006-os tanév végén érettségi vizsgát tettek. A felmérésre az utolsó 

tanítási héten került sor, mivel a cél az érettségi vizsga időpontjában éppen meglévő tudás mérése volt. A 76 

érettségiző közül 71 középszintű és 5 diák emelt szintű érettségit tett. 

 

5.3. Az alkalmazott vizsgálati módszer 
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A tesztet, bár létezik számítógépes szoftver formájában is, a kísérletben részt vett diákok papír-ceruza teszt 

formájában írták meg. A CD-s változat, bár érdekesebb, de időigényesebb is. Sajnos, a mi esetünkben nem állt 

rendelkezésre túl sok idő, ezért a tesztelés egyszerűbb formája látszott kivitelezhetőbbnek. Az egyszerű 

instrukciók példával ellátva tájékoztatták a diákokat a teendőkről. A feladat mindössze annyi volt, hogy 

pipálják ki az általuk ismertnek tartott szavakat (1. ábra). 

 

5.4. Hipotézisek 
 

A kérdés tehát az, hogy a kapott X_LEX szintmérő teszt eredményei szinkronban vannak-e a közép- és emelt 

szintű érettségi eredményekkel, illetve a vizsga során kapott százalékok, illetve érdemjegyek valóban azt a 

tudást tükrözik-e, amellyel a diákok rendelkeznek, vagy valami mást? 

Ha feltételezzük, hogy az X_Lex szintmérő teszt is az érettségin elért eredményeket mutatja, és ezzel 

összefüggésben megegyezik a CEF kerettel is, akkor az bizonyíték lehet arra, hogy az X_Lex szintmérő teszt 

alkalmas lehet az angol nyelvi szintek egyszerűbb megállapítására, szintfelmérésekre. Alternatívaként, akár 

bonyolultabb vizsgálatokat is kiválthat, és ráadásul a tesztet kitöltők szókincsének nagyságáról is képet 

kaphatunk, míg más vizsgák esetében erre az utolsó kérdésre nem kapunk választ. 

 

1. ábra 

Szókincsmérő teszt 

 

Angol X_Lex papír-ceruza alapú teszt 1. verzió 

2006. Magyarország 

 

Kérlek, olvasd el a következő angol, vagy annak látszó szavakat. Pipáld ki azokat, 

amelyeket ismersz, példa szerint: 
 

dog  

……………………………… 

név, osztály 

Segítségedet köszönöm, kellemes vakációt kívánok!  

that 

both 

cliff 

sandy 

lessen 

darrock 

 

kennard 

before 

cup 

normal 

impress 

antique 

 

dose 

diversal 

number 

earn 

reward 
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grip 

 

5.5. Az érettségi eredmények, a CEF szintek és az X_Lex teszt összehasonlítása 
 

A vizsgálat eredményei szerint a vizsgálatban részt vett diákok átlagos szókincse 3166 szó, amely megfelel a 

középfokú érettségi követelményeknek, azaz a diákok az X_Lex teszt alapján is B1-es szintbe sorolhatók. 

Ellentmondásként értelmezhető, hogy a középfokú nyelvvizsgát tett diákok közül a legrosszabbul teljesítő is 

elérte az érettségi követelményként állított B1-es szintet, habár az X_Lex teszten elért eredménye mindössze 

1130 szó volt, amely jóval a követelmények alatt van, mivel ez a teljesítmény csak az A1-es szintnek felel 

meg. Ez a diák ugyanúgy 3-as jegyet kapott végeredményként, mint az, aki 4050 szót ért el a teszten. Ez a 

különbség azonban csak kirívó példaként említendő, mert a többi esetben a diákok érettségin elért eredménye 

megfelel az X_Lex teszten elért eredményeiknek. 

Az emelt szintű érettségi vizsgát tett diákok 3250 és 4000 szó között teljesítettek, amely szintén megfelel az 

EU-s szinteknek és az érettségi vizsga követelményeinek. A 3250-3750-ig ugyanis B2-es, míg 3750-4500-ig 

C1-es CEF szinttel számolhatunk. Érdekes felfigyelnünk ebben az esetben is egy kivételre, ugyanis az a diák, 

aki az X_Lex teszten a legjobb eredményt érte el, a vizsgán 4-est kapott, míg az a diák, aki a teszten az öt diák 

közül a leggyengébben produkált, a vizsgán 100%-os eredményt ért el. A gyengébb teljesítmény mögött olyan 

okok állhatnak például, mint a gyengébb kommunikációs készségek, vagy egyszerűen a nem megfelelő 

vizsgakörülmények. Az is lehet, hogy a vizsgán gyengébben teljesítő diák egyszerűen csak jobban izgult, mint 

a másik. Az okok feltárása azonban ennek az előadásnak nem célja. 

 

1. táblázat 

A vizsgálatban részt vevők eredményei 

 

A kísérleti alanyok érettségi 

vizsga előtti X_Lex 

eredménye 

A középszintű érettségi 

vizsgát tettek X_Lex 

eredményei 

Az emelt szintű érettségit tett 

diákok X_Lex eredményei 

3166/B1 3102/B1 3940/C1 

 

5.6. A magyar és nemzetközi szókincsmérések eredményeinek összehasonlítása 
 

Ha a végeredményt összehasonlítjuk nemzetközi adatokkal, azt látjuk, hogy a magyar diákok szókincse és 

ezzel összefüggésben egyéb nyelvi készsége nemzetközi vonatkozásban igencsak versenyképes. A magyar 

diákok 3166-os átlag szókincstudással kezdték meg érettségi vizsgájukat. Ez az eredmény magasabb, mint a 

brit tanulók francia GCSE (érettségi) eredménye. A britek kb. 1000 szavas szókinccsel vágtak neki az 

érettséginek. Azt azonban tudnunk kell, hogy nekik kevesebb felkészülési idő állt rendelkezésre, mindössze 4 

év, a magyarokénál jóval kevesebb óraszámmal. Magyarországon a legtöbb diák már az általános iskolában 

elkezdi az angol nyelvvel történő ismerkedést, amiből később majd érettségi vizsgát is tesz. Az eredmények 

arra utalnak, hogy a magyarok elég jó helyen állnak nemzetközi viszonylatban (passzív) nyelvtudás 

tekintetében. 

 

2. táblázat 

Magyar és nemzetközi szókincsmérések eredményeinek összehasonítása 

 

CEF 

szintek 

EFL szintek magyarországi angol 

érettségi vizsgák 

eredményei 

egyesült királyságbeli 

és francia GCSE vizsgák 

eredményei 

A1 0-2000     

A2 2000-2750 3100 850 

B1 2750-3250 3100 850 

B2 3250-3750 3950 1920 
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C1 3750-4500   

C2 4500-5000  3300 

 

Összegzés 
 

Mivel a kísérlet alanyai hasonlóképpen teljesítettek az érettségin, mint az X_Lex Swansea szintmérő teszten, 

megállapíthatjuk, hogy az említett teszt azon túl, hogy méri a szókincset, alkalmas egyéb nyelvi készségek 

mérésére is. Alkalmazásával képet alkothatunk a nyelvtanuló általános angol nyelvtudásáról. Ez az általános 

nyelvtudás megfelel az Európai Referenciakeret elvárásainak. A magyar érettségiző diákok angol nyelvtudása 

nemzetközi szinten is megfelelőnek tűnik, bár messze elmarad attól az 5920 szótól, amit egyenletes tanulással 

el lehetne érni a 12. évfolyam végére. A válasz arra a kérdésre, hogy mégis miért nem tartjuk a magyarok 

nyelvtudását versenyképesnek, úgy látszik, másutt keresendő. Talán a kommunikációs készségek elégtelen 

volta, a nem elegendő és megfelelő gyakorlás, a kevésbé hatékony tanítási módszerek és technikák 

alkalmazása, és a szintén kevésbé hatékony tanulási módszerek alkalmazása lehet a válasz. Ezek korrigálása 

lehet a megoldás arra, hogy a magyarok a kommunikáció szintjén is versenyképesek legyenek az idegen 

nyelvek, esetünkben az angol nyelv alkalmazásában. Az előbb említett területek kutatását tűzhetjük ki 

következő kutatási célul, ha a kérdésre pontosabb választ keresünk. 
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PAKSY ESZTER 
 

 

A METASZÖVEG HASZNÁLATA EREDETI MAGYAR 

ÉS FORDÍTOTT MAGYAR PUBLICISZTIKAI ÍRÁSOKBAN 
 

 

 

 

1. Elméleti háttér 
 

Vizsgálatomban metaszövegnek nevezem a szövegnek azt az aspektusát, ahogy a szerző saját magát a 

szövegbe kivetíti, illetve explicit módon jelzi kommunikációs szándékait. Ez a definíció Ken Hyland 

meghatározása (Hyland 1998). A metaszöveg különböző nyelvi formákban ölthet testet: a személyes és 

személytelen mondatszerkesztésben, módosítószók beiktatásában, a szöveg struktúrájára utaló kifejezések 

alkalmazásában. E jelenségek pragmatikai szempontú kutatása több szövegtípuson megindult, elsősorban 

érvelő-meggyőző szövegtípusokon (tudományos szöveg Hyland 1998; reklámnyelv Fuertes-Oliveira et al. 

2001; vezércikkek Le 2004). 

Ez a terminus – angolul metadiscourse – nem teljesen azonos azzal, amit Magyarországon a 

metainformációs kutatásokkal foglalkozók metaszövegnek vagy metainformációnak neveznek. A J. 

Bańczerowski (1980) nevével fémjelzett kutatások információelméleti megalapozottságúak, és végső céljuk a 

nyelv működésének teljes leírása. Az általam vizsgált metaszöveg fogalma inkább a nyelvhasználat 

vizsgálatának retorikához közeli irányához sorolható. Mindig konkrét, egész szövegek vizsgálatát jelenti, 

szószinten megjelenő, a szöveg egészére kiható, tudatosan alkalmazott jelenségek feltárását. 

Ennek a pragmatikai eszköznek a vizsgálata segít abban, hogy feltérképezzük, hogyan befolyásolják a 

szerzők az olvasói megértést, azaz hogyan irányítják az olvasót abban, hogy a szöveg jelentését megértsék, és 

átlássák a szerző hozzáállását a tartalomhoz és a hallgatósághoz. 

Az érvelő-meggyőző szövegtípus esetében a szerző célja, hogy állításait az olvasó hitelesnek, igaznak 

fogadja el. Ehhez két szempontot kell figyelembe venni. 

Az állításokat ugyanis két oldalról érheti támadás: egyrészt, hogy azok nem felelnek meg az addig 

megismert világképnek. Ezért az állításokat úgy kell tenni, hogy azok hihető kapcsolatban legyenek a 

valósággal, és a szerzőnek ehhez megfelelő retorikai eszközökkel kell élnie, amelyek az adott olvasóközönség 

elvárásainak megfelelnek. A metaszöveg tehát olyan kapaszkodókat szolgáltat az olvasónak, amelyekkel 

könnyebben hozzáfér a szöveghez, könnyebben átlátja a szöveg és a valóság viszonyát. Lehetővé teszi, hogy 

az olvasó helyesen értelmezze a szöveget, és képes legyen annak eszmei tartalmát dekódolni. 

Másrészről a szerzőnek számolnia kell az interperszonális tényezővel is, a metaszöveg ebből a szempontból 

az értelmezési folyamatban részt vevők közötti interakciót szolgálja. 

A metaszöveg eszközeivel biztosítja a szerző, hogy az olvasó és az értelmezési folyamatban részt vevő többi 

szereplő szolidárisan álljon hozzá a szöveghez, régi retorikai fordulattal mondhatnánk, hogy ezáltal nyeri meg 

jóindulatukat. 

 

2. A taxonómia 
 

Hyland (1998) két nagy csoportra osztja a metadiszkurzív eszközöket. Ez a két nagy csoport megfelel a 

fentebb bemutatott két fő tényezőnek. 

 

2.1. Szövegjelölő metaszöveg 
 

A szövegjelölő metaszöveg (textual metadiscourse) olyan nyelvi eszközöket takar, melyek lehetővé teszik, 
hogy az író szándékait explicit módon érzékeltesse, azaz állításainak egy meghatározott értelmezését sugallja. 
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Ezáltal a szerző tudatosan számol az olvasó jelenlétével, így szövegének bizonyos értelemben dialogikus 

jelleget kölcsönözhet. Ezen eszközök használatával a szöveg koherensebbé és meggyőzőbbé válik. 

A szövegjelölő metaszöveg öt alcsoportját különbözteti meg (Hyland 1998: 442). 

Logikai kötőszavak (logical connectives): lehetnek például összekötő, következtető, ellentétes jelentésűek. 

Segítik az olvasót abban, hogy a gondolatok közötti viszonyokat felismerjék. Az elemzésbe csak a 

szövegszinten szerepet játszó kötőszavakat veszi bele. (In addition, but, therefore, thus.) 

Keretjelölők (frame markers): explicit utalások a szöveg struktúrájára, az érvekre, példákra. (Finally, to 

repeat, Our aim here.) 
Belső utalások (endophoric markers): a szöveg többi részére utalnak előre vagy hátra. (Noted above, see 

fig. 1, below.) 
Külső utalások (evidentials): a szövegben szereplő információk forrására utalnak. Használatuk jelzi a 

szöveg más szöveggel való viszonyát, a szöveg intertextualitását. A szerző külső bizonyítékokkal támasztja alá 

állításait. (According to X, Z states.) 
A kódra utaló jelölők (code glosses): ide tartozik minden olyan formula, amellyel a szerző további 

információkat vezet be azért, hogy az olvasó biztosan megértse mondanivalóját. (Namely, in other words, e. g.) 

Az alábbi táblázatban az általam vizsgált magyar szövegekből kigyűjtött kifejezéseket mutatom be. 

 

1. táblázat 

Szövegjelölő metaszöveg 

 

Logikai kötőszavak ugyan, pedig, ugyanis, ezért, tehát, de, bár, csakhogy, ám, úgyhogy, 

emiatt, viszont, azonban, sőt, mindenesetre, mivel  

Keretjelölők Hát igen, egyrészt – másrészt, mondjuk, nos, egyébként, egyszóval, s 

végül, ráadásul 

Belső utalások a fentiek alapján, e két téma, a bevezetőben idézett 

Külső utalások az első változat szerint, X. Y. arról számolt be, legújabban arról 

hallani 

A kódra utaló 

kifejezések 

úgynevezett, például, vagyis, pontosabban, zárójel és gondolatjel 

használata 

 

2.2. Interperszonális metaszöveg 
 

A metaszöveg eszközeinek másik nagy kategóriája az interperszonális metaszöveg (interpersonal 

metadiscourse). Ez arról tájékoztat, hogy mi a szerző perspektívája a szöveg állításaival, illetve az olvasóval 

kapcsolatban. Ezekkel az eszközökkel lép közvetlen kapcsolatba a szerző az olvasóval, igyekszik megnyerni 

jóindulatát, cinkosságát. Ezáltal építi fel saját írói személyiségét is. 

Az interperszonális metaszöveg alkategóriái a következők: 

Megszorító szavak (hedges): A szerző kétkedését vagy bizonytalanságát fejezik ki az adott állítással 

kapcsolatban. Ezzel az eszközzel bevonja az olvasót, hogy az aktívan részt vegyen az állítás igazolásában vagy 

elvetésében. (Might, perhaps, it is possible.) 

Nyomatékosítók (emphatics): Megerősíti az állítást, nyomatékosítja azokat. (In fact, definitely, obvious, it is 
clear.) 

Attitűdjelölők (attitude markers): Az állításhoz való affektív hozzáállásról számolnak be, mint például 

meglepettség, egyetértés, csalódottság. (Surprisingly, I agree, X claims.) 

Kapcsolatjelölők (relational markers): Explicit módon szólítják meg az olvasót közvetlen kérdéssel, 2. 

személyű névmások beiktatásával, felszólító móddal. (Frankly, note that, you can see.) 

Személyjelölők (person markers): A szerzői jelenlét explicit eszköze, elsősorban az első személyű 

névmások alkalmazása. (I, we, mine, my, our.) 

A 2. táblázatban a magyar szövegekben előforduló kifejezéseket gyűjtöttem össze. 
 

2. táblázat 
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Interperszonális metaszöveg 

 

Megszorító szavak noha, igaz, csupán, sejthető, talán, -hat, -het, úgy látszik, valószínűleg 

Nyomatékosítók nem kétséges, kétségtelen, nyilvánvaló, tény az, természetesen, 

bizonyára, nyilván, persze, valóban, igenis 

Attitűdjelölők meglepő, megnyugvással, nagy szerencse, nincs min csodálkozni, 

remélhetően, félő, szomorú, nehezen hihető. Ide számítottam az 

idézőjelek használatát, ha az ironikus értelmezést sugallt. 

Kapcsolatjelölők kell vmit csinálni, t/1-es igeragok, közvetlen kérdés, T/1 felszólító 

alakok, valamennyien + T/1, T/1 birtokos ragok 

Személyjelölők E/1 igeragok, T/1 igeragok, E/1 birtokos alak 

 

3. Korpusz és módszer 
 

Úgy vélem, a metaszöveg vizsgálata jó eszköz arra, hogy szerző és olvasó viszonyáról konkrétan, 

szövegszinten mondani tudjunk valamit. A fordított szövegek esetében ez a viszony bonyolultabbá, 

áttételesebbé válik, hiszen a szerző hangja csak a fordító hangján keresztül érkezik el az olvasóhoz. A 

kérdésem az, vajon a fordított szövegek metaszöveg-stratégiája eltér-e a magyarul fogalmazott szövegek 

metaszövegétől. Ezt vizsgálva, azt próbálom megérteni, mennyiben módosul szerző és olvasó viszonya a 

fordítás következményeképpen. 

Most egy próbaelemzést szeretnék bemutatni, ahol mennyiségi vizsgálati eszközzel éltem. 

Összesen tíz cikket elemeztem. A legrövidebb 26, a leghosszabb 38 mondatból állt, az átlagos mondatszám 

32. A cikkeket 4 különböző újságból választottam: Az Élet és Irodalom Libération mellékletéből (4db), a 

HVG-ből (4db), a Heti Válaszból és a Népszabadságból 1-1 cikket. Minden cikk a megfelelő újság 

publicisztika rovatában jelent meg, és általános politikai témájú. A 10 cikkből 5 fordított, 5 eredeti magyar 

nyelvű. 

Az elemzéshez a szövegeket mondatonként vizsgáltam, és minden cikkből kiemeltem a fent bemutatott 

kategóriákhoz tatozó kifejezéseket, illetve néhány nem kifejezetten lexikai elemet, úgymint a kérdőmondatok 

használatát, zárójelek, idézőjelek alkalmazását, illetve a felsorolást. Minden előfordulást újra számoltam, akkor 

is, ha az egyik nyelvi alakzat magával hozta a másikat. Például két kapcsolatjelölőnek vettem a Süssük meg azt 

a galambot mi magunk! (Majorossy 16) mondatban a süssük meg T/1-es igealakot, illetve a mi magunk 

névmást. 

Már az elemzés megkezdése előtt – elsősorban Elisabeth Le (2004) alapján, aki francia vezércikkeket 

vizsgált – módosítottam egy kicsit Hyland taxonómiáján. 

Hyland kategóriái szerint a többes szám első személyre utaló szerkezetek a személyjelölők közé tartoznak. 

Ezekben a publicisztikai írásokban megfigyelhetjük azonban, hasonlóan ahhoz, amit Elisabeth Le írt le 

tanulmányában a Le Monde vezércikkekkel kapcsolatban, hogy a szerző nem csak a saját nevében beszél, 

hanem a közvélemény szószólójaként is. A különböző nyelvtani és lexikai formák mögött megbúvó „mi” 

legtöbbször inkább kapcsolatjelölő: a szerző az őt olvasókkal közösséget vállal, sőt egész népével, országával 

azonosítja magát. 

 

4. A vizsgálat értékelése 
 

4.1. Eredmények 
 

Az elemzés alapján elmondható, hogy a magyar nyelvű publicisztikában is nagy szerepe van a metaszövegnek. 

A legritkább esetben a 38 mondatos szövegben 11 előfordulást számláltam (sűrűség: 0,29), míg a legsűrűbb 

szöveg e szempontból 28 mondatos, és 38 metaszöveghez tartozó kifejezést tartalmaz (1,36). Az összes szöveg 

összesen 320 mondatában 286 metaszöveghez tartozó kifejezést emeltem ki (0,9). 

Egyértelműen kirajzolódott az is, hogy a publicisztikai szövegekben az interperszonális metaszövegnek 

nagyobb a szerepe, mint a szövegjelölő metaszövegnek. 162 előfordulás az előbbihez, míg 124 az utóbbihoz 
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sorolható. Ebben eltér a tudományos szövegektől. Hyland elemzése szerint a tudományos szövegekben 

leggyakrabban megszorító szavak, aztán logikai kötőszavak és kódra utaló jelek találhatóak. (Hyland 1998: 

446). 

Az én elemzésem alapján ezekben a publicisztikai szövegekben a legfontosabb a kapcsolatjelölők 

használata (64 előfordulás), de ezt szorosan követi a logikai kötőszavak kategóriája (58). Szinte teljesen 

jelentéktelen a külső és belső utalások előfordulása (5-5 db). A többi kategória kiegyensúlyozottan szerepel. 

 

4.2 Fordítás és eredeti 
 

Összevetettem a fordított és eredeti magyar szövegek adatait is. A fordított szövegek együttes mondatszáma 

170, amiben 160 metaszöveghez tartozó elem található, az arány tehát 0,94%. Az eredeti magyar szövege 

esetében ez 0,84. Tehát a magyar szövegek ritkábban élnek a metaszöveg eszközeivel, mint a fordított 

szövegek. Kis eltérés mutatkozik a két fő kategória közötti megoszlásban is. A fordított szövegekben található 

az összes metaszöveg-elem 56%-a, 160 db. Ezek közül 97 interperszonális metaszöveg, míg 63 szövegjelölő 

metaszöveg. (60% és 40%). Az eredeti magyar szövegekben a megoszlás kiegyensúlyozottabb, ezekben 61 db 

szövegjelölő, 65 db interperszonális metaszöveg-elem áll. 

Az alkategóriák szerinti megoszlást mutatja be az alábbi táblázat: 

 

3. táblázat 

Metaszöveg-megoszlás magyar és fordított szövegekben 

 

Kategóriák Magyar db (db/mondat) Fordított db (db/mondat) 

Szövegjelölő metaszöveg 61 (0,4) 63 (0, 37) 

Logikai kötőszavak 32 (0,21) 26 (0,15) 

Keretjelölők 7 (0,04) 18 (0,1) 

Belső utalások 3 (0,02) 2 (0,01) 

Külső utalások 4 (0,03) 1 (0,005) 

Kódra utaló jelek 15 (0,1) 16 (0,09) 

 

Interperszonális metaszöveg 65 (0,43) 97 (0,57) 

Megszorító szavak 13 (0,08) 12 (0,07) 

Nyomatékosítók 15 (0,1) 9 (0,05) 

Attitűdjelölők 7 (0,04) 16 (0,09) 

Kapcsolatjelölők 24 (0,16) 40 (0,23) 

Személyjelölők 6 (0,04) 20 (0,12) 

 

5. Értelmezés 
 

Nem meglepő a fenti eredmény, jelesül, hogy az interperszonális metaszövegnek nagyobb a szerepe a 

publicisztikában, mint a tudományos szövegek esetében, hiszen ennél a műfajnál a szerzők kis terjedelmű 

szövegekkel hatást akarnak kiváltani egy széles olvasórétegben. Általában valamilyen közismert témáról írnak, 

s annak értelmezésében kívánnak újat nyújtani. Ezért jellemző, hogy érzelmileg be akarják vonni az olvasót. 

Ráadásul a publicisztikai szövegek gyakran politikailag elkötelezettek, és legtöbbször a szerző feltételezheti, 

hogy politikailag hasonlóan gondolkodó olvasóközönségre számíthat. Így ezek nem is annyira meggyőzni 

szeretnének, mintsem az „egy táborhoz tartozunk” érzését erősíteni. Ennek legerősebb eszköze a 

kapcsolatjelölők használata, mely a leginkább alkalmazott eszköz. 

A logikai kötőszavak sűrű használata (58 db) feltevésem szerint a szövegek rövidségével, s 

következésképpen szigorúan koherens jellegével magyarázható. Az érvek hosszú kifejtésére nincs lehetőség 

ebben a műfajban, az olvasó nem vonhatja le saját maga a felállított érvek és példák alapján a 
következtetéseket, ezért nagyon „szájbarágósnak” kell lennie a szövegnek. 
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A külső és belső utalások kevés szerepe valószínűleg szintén összefügg azzal, hogy ezek a szövegek 

rövidek, így az olvasó könnyen átlátja a szöveg struktúráját, illetve a szerző ugyanarra a tényre nem utal 

nagyon gyakran. 

Számomra az egyetlen meglepő eredmény a személyjelölőknek pusztán átlagos használata. Hiszen a 

publicisztika erősen személyes jellegű műfaj, ezek mellett a szövegek mellett gyakran szerepel a szerző 

bemutatása és/vagy fényképe. 

A fordított és eredeti szövegek összevetésének eredménye sokkal több kérdést hagy megválaszolatlanul. 

Mint látjuk, a fordított szövegek gyakrabban élnek a metaszöveg eszközeivel, különösen pedig az 

interperszonális metaszöveg eszközeivel. Természetesen két magyarázat kínálkozik. Az egyik, hogy a 

forrásnyelvi szövegek – az eltérő forrásnyelvi normához igazodva – több ilyen eszközt tartalmaznak, és ezt a 

fordított szövegek híven tükrözik. A másik lehetséges válasz, hogy a fordítás során került több ilyen 

metaszöveghez tartozó eszköz a szövegekbe. Különösen szembeötlő a kapcsolatjelölők közötti aránytalan 

megoszlás. Elképzelhető, hogy itt a fordításra jellemző explicitáció egyik esetével állunk szemben. 

Mindezek alapján úgy vélem, egy nagyobb és kétnyelvű korpusz vizsgálatában a legérdekesebb kérdés a 

kapcsolatjelölők kezelése lehet. Ugyanerre a következtetésre jutottam egy korábbi vizsgálódásomban is. Itt 

három cikk francia eredetijét és magyar fordítását vetettem össze. Ebben egy másik kérdés foglalkoztatott, 

amit itt most nem vizsgáltam, hogy mi történik a fordítás során ezekkel az eszközökkel. A három cikk 

kvalitatív elemzése alapján arra jutottam, hogy a fordítás során megváltozhat egy szöveg pragmatikája, 

elsősorban a kapcsolatjelölők szerepének változása miatt. 
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PÁL HELÉN 
 

 

KÉTNYELVŰSÉG A BUKOVINAI SZÉKELYEKNÉL 
 

 

 

 

 

A bukovinai székelyek történetük során több nyelvvel is kapcsolatba kerültek. Dolgozatomban ezért azt 

vázolom fel, hogy ezek a nyelvek hogyan befolyásolják a nyelvváltozat beszélőit. A két-, illetve 

többnyelvűséget illetően elsősorban azokkal a bukovinai gyökerű székelyekkel foglalkozom, akik a 

határainkon túl (Szerbiában és Romániában), illetve a tengerentúlon (Kanadában és Brazíliában) élnek. Utalok 

a nyelvcserét és nyelvmegőrzést segítő tényezőkre is az egyes csoportokat illetően, végezetül pedig a 

Magyarországra került bukovinai székelyek kettősnyelvűségéről, illetve nyelvváltozatcseréjéről is említést 

teszek. 

 

A két- vagy többnyelvűség meghatározása 
 

A két- vagy többnyelvűség meghatározása különféle kritériumok szerint történhet, emellett szűk és tág 

értelmezései is lehetnek aszerint, hogy kit tekintünk kétnyelvűnek. A két- és többnyelvűség fogalmak 

egyénekre, közösségekre és társadalmakra is vonatkoztathatók. Bartha Csilla meghatározása szerint „kétnyelvű 

az, aki a mindennapi érintkezései során két vagy több nyelvet kommunikatív, szocio-kulturális szükségleteinek 

megfelelően (szóban és/vagy írásban, illetőleg jelelt formában) rendszeresen használ” (Bartha 2000: 334). A 

kétnyelvű csoportot illetően előfordulhat, hogy a kétnyelvű közösségben némelyek esetleg csak az egyik vagy 

csak a másik nyelvet beszélik és csak kevesen vannak, akik egyformán ismerik mindkét (vagy több) nyelvet, 

de akár az egész közösséget is jellemezheti a kétnyelvűség (Borbély 2006). 

 

A bukovinai székelyek rövid története 
 

A bukovinai székelyek története az 1764. január hetedikei madéfalvi vérengzéssel kezdhető. Ekkor az osztrák 

katonaság az erőszakos határőrség szervezés ellen tiltakozni összegyűlt székelyekre támadt, akiknek nagy 

része Moldvába menekült. Innen települtek át azután Bukovinába a 18. század végén (összesen körülbelül 

2500 fő), ahol 1941-ig öt székely falu maradt fenn, név szerint Andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva, 

Istensegíts, Fogadjisten. Később a túlnépesedés következtében a lakosság egy része elszegényedett, ezért a 19. 

század végétől kezdve elvándorlás kezdődött. 1883-ban az Al-Dunához körülbelül 3500 székely ment 

Bukovinából, majd 1910-ig több csoportban települtek át a mai Románia területére, Gyorokra, Dévára, 

Vajdahunyadra, Sztrigyszentgyörgyre, Csernakeresztúrra, Babsára, Vicére, Magyarnemegyére, Marosludasra, 

Bihardiószegre. A tengerentúlra is mentek, például Kanadába 1890 és 1910 között volt intenzív a kivándorlás, 

1924-ben pedig öt bukovinai székely családfő alapította a Boldogasszonyfalva nevű kolóniát Brazíliában, ahol 

az őserdő irtásával jutottak termőföldhöz. A Bukovinában maradt székelyeket 1941-ben telepítette a magyar 

kormány Bácskába, innen viszont 1944-ben Magyarországra kellett menekülniük. Itt több településen élnek 

szétszórtan (Foki–Solymár–Szőts 2000). 

 

Két-, illetve többnyelvűség Bukovinában 
 

Már a bukovinai életüket illetően is két- vagy többnyelvű csoportról beszélhetünk. Bukovina a 19. században 

már soknemzetiségű tartomány volt, két legnagyobb nemzetisége a román és a rutén volt. Mindennapjaikban 

elsősorban a román nyelv ismeretére volt szükségük a székelyeknek, mert (csere)kereskedelmet folytattak a 
környező román települések lakóival (a megtermelt mezőgazdasági terményeiket a környékbeli piacokon adták 

el), továbbá az elszegényedés miatt sokan moldvai idénymunkát vállaltak az ottani román földbirtokosok 
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földjein. Az osztrák fennhatóság idején a bukovinai székely falvakban az oktatás nyelve a magyar volt, de 

német óráik is voltak. Az I. világháború után Bukovina Romániához került, ekkor a román lett a közigazgatás 

nyelve, a katonaköteles korú férfiak a román hadsereghez vonultak be, román lett a tanítási nyelv (kivéve 

Andrásfalva református iskoláját, ahol a magyar pap tanított), és egy idő után csak a vallásoktatás nyelve volt 

magyar. A templomokban azonban magyar papok maradtak, és továbbra is magyarul zajlott a szertartás. A 

bukovinai székelyek körében előfordultak vegyes házasságok is, de ezek az idegenek asszimilációját 

eredményezték. A legtöbb román-magyar vegyes házasság az 1930-as években Fogadjistenben és Józseffalván 

volt, ebben a két faluban akkoriban már jelentős számú román lakos is élt (Fogadjistenben a 240 magyar 

mellett 298 román, Józseffalván a 941 magyar mellett 580 román) (Kis-Várday 1933: 137, László 2005: 61). 

 

A Szerbiában élő székelyek 
 

Az Al-Duna mentén három településen élnek ma is bukovinai gyökerű székelyek: Hertelendyfalván (Vojlovica 

– ma közigazgatásilag Pančevo város része), Székelykevén (Skorenovăc) és Sándoregyházán (Ivanovo). Nem 

önálló székely falvak jöttek itt létre, mert Székelykevén bolgárok, németek, Szeged környéki magyarok és 

palócok, Sándoregyházán bolgárok, Hertelendyfalván németek és szlovákok is letelepedtek (Penavin 1972). 

Mindhárom al-dunai településre jellemző a két- vagy többnyelvűség, az érintkező nyelvek egyike az 

államnyelv. Az államnyelv fölötte áll a kisebbségi nyelveknek, és a hivatalos nyelv ismerete a társadalmi 

érvényesülés alapfeltétele. Mindhárom székelyek által lakott település közös jellemzője az is, hogy a falvak 

lakossága fogy, elsősorban az elvándorlás miatt, ez országon belülre és kívülre is irányul. Már az 1980-as 

években jellemző volt a nyugat-európai munkavállalás, sőt Ausztráliába is mentek, ahol újabb nyelvvel (illetve 

nyelvekkel) kerültek kapcsolatba. Hertelendyfalván az asszimilációnak kezdvez, hogy az 1950-es évek végétől 

az iparosítás sok munkaalkalmat teremtett, ezért egyre kevesebben élnek a mezőgazdaságból. A település ma 

egy 90 ezer fős iparváros része, a régi falu területéről pedig sokan költöznek be a szűkebb értelemben vett 

városba a munkalehetőségek miatt. A kétnemzetiségű családok Hertelendyfalván és Sándoregyházán 

rendszerint szerb nyelvű óvodába és általános iskolába íratják gyerekeiket, mert úgy vélik, hogy a gyerek 

előmenetelének kedvezőbb, ha már kicsi korától kezdve az államnyelvet beszéli. Sajátos a kétnyelvűség 

Sándoregyházán. Itt a 40 évesnél idősebbek magyarul és bolgárul is beszélnek, mivel korábban az volt a 

jellemző, hogy mindkét nemzetiség tagjai megtanulták a másik nyelvet. Eleinte csak a bolgár-magyar vegyes 

házasságokban vette át a kétnyelvűség helyét az államnyelv használata a családban, de ma már az egynyelvű 

családokban is gyakori, hogy szerbül beszélnek. Sándoregyházán a fiatalok beszélgetés közben átváltanak a 

mindenki által beszélt nyelvre (a szerbre), ha a társaságban akár csak egy ember is van, aki nem érti a 

kisebbségi nyelvet (a magyart vagy a bolgárt). Székelykevén viszont a faluban élő bolgárok tanultak meg 

magyarul, az iskolában is magyarul folyik az oktatás, a szerbet heti 3-4 órában tanítják. Ebben a faluban őrzik 

leginkább a székely hagyományokat, emellett havonta megjelenő lapjuk is van. 

 

A Bukovinából Romániába települt székelyek 
 

Az itt élő bukovinai gyökerű székelyek esetében román-magyar kétnyelvűségről beszélhetünk. A kutatások 

szerint a Romániában élő bukovinai székelyek nyelvi helyzetére a nyelvcsere jellemző. Mivel itt több 

településen élnek, sőt különböző létszámban kerültek egy-egy településre, ezért nyelvhasználatukat, illetve 

kétnyelvűségüket eltérő tényezők befolyásolják. A szórványban élők esetében a magyar nyelv egyre inkább 

kiszorul a használatból, és az idősek közötti és a családi érintkezés nyelve lesz. A Hunyad megyei székelyek 

közül a Déván és Vajdahunyadon élők egy-egy nagyváros lakói, akik közül sokan (a sztrigyszentgyörgyiekkel 

és csernakeresztúriakkal együtt) a környékbeli gyárakban kaptak munkát. A falusi környezet általában 

kedvezőbb a nyelvmegtartáshoz, viszont például Déván a régi székely telepet az 1980-as évek elején a 

városfejlesztési terv kapcsán számolták fel, így ezek a székelyek tömbházakba költöztek. 

Sztrigyszentgyörgyről is inkább tömbházakba költöznek a fiatalok. Az asszimilációt a vegyes házasságok is 

segítik, a kutatások szerint Romániában növekszik a vegyes házasságok száma. A magyar nyelv használata 
általában az intimebb területeken jellemző (otthon vagy az egyházi használatban), a román nyelv pedig ott, 

ahol valószínűbb, hogy az alkalmazott román anyanyelvű. A helyi állami hatóság (prefektúra, rendőrség, 

katonaság, bíróság) román többségű, illetve nem használja a helyi lakosság nyelvét a hivatalban. Péntek János 
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kutatásai szerint Romániában a másodnyelv dominál, mivel nem kedvező az anyanyelv megítélése (a magyar 

nyelv használati értékének belső megítélése romlik, például tehernek érzik a mindennapi nyelvválasztásban 

vagy a tannyelv választásban), a családi kétnyelvűségben is a román nyelv dominál, továbbá a kisebbségi 

anyanyelvoktatásnak nincs kidolgozott módszertana, és eszközei sem. A romániai magyarok száma a nyugatra 

tartó elvándorlás miatt is csökken (Péntek 2005a, 2005b). 

 

A kanadai székelyek 
 

A 19. század végétől Kanada Saskatchewan provincia szűzföldjeinek megművelésére várt bevándorlókat, 

kezdetben ide települtek a bukovinai székelyek, de később a városokba is mentek, például Regina nyújtott 

munkalehetőséget számukra. Az adatok szerint Regina tartomány magyarságának egyharmada Bukovinából, 

kétharmada pedig a Kárpát-medence különböző tájairól vándorolt ki. A letelepülők és leszármazottaik nyelvét 

itt az emigráns kétnyelvűség (magyar-angol kétnyelvűség) jellemzi. A kutatások szerint az emigránsok 

körében a nyelvcsere néhány generáció során lezajlik. Az első nemzedék tagjai még vagy egynyelvűek, vagy 

az anyanyelvükön domináns kétnyelvűek. A második nemzedék tagjaira a kétnyelvűség jellemző, a harmadik 

nemzedék tagjainál pedig vagy a másik nyelv dominál, vagy kizárólag azt ismerik. A társadalmi 

beilleszkedésnek itt is feltétele a hivatalos nyelv ismerete, ezért a vegyes házasságok is az angol nyelv 

használatának kedveznek, mert a szülők arra törekednek, hogy a gyerek azt a nyelvet sajátítsa el minél 

magasabb szinten, amelyen később boldogulni tud. A magyar nyelvet az egyházi és világi iskolákban 

tanulhatják a tanulók (egésznapos kétnyelvű, hétvégi, nyári, vasárnapi és késő délutáni iskolák is vannak), de a 

gyerekeknek ez gyakran megerőltető, továbbá rendszerint hiányoznak a szakképzett pedagógusok és a 

megfelelő tankönyvek is (Bakó 1988). 

 

A Brazíliába került bukovinai székelyek 
 

A megalapítás után Boldogasszonyfalvára más magyarok, németek és szlovákok is telepedtek. A bevándorlók 

itt a portugál nyelvvel kerültek kapcsolatba. Az életforma eleinte az óhazából hozott nyelv megőrzésének 

kedvezett, hiszen a telep az őserdőben, a legközelebbi kisvárostól és vasútállomástól 48 kilométerre volt. 

Azonban orvosi ellátáshoz is csak ezen a településen juthattak, a terményeiket is csak itt értékesíthették, 

továbbá a kolónián egy ideig iskolai oktatás sem volt, éppen ezért a fiatalok egyre inkább a városokba mentek. 

A nagyobb településeken szórakozási és munkalehetőséget találtak, viszont ott a brazil társadalmi 

környezetnek erőteljesebb a hatása, illetve több lehetőség van a vegyes házasságok kötésére is, ami szintén a 

beolvadást segíti (Kordás 1938). Az 1940-es évekre a telep magyar jellege eltűnt, mivel a székelyek Santa 

Anastacióra és Sao Paulóba költöztek. 

 

A Magyarországon élő bukovinai székelyek 
 

Az itt élő bukovinai székelyek egy részét kétdialektusú embereknek tarthatjuk, tehát ők ugyanannak a 

nyelvnek (a magyarnak) két változatát használják. Változás tapasztalható a nyelvhasználatban, mivel 

Magyaroszágon az 1950-es évek közepétől a nyelvjárási beszélők egyre jobban elsajátítják a köznyelvet. Az 

1944-ben idetelepült székelyek a Bukovinából hozott nyelvváltozatot beszélték, a gyerekek a családban a 

nyelvjárásban tanultak meg beszélni. Az iskola viszont a sztenderdet közvetíti, ezért ezek a gyerekek a magyar 

nyelv két változatát tanulták meg, hiszen formális beszédalkalmakkor (iskolában, hivatalos helyen, 

idegenekkel) a köznyelvet, a családban viszont a nyelvjárást használták. A kutatások szerint Magyarországon 

csökken, illetve teret veszít a nyelvjárási nyelvhasználat. Ennek okai között találjuk a magasabb iskolai 

végzettséget és magasabb pozícióba kerülést, a beszédkapcsolatok változását (a szülő-gyerek 

beszédkapcsolatokban a szülők köznyelven szocializálják a gyereket), a városi életet, ezért a nyelvjárás egyre 

több beszédhelyzetben szorul vissza (Kiss 2001: 248–253). 

 

 

Irodalom 



 

178 

 

 
Bakó F. 1988. Kanadai magyarok. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 

Bartha Cs. 2000. A kétnyelvűség fogalma: tudománytörténeti vázlat. In: Borbély A. (szerk.) Nyelvek és kultúrák 

érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia Előadásai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet 

Élőnyelvi Osztálya. 25–35. 

Borbély A. 2006. Kétnyelvűség és többnyelvűség. In: Kiefer F. (szerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 595–

627. 

Foki I., Solymár I., Szőts Z. 2000. Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához. Szekszárd: Babits 

Kiadó. 

Kiss J. 2001. A regionális nyelvhasználati és nyelvi változások. In: Kiss J. (szerk.) Magyar dialektológia. Budapest: Osiris 

Kiadó. 243–256. 

Kis-Várday Gy. 1933. A bukovinai székely falvak. Ethnographia-Népélet XLIV. évf. 3-4. sz. 131–139. 

Kordás F. 1938. Boldogasszonyfalva. Egy brazíliai telep élete. Válasz V. évf. 313–320. 

László J. 2005. A Bukovinában élő (élt) magyarság és kirajzásainak története 1762-től 1914-ig, az első világháború 

kitöréséig. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó. 

Penavin O. 1972. Néhány szó a jugoszláviai székelytelepekről – különös tekintettel Székelykevére – (Skorenovac). In: A 

Novi Sad-i Bölcsészeti Kar Évkönyve, XVI. évf. 743–759. 

Péntek J. 2005a. Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. Magyar Nyelv. 106–143. 

Péntek J. 2005b. Magyarnyelvűség a mai Erdélyben. Magyar Szemle XIV. évf. 3-4. sz. 

http://www.magyarszemle.hu/archivum/14_3-4/08pentek/htm 

 

 

 



 

179 

 

ISTVÁN PÁLINKÁS 
 

 

THE DEVELOPMENT OF THE SENSES: 

METAPHORICAL EXTENSION OR CONCEPTUAL INTEGRATION? 
 

 

 

 

Cognitive semantics offers two basic algorithms that attempt to characterize how humans are able to obtain 

understanding and meaning from language: metaphorical extension (Grady 1997, Lakoff 1987, Lakoff & 

Johnson 1980, Lakoff & Turner 1989) and conceptual integration (Fauconnier & Turner 1998, 2000, 2002). 

Since both seem to run into trouble with certain instantiations of language, I argue that in particular cases sense 

development is best described in terms of metaphorical extension (e.g. English modals), while the 

comprehension process of other linguistic phenomena (e.g. verbal irony) seems to be more sensitive to an 

analysis within a conceptual integration framework. Thus, in sharp contrast with the basic tenets of metaphor 

proponents, I question the ubiquitous nature of metaphors in sense development, all the more so because I 

consider conceptual integration as an interim stage in metaphor comprehension, giving blending processes a 

perhaps more universal role in sense development. 

My main objective in the present paper, thus, is to make a brief synopsis of the two sense-developing 

mechanisms mentioned, revealing uncertainties as for their applicability to processes of speech 

comprehension. Also, I make suggestions concerning a mechanism in metaphorical extension to set up 

correspondences between isomorphic conceptual structures of ontologically distant or unrelated concepts. This 

mechanism is probed through blending operations, revealing an alignment-projection type of relationship 

between conceptual integration and metaphorical extension. 

 

1. Linguistic background 
 

1.1. Shortcomings of Generative Linguistics and the Objectivist View of Meaning 
 

Generative linguistics is committed to viewing language in terms of “formal grammars”, systems of 

combinatorial mathematics of the sort first characterized by the mathematician Emil Post. In such a 

framework, general principles of language not describable in terms of formal logic were not taken as true 

linguistic principles and hence were not required to be part of a complete description of language. Such 

“nonfinitary phenomena” included, among others, image schemas, mental images, general cognitive processes, 

basic level categories defined partly in sensorimotor terms, the use of neural foundations for linguistic theory 

and prototype phenomena. 

Thus, metaphoric mapping is also excluded from the generative description of language, primarily because 

the descriptive apparatus available to generative linguistics is not capable of stating general principles 

governing such phenomena. 

It should consequently come as no surprise that a radically different approach to language was needed to be 

able to treat “nonfinitary phenomena” as true linguistic principles. 

Objectivism, the traditional cognitive approach to meaning, does not seem a more effective framework to 

characterize metaphorical extension, since, as Johnson (1989) argues: 

 

[in an objectivist framework] meaning is fundamentally literal. Literal concepts or terms are, by definition, 

simply those entities whose meanings specify conditions of satisfaction for the objects, properties and relations 

they designate. It follows that there can be no irreducibly figurative or metaphorical concepts, because 

metaphorical projections cut across basic experiential domains, and such cross-categorial projections are held 

to have no counterparts in the real world, which supposedly has discrete and definite categorical boundaries. 
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A somewhat related shortcoming of the objectivist framework is that it cannot provide any role for mental 

spaces, cognitive constructions that characterize blending theory. As Lakoff (1987) argues, since mental 

spaces are conceptual in nature, they have no ontological status outside of the mind; thus, a mental space is not 

the sort of thing that the real world or some aspect of it could be an instance of. Consequently, mental spaces 

cannot function in a theory based on the relationship between symbols and mind-independent objective reality. 

 

1.2. Lakoff’s Experiential Realism 
 

One of the first linguists to start from a cognitive experiential approach to metaphor comprehension is George 

Lakoff in Metaphors We Live By (1980), written together with the philosopher Mark Johnson. In their view 

metaphor is seen as a means of categorizing facts of experience in terms of features of already familiar 

experience. In our cognitive system we construct categories which are idealized cognitive models (ICMs) of 

given elements in our experience. These ICMs help us to categorize new experience and the cognitive link 

between the two is made possible through metaphors. 

There is a class of metaphors, however, for which this hypothesis might not seem, at least to me, without 

problems: the spatial representation of more abstract domains. That is, subjects’ estimates about the passage of 

time do seem both to depend upon the particular spatial metaphors for time prevalent in their native language, 

and to be affected by non-verbal spatial information1. My concern here is that there is no inverse dependence 

of spatial representations upon temporal metaphors (Casasanto 2005). However, as Camp (2006) argues, it is 

highly unlikely that the relevant asymmetry in direct cognizability obtains: our experiences of these topics are 

at least as embodied as concrete, and are accessible at least as early in life, as our experiences of the domains 

in whose terms we characterize them metaphorically. 

Furthermore, Lakoff often cites the conceptual metaphor ANGER IS HEAT OF FLUID IN A CONTAINER 

(e.g. in Lakoff 1987: 384–388). But as Ortony et al. (1988) argue, children experience anger well before they 

understand the effects of heat on fluid pressure in closed containers. 

 

Although I agree that metaphors might have a say in making sense of particular facts of experience in 

terms of already existing, more concrete realms of experience, with the above reasoning in mind I query the 

general metaphorical nature of human cognition. Besides these, mainly subconscious processes of analogical 

reasoning, metaphor is a frequent figurative device, used by the speaker on purpose, in place of some 

conventional use of language for rhetorical, stylistic, poetic (or whatever) considerations. By way of example, 

instead of saying He was angry, you might as well argue that He blew a gasket or That really set him off. 

 

2. Uncertainties in Defining Metaphor 
 

In some cases, the literature might witness indeterminacies in the understanding of metaphorical extension. As 

an example, some proponents of metaphor theory see metaphorical extension as a relatively rigid and 

unmotivated process assuming that it is predictable, is based upon principles of analogy and similarity and the 

interplay between full conceptual domains. Grady, Oakley and Coulson (1999), however, argue that there is no 

obvious sense in which the concepts paired in a few entrenched metaphors are similar or analogous to one 

another: 

 

(1) Tomorrow is a big day for this organization. [i.e. important] 

(2) These two colours are not particularly close. [i.e. similar] 

 

In their view, being “scalar” in some sense is not sufficient motivation for the metaphors: IMPORTANCE 

IS SIZE or SIMILARITY IS PROXIMITY partly on the grounds that IMPORTANCE, say, cannot be mapped 

onto SIMILARITY. 

This line of argumentation, however, may suggest that Grady et al. downplay the importance of structure 
or relationships holding within the source domain; they might have overlooked the fact that while in 

IMPORTANCE a property of one entity is directly measured against a scale, in SIMILARITY the properties 

of two entities are compared first and then the difference is measured against a scale. 
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It may follow that in (some) metaphors the focus is on relational commonalities, and corresponding objects 

in the target and base need not be similar (see also Gentner & Clement 1998, Shen 1992). 

 

The same logic can be applied to cases where the relation between the two domains is not “lack of 

similarity”, as in (1) and (2) above, but alleged contrast (Coulson & Matlock 2001): 

 

(3) Titanic: Unsinkable After All 

 

The above headline exemplifies simultaneous reference to the ship, claimed by some to be unsinkable, but 

which proved otherwise, and the movie about the ship, which proved to be quite successful, both with the 

critics and the general populace. 

Besides this contrast, however, I claim that the two inputs do share relational structure (or topology); in both 

cases there is an air of irresistibility or success: similarly to the ship’s alleged capacity to voyage through any 

wave (or whatever) in perhaps the most adverse weather conditions, the movie also ran its course as perhaps 

one of the most stunning films with its oscars and millions of fans worldwide. 

Finally, considering a blend as a metaphorical extension in a number of linguistic analyses (e. g. in Brandt 

& Brandt 2002, Gentner, Bowdle, Wolff and Boronat 2001, Grady, Oakley and Coulson 1999, Vega Moreno 

2004) might indicate that even noted linguists are unaware of the true operating principles of metaphors: 

 

(4) This surgeon is a butcher. 

 

I claim that to consider (4) as a “metaphor” is a daring enterprise partly on the ground that, as the Invariance 

Hypothesis (Lakoff 1990) argues, metaphorical mappings preserve the cognitive topology of the source 

domain. For lack of an underlying conceptual metaphor in (4), however, no image-schematic correspondence 

between the inputs might seem to hold. 

 

Taken together, in particular cases metaphor theory has a hard time explaining sense development. The 

question is whether conceptual integration is a more adequate (or general) tool of meaning extraction or it too 

is a far-from-perfect sense developing mechanism. The next part makes a start in this direction of analysis. 

 

3. Conceptual Integration Theory 
 

Conceptual integration (or blending) theory posits a system of backstage cognition that includes partitioning, 

mapping, structure projection and dynamic mental simulation. Central to conceptual blending theory is the 

notion of the conceptual integration network, an array of mental spaces in which the processes of conceptual 

blending unfold (Fauconnier & Turner 1998). These networks consist of two or more input spaces, structured 

by information from discrete cognitive domains, a generic space that contains structure common to all spaces 

in the network and a blended space containing selected aspects of structure from each input space and an 

emergent structure of its own. 

Blending involves the establishment of partial mapping between cognitive models in different spaces in the 

network and the projection of conceptual structure from space to space. Also, blends include a compression of 

vital relations holding among mental spaces (for details, see Fauconnier & Turner 2000). 

To illustrate blending operations, consider the riddle of the Buddhist monk, a classic puzzle of inferential 

problem-solving, proposed by Koestler (1964): 

 

A Buddhist monk begins at dawn one day walking up a mountain, reaches the top at sunset, meditates at the 

top for several days until one dawn when he begins to walk back to the foot of the mountain, which he reaches 

at sunset. Make no assumptions about his starting or stopping or about his space during his trips. Riddle: Is 

there a place on the path that the monk occupies at the same hour of the day on the two separate journeys? 

 

The above riddle can be solved quite easily, if rather than envisioning the Buddhist monk strolling up one 

day and strolling down several days later, imagine that he is taking both walks on the same day. There must be 
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a space where he meets himself, and that place is the one we are looking for. In this example we have two 

input spaces. Each is a partial structure corresponding to one of the two journeys. There is partial cross-space 

mapping between the two input spaces, connecting counterpart elements: the mountain, moving individual, 

day of travel and motion. The generic space contains what the inputs have in common: a moving individual 

and his position, a path linking the foot and the summit of the mountain and a day of travel. In the blend, the 

two counterpart identical mountain slopes are mapped onto a single slope. The two days of travel are mapped 

onto a single day: the two days are fused. While in the generic space and each of the inputs there is only one 

moving individual, in the blend there are two moving individuals. The moving individuals in the blend and 

their positions have been projected from the inputs in such a way as to preserve time of day and direction of 

motion, and therefore the two moving individuals cannot be fused. 

 

There are cases, however, where conceptual integration might fall short of the mark in sense generation, at 

least as the basic, underlying algorithm in the process. Grady, Oakley and Coulson (1999) suggest a relation 

between metaphorical extension and conceptual integration, where conceptual metaphor may serve as an input 

for blending processes. This might indicate that metaphorical extensions depend upon blending operations. To 

put it another way, in particular cases Grady et al. might “overburden” the process of sense development with 

unnecessary structures of conceptual integration where a “simple” unidirectional metaphoric mapping would 

obviously do, as in the state/nation as a ship metaphor below: 

 

(5) With Trent Lott as Senate Majority Leader, and Gingrich at the helm of the  

 House, the list to the right could destabilize the entire Ship of State. 
 

Grady et al. argue that sense development in (5) is largely dependent upon blending operations, attributing, 

in my view, great importance to needless associations in the process: the individuals will predictably cause the 

ship to list to one side if they handle heavy cargo, or they handle and steer the sails (in whatever fashion) in 

particular wind conditions etc. 

As for the other input, Grady et al. argue that “the Senate Majority Leader and the Speaker of the House 

inevitably have a considerable, direct influence on national policies and the overall political orientation of 

government.” That is, in blending-theoretic terms, the selective projection from the two inputs yields unlikely 

interpretations, inconsistent with our understanding of the source: it is actually the weight of the two people 

that causes a ship to list to one side and change its course. 

 

Thus far, I have highlighted the inadequacy of an omnipotent metaphor- or conceptual integration theory in 

sense development. Also, I have made reference to some sort of a relationship between the two processes 

mentioned. The next part is meant to scrutinize this relation in some detail, where blending operations might 

be pivotal as an interim phase in the comprehension of metaphors. 

 

4. Basic Operations in Metaphorical Extension 
 

Similarly to Gentner (2001), I argue that metaphor processing incorporates two basic processes: alignment (or 

evaluation) and projection (or mapping). The former is a typical multidirectional process setting up 

correspondences (or related topologies) between ontologically unrelated concepts2. 

Once candidate inferences have been discovered, the extension is evaluated, which involves at least two 

sorts of judgement: a) factual correctness – to decide whether the inferential analogy is true, false or 

undetermined in the target; b) relevance – whether the analogical inferences are relevant to the current goals, 

say the speaker’s actual communicative intentions3. 

In case of sufficient similarity, projection from the source to target might ensure a full-course metaphorical 

extension; otherwise the blend might “come to a more or less permanent life of its own”. 

 

Notes 
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1 Thus, words denoting spatial dimensions such as the adjective long and the concept of space are mapped to temporal 

dimensions: a long night or TIME IS SPACE. 
2 Although the concepts in metaphors may be ontologically unrelated on a holistic basis, I argue that there are ontologically 

related particles and epistemic correspondences across domains. For example, in the Love is a journey metaphor, “lovers” 

and “travellers” may have ontological correspondence. 
3 For lack of “factual correctness” (or incorrectness) see the nation as state metaphor, where the two politicians are 

considered as determining factors in the overall political orientation of government. The surgeon as butcher binominal 

expression in (4), however, might have relevance shortcomings, since no analogy discovered may incorporate the notion 

of “incompetence”. 
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PÉCH OLÍVIA 
 

 

KORPUSZNYELVÉSZETI ESZKÖZ ALKALMAZÁSA 

A LEXIKAI KOHÉZIÓ VIZSGÁLATÁNÁL 
 

 

 

 

0. Bevezetés 
 

A korpusznyelvészeti eszközök alkalmazása új lehetőséget kínál az empirikus szövegkutatás számára. A 

számítógép segítségével egyrészt kényelmesebbé válik a szövegek tárolása, elemzése, másrészt a gépi 

lekérdezés gyorsabb, megbízhatóbb, mint a kézi, illetve a számítógépes program lehetővé teszi a kutatás során 

felmerülő újabb szempontok beiktatását és figyelembevételét is. 

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások gyakran foglalkoznak a lexikai kohézió vizsgálatával. Érdekesnek 

tartom megvizsgálni, hogy az adott szövegre jellemző lexikai kohéziós elemek száma és eloszlásának aránya 

változik-e a fordítás során, illetve ha valóban bekövetkezik egy ilyen változás, akkor kimutatható-e egyértelmű 

tendencia a változás jellegére vonatkozóan. 

A jelen dolgozatot három kérdés köré csoportosítom. Vázolom a számítógépes eszközökkel segített kutatás 

előnyeit, bemutatom a lexikai kohézió vizsgálatára általam kiválasztott elemzési módszert, és ismertetem azt 

az elemzést, amelyben egy korpusznyelvészeti eszköz segítségével hasonlítom össze az eredeti magyar 

szövegekre és német fordításaikra jellemző lexikai kohéziós eszközhasználatot. 

 

1. A lexikai kohézió vizsgálata 
 

Bevezetésként csak röviden szeretnék foglalkozni a lexikai kohéziós vizsgálat lényegével, mert dolgozatomnak 

nem célja ennek részletes tárgyalása. Kutatásom mondanivalója nem az elméleti nyelvészeti háttérre 

összpontosít, hanem újdonsága abban rejlik, hogy a lexikai kohézió vizsgálatát új módszer segítségével végzi, 

és az összehasonlító elemzésre fókuszál. 

A lexikai kohézió vizsgálata a szövegkutatás egyik meghatározó irányzata, melynek tárgya elsősorban írott 

szövegek leíró, funkcionális elemzése. A szöveg jelentésbeli összefüggés-hálózatát kutató szövegszemantikai 

megközelítés a szöveg szempontjából releváns lexikai elemek ismétlődését vizsgálja. E kutatások a lexikai 

elemeket a szövegben betöltött szerepük szempontjából két csoportra osztják. A lexikai kohéziós kutatások 

középpontjában a centrális vagy releváns elemek állnak, amelyek a téma fő gondolatát viszik, míg a témához 

lazábban vagy egyáltalán nem kapcsolódó lexikai elemeket figyelmen kívül hagyják (Beaugrand, Dressler 

2000). 

 

1.1. A Károly-féle taxonómia 
 

Kutatásom elméleti hátteréül választottam Károly Krisztina 2002-ben kidolgozott rendszerét, amely a lexikai 

ismétlődés szövegszervező funkcióját vizsgálva keresi meg a minimum három kapcsolódási ponttal rendelkező 

centrális mondatokat. Károly taxonómiája a szöveg kohézióját biztosító lexikai egységként az olyan egységet 

definiálja, amelynek jelentése nem vezethető vissza alkotóelemeinek jelentésére. 

Károly a kohéziós kapcsolat típusait vizsgálva, két alapvető típust különböztet meg: a lexikai és a szöveg-

alapú relációkat. Az első csoportot is két alapvető alcsoportra osztja, (i) arra, amikor a lexikai egység 

változatlan formában ismétlődik (Repetition), (ii) és azokra az esetekre, amikor a lexikai egységnek csak az 

információtartalma ismétlődik meg teljes egészében vagy részben egy vele szemantikai kapcsolatban álló 

lexikai egység formájában (Synonymy, Opposites, Hyponymy, Meronymy). (iii) Elemzési modelljében külön 
kategóriát képviselnek a szöveg-alapú relációk (Instantial Relation). Károly az ismétlés, a szinonima és az 

ellentét jellegét tekintve különbséget tesz egyszerű és derivációs alakok között. Derivációról akkor beszél, ha a 

lexikai egység képzett szó formájában ismétlődik (Károly 2002: 95–107). 
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A Károly-taxonómia tehát összesen kilenc lexikai kohéziós kategóriát különböztet meg a szövegfelszín 

szintaktikai-szemantikai hálójának vizsgálatakor. E kilenc kategória segítségével végzem én is a későbbiekben 

bemutatásra kerülő kutatásomat a szövegszerveződés szempontjából meghatározó szemantikai kapcsolatok 

feltárására a magyar forrásnyelvű és a fordításukként keletkezett német célnyelvi szövegek 

összehasonlításakor. 

 

1.2. Lexikai kohézió és fordítás 
 

A joggal felvetődő kérdésre, hogy miért tartom a lexikai kohézió vizsgálatát a fordítás szempontjából 

érdekesnek, kutatásom kezdetén még nem áll módomban kielégítő választ adni, ezért e pontban hipotézisemet 

ismertetem. 

Feltételezésem szerint a lexikai kohézió vizsgálatának létjogosultságát a fordított szövegek esetében az 

indokolja, hogy a különböző nyelvek kohéziós eszközei nem fedik száz százalékban egymást. Ha viszont a 

különböző nyelvek eltérő módon tolerálják a kohéziós elemek ismétlését, akkor a fordításra Catford 

terminusával élve shift, azaz eltolódás lesz jellemző ebben a tekintetben is (Catford 1965). 

E hipotézis következtében két kérdés vizsgálatát tartom érdekesnek: (1) Egyrészt annak feltárását, hogy 

adott forrásnyelvről adott célnyelvre fordított szövegek esetében a célnyelvi szövegek milyen mértékben őrzik 

meg az eredeti forrásnyelvi szövegre jellemző kohéziós eszközhasználatot? (2) Kutatásom másik tisztázandó 

kérdésfölvetése, hogy kimutatható-e adott nyelvpárok között a fordítás következtében megváltozó kohéziós 

eszközhasználat esetében valamilyen törvényszerűség a változás jellegét illetően? 

Vizsgálatom tárgya és egyben kutatásom célja tehát a fordítás során a kohéziós eszközök használatában 

bekövetkezett változások feltárása. Ezt első lépcsőben autentikus magyar forrásnyelvi és a fordításukként 

keletkezett német célnyelvi szövegek összehasonlító elemzésével kívánom vizsgálni. 

 

2. Érvek a gépi feldolgozás mellett 
 

2.1. A hagyományos módszer korlátai 
 

A hagyományos eszközökkel végzett elemzés egy-egy szó kapcsolatait a szóból kiinduló s az adott lexikai 

egység ismétléses kapcsolataihoz érkező vonalak segítségével jelöli (vö. Károly 2002: 80). Nem nehéz 

elképzelnünk, milyen nehézséget és vonalrengeteget jelent, ha az elemzést több oldalas szöveg esetében 

szeretnénk elvégezni, illetve ha az elemzett mondatban több olyan lexikai egységet találunk, ami a 

későbbiekben ismétlődik. Nincs szükségünk komolyabb képzelőerőre, hogy érzékeljük a vonalhúzós módszer 

fizikai korlátait. Ebben az esetben az elemző kezdeti fáradozását további kemény munka követi, hiszen 

mondatról mondatra haladva össze kell számolnia egy-egy lexikai egység kapcsolódásait, nagy odafigyeléssel 

kell kigyűjtenie a számára érdekes információkat. A kapott eredményeket illetően viszont az elemzett szöveg 

hosszának növekedésével az emberi tényezőből adódóan egyre nagyobb hibaszázalékkal kell számolnia. 

 

2.2. A gépi feldolgozás előnyei 
 

Ha imént a hagyományos módszer nehézségeit említettem, akkor a következőkben a korpusznyelvészeti 

módszer előnyeit kell vázolnom, ami meggyőződésem szerint megkönnyíti az ilyen jellegű kutatások 

kivitelezését. Sajnos, be kell vallani, hogy az előkészítő szakasz, azaz a szövegben az elemzés számára 

meghatározó jelölők elhelyezése korántsem könnyű feladat, ám a nehézség nem a gépi alkalmazásból adódik, 

sőt, ez csak könnyíti az elemző helyzetét. A fáradság oka a hagyományos eszközökkel végzett kutatásra is 

jellemző időráfordítás és szellemi energia-befektetés szükségessége. Bármily fejlett és korszerű eszközöket is 

alkalmazzon a kutató, a szöveg elemzését továbbra is magának kell elvégeznie, a géptől nem várhatja el, hogy 

helyette gondolkodjon. 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen előnyöket kínál a hagyományos módszerekkel végzett kutatással 

szemben a gépi lekérdezés, megállapíthatjuk, hogy bár ebben az esetben a gépi eszköz nem végzi el a kutató 

helyett a szöveg elemzését, viszont annál inkább számíthatunk rá a statisztikák, összesítések, kimutatások 

készítésekor. A gép gyorsan és megbízhatóan végzi el helyettünk a kívánt szempontrendszernek megfelelő 
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kigyűjtéseket és számításokat. Említésre érdemes körülmény, hogy a lekérdezések eredményei is rögtön a 

számítógépen állnak rendelkezésünkre, ami egyrészt a tárolás, másrészt az utólagos hasznosítás szempontjából 

lényeges, mivel így nem kell külön időt fordítanunk a kapott eredmények begépelésére. 

A számítógéppel támogatott kutatás esetében a szöveg strukturálása nagymértékben igazodik a kutatási 

célhoz, ami idő közben módosulhat vagy bővülhet is. A gépi lekérdezés előnyei közé tartozik a kutatás során, 

illetve az utólag felmerülő szempontrendszer integrálásának lehetősége is. Bármikor módunk nyílik arra, hogy 

a bejelölt adatokat más összefüggések szempontjából csoportosítsuk, illetve a program lehetővé teszi az 

időközben felmerülő igényeinknek megfelelően az elemzési ketegóriák bővítését, vagy változtatását. Ezek az 

egyedi beállítások és módosítások még hatékonyabbá teszik munkánkat (Szirmai 2005). 

 

2.3. Változatos lekérdezési kínálat 
 

A gépi elemzés segítségével lehetőségünk nyílik ugyanabból az annotált kiindulási szövegből többféle 

lekérdezés alapján többféle összefüggés kimutatására is. Lekérdezéseinknél alapvetően két meghatározó 

szempontot módosíthatunk: meg kell határoznunk, hogy mit, mely szövegegységet kívánjuk az elemzés 

kiindulási pontjának tekinteni, és hogyan, milyen szempontrendszer alapján kívánjuk a kiválasztott 

szövegegységet vizsgálni. Vizsgálatunk tárgya lehet egy szó, egy mondat, egy teljes szöveg, egy forrásnyelvi 

szöveg és annak célnyelvi fordítása, vagy éppen az összes elemzett szövegmondat és azok fordítása. 

Kutatási célkitűzéseinknek megfelelően a taggelt metainformációk segítségével különböző kritériumok 

alapján pásztázhatjuk végig a korpuszt. Lekérdezhetjük a bejelölt lexikai kohéziós kapcsolatok előfordulásának 

számát, az előfordulások százalékos gyakoriságát, vagy éppen a kohéziót biztosító lexikai elem 

szövegkörnyezetét, azaz elemezhetjük a kapott eredményeket akár statisztikák, akár konkordanciák 

segítségével is (Balaskó 2005). 

 

3. A korpusznyelvészeti módszerrel végzett saját kutatás bemutatása 
 

3.1. Szövegválasztás 
 

Kutatásomhoz internetes honlapokról töltöttem le, úgymond, hivatalosnak mondható szövegeket, melyeket 

Microsoft Word formátumban archiváltam. Ezek olyan leíró szövegek, amelyek egy-egy intézményt, 

tájegységet, szervezetet stb. mutatnak be. Szövegválasztásomban három fő szempont érvényesült. (i) A 

kiválasztott szövegek stílusa hasonló a leíró jellegből fakadóan, ami kizárja az eltérő stílusú szövegekre 

jellemző, pragmatikai és stiláris okokra visszavezethető különbségeket a lexikai kohéziós elemek használatánál 

(Szikszainé Nagy 1999: 69). Ennek figyelembevételét a gyakorisági vizsgálatok indokolják. (ii) A szövegek 

német fordítását valószínűleg profi fordítók készítették, hiszen ezek az információk komoly marketing 

érdekeket szolgálnak. A fordítások hasonló és jó minősége a garancia arra, hogy a vizsgált célnyelvi szövegek 

esetében a lexikai kohéziós elemek használatában tapasztalható eltérés nem a suta fordítói kompetenciával, 

hanem a nyelvek közötti, a kohéziós eszközök alkalmazásakor megfigyelhető eltéréssel magyarázható. (iii) A 

harmadik, ám nem elhanyagolható szempont, hogy a szövegek letöltésével a begépelés fáradságát és ezáltal 

időt takarítottam meg. 

 

3.2. A gépi feldolgozás előkészítése 
 

A kiválasztott szövegek feldolgozását, azaz a kohéziós eszközök bejelölését a CLaRK elemzést segítő gépi 

eszközzel végeztem. A CLaRK program jellegzetessége, más hasonló nyelvészeti elemzésre írt programokhoz 

hasonlóan, hogy lehetővé teszi a számítógépes feldolgozásra szánt szövegek strukturált kódolását. Ez annyit 

jelent, hogy míg az eredeti szöveg integritása megmarad, annotációként többletinformációt, azaz a nyelvészeti 

elemzés eredményeit vihetjük be a szövegbe (Prószéky, Kis 1999) (1. ábra). 

 

1. ábra: Annotált szövegrészlet 

 
 



 

187 

 

<Sentence No="No15">A 
<LexicalUnit "InstantialRelation” reference="H.1.1.">Magyar Fordítóház Alapítvány</LexicalUnit> köszönettel 
<LexicalUnit "SimpleRepetition" reference="H.1.2.">fogad</LexicalUnit> adományokat: ösztöndíjakat, 
<LexicalUnit "Hyponymy" reference="H.1.6.">könyveket</LexicalUnit>.</Sentence> 
 

 

Az eligazodásban és a szemléletességben segít, ha a CLaRK programban az eredeti szövegrészeket és az 

annotált információkat a képernyőn különböző színnel jelenítjük meg. Itt most a szemléltető ábrán eltérő 

színek helyett különböző betűtípusokat használtunk. 

A vizsgálni kívánt kategóriákat a kutatás kezdetekor a CLaRK rendszerben definiáljuk. Kutatásunk célja 

érdekében tetszőleges számú és elnevezésű kategóriát határozhatunk meg, illetve rendelkezhetünk arról is, ha 

sorszámmal akarjuk ellátni őket, illetve valamilyen jellemző tulajdonságo(ka)t kötelező vagy választható 

jelleggel kívánunk hozzájuk rendelni. Így a konkrét elemzés során a kurzor mozgatásával már csak a legördülő 

ablakokból kell a kívánt értékeket kiválasztanunk. 

A jelen elemzés esetében a szövegbe ágyazott többletinformációk, a taggek elhelyezése során bejelölendő 

kategóriákat a mondathatárok, illetve az ismétlődő lexikai elemek és azok ismétléses kapcsolatai, valamint a 

kohézió típusának megjelenítései jelentik (1. ábra). 

 

3.3. Elemzés és annotálás 
 

Az elemzés során a CLaRK rendszerbe beolvasott folyamatos szövegben a mondatokat jelöltem meg, illetve 

sorszámmal láttam el őket. A következő lépésben az első mondatot elemeztem. Bejelöltem azokat a lexikai 

egységeket, amelyek a kohéziós kapcsolatok, a Károly-féle ismétlődési taxonómia szempontjából 

meghatározóak (2. ábra). Ezeket a későbbiekben ismétlődő lexikai egységeket hivatkozási számmal láttam el. 

E hivatkozási számok (H.1.1, H.1.2, H.1.3 stb.) utalnak arra, hogy a magyar szöveg első mondatának hányadik 

(1. 2. 3. stb.) eleméről van szó, illetve hasonló módon jelölik a többi mondat ismétlődő lexikai elemeit is. A 

hivatkozási számok segítségével tudtam a későbbi ismétlődéseknél az előző mondatok lexikai elemeire 

visszautalni. 

 

2. ábra: Az első mondat ismétlődő lexikai egységei 

 

 

<Sentence No="No1">A 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.1.">Magyar Fordítóház</RepeatedLexUnit> 1998. januári megnyitása óta 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.2.">fogadja</RepeatedLexUnit> azokat a külföldi 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.3.">fordítókat</RepeatedLexUnit>, akik 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.4.">magyar</RepeatedLexUnit> 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.5.">szépirodalmi</RepeatedLexUnit> , bölcseleti, társadalomtudományi 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.6.">műveket</RepeatedLexUnit> 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.7.">fordítanak</RepeatedLexUnit> saját 

<RepeatedLexUnit RLU="H.1.8.">nyelvükre</RepeatedLexUnit>.</Sentence> 

 

 

A következő lépésben az első mondatban kiválasztott lexikai egységek ismétlődéseit kerestem meg az 

összes többi mondatban (1. ábra). Ezeket a kapcsolódás jellegét tekintve elemeztem, és minden esetben 

bejelöltem a Károly-taxonómia 9 kategóriájának (egyszerű és derivációs ismétlés, egyszerű és derivációs 

szinonímia, egyszerű és derivációs antonímia, meronímia, hiponímia és szöveg-alapú relációk) megfelelő 

kohéziós kapcsolatot. A kohéziós kapcsolat meghatározását egy az első mondatban hivatkozási számmal 

ellátott ismétlődő egységekre utaló referenciális szám követ. Ennek a lekérdezés során lesz jelentősége. 

Annak mintájára, ahogyan az első mondat ismétlődő kapcsolatait meghatároztam, sorban elemeztem a 

szöveg többi mondatát, és megkerestem mindegyiknek az ismétléses kapcsolatait az összes többi mondattal. 

Így jutottam el a teljes szöveg elemzéséhez, és minden mondatot mindegyik mondattal összevetettem. 

 

3.4. Hol tart ma a kutatás? 
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Ha a kutatás jelenlegi helyzetéről kívánok számot adni, akkor egy rövid visszatekintéssel kell kezdenem. 

Miután megismertem a CLaRK program használatát, a 2006-os év folyamán kezdtem meg a tényleges kutatást, 

a korpuszépítést és az elemzést. Ez a folyamat még ma sem zárult le. 

Eddigi munkám során 3 teljes magyar szöveget és ezek fordításait elemeztem. A szövegek mondatszáma 11 

és 17 között váltakozik, ami az egyes szövegekhez kapcsolódó elemzések számát is meghatározza, ami 10 és 

16 közötti elemzést jelent szövegenként, eggyel kevesebbet, mint az adott szövegre jellemző mondatszám, 

hiszen egy elemzés legalább 2 szövegmondat lexikai elemeinek egybevetését jelenti. 

Jelenleg így 82 elemzést tárolok, azaz 82 kiindulási mondat esetében vizsgáltam az adott mondat lexikai 

elemei és a többi szövegmondat lexikai elemei között fennálló kohéziós kapcsolatot. Ha az elemzés 

időigényességét veszem figyelembe, akkor ez már említésre érdemes mennyiség, de ha a végkövetkeztetések 

levonására törekszem, akkor a kapott eredményeket az elemzett szövegek alacsony száma miatt egyelőre 

nagyon óvatosan kell kezelnem. Most nem is törekszem nagyobb összefüggések feltárására, illetve 

következtetések levonására, lekérdezési eredményeimet inkább csak a korpusznyelvészeti eszköz használatával 

járó előnyök illusztrálására kívánom felhasználni. 

 

3.5. Lekérdezések 
 

Kiválasztottam egy olyan tetszőleges mondatot, ahol a magyar forrásnyelvi mondatban és annak német 

célnyelvi fordítása esetében eltérő a kohézióért felelős elemek száma. A magyar mondatban nyolc, míg a 

németben csak hét olyan elem van, amelyik a szöveg többi részével a kohéziós kapcsolatot biztosítja. 

Természetesen a továbbiakban főként az érdekelt, hogy ez a különbség kihat-e a későbbi szövegmondatokban 

megvalósuló kohéziós kapcsolatok számára is, illetve vizsgálandónak tartom az esetleges eltérések 

tipológiáját. 

A kiválasztott mondat kohéziós kapcsolatait két szempontrendszer szerint gyűjthetjük ki. Megnézhetjük 

egyrészt azt, hogy az egyes lexikai elemeknek hány esetben valósul meg a formai és/vagy tartalmi ismétlődése 

a szöveg folyamán (4. ábra). Másrészt csoportosíthatjuk a lexikai ismétlésre vonatkozó adatokat a kohéziós 

kapcsolat megvalósulásának típusa szerint (3. ábra). Az ábra tanúsága alapján a két szöveg kapcsolataira 

jellemző különbségek több ponton kimutatható eltéréssel magyarázhatóak, de ennek részletes tárgyalása, 

illetve hasonló összehasonlítások készítése nem célja a jelen tanulmánynak. 

 

 3. ábra: Az első mondat kohéziós 4. ábra: Az első mondat lexikai elemei 

 kapcsolatainak száma ismétlésének száma 

 

Az 1. mondat 

kapcsolatai 
HU D 

 Simple Repetition 9 10 

Derived Repetition 3 1 

Simple Synonymy 10 9 

Derived Synonymy 0 1 

Simple Antonymy 0 0 

Derived Antonymy 0 0 

Hyponymy 2 0 

Meronymy 2 0 

Instantial Relation 12 14 

 38 35 

 

A kohéziós eszközök használatát azonban nem csak egy mondatra, hanem a teljes szövegre vonatkoztatva is 

lekérdezhetjük. A táblázat felső sorában a lexikai kohéziós típusokat tüntettem fel kezdőbetűikkel (rövidítések: 

SR: simple repetition, DR: derived repetition, SS: simple synonymy, DS: derived synonymy, SA: simple 

antonymy, DA: derived antonymy, H: hyponymy, M: meronymy, IR: instantial relation), majd az azt követő 

Repeated lexical unit HU D 

1 12 8 

2 3 8 

3 6 4 

4 4 7 

5 4 5 

6 4 1 

7 4 2 

8 1  

 38 35 
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felső sorban a magyar szövegre, míg az utolsóban a németre vonatkozó adatokat jelöltem. A táblázatból jól 

kitűnnek a jellegzetesebb eltérések, amelyek pontos okának elemzése és leírása meghaladja e tanulmány 

célkitűzéseit. 

 

5. ábra: Az első szöveg kohéziós kapcsolatainak száma 

 

  SR DR SS DS SA DA H M IR  

HU 38 7 23 1 0 2 4 5 97 177 

D 45 18 26 4 2 1 4 21 92 213 

 

A forrásnyelvi magyar és a célnyelvi német szövegben megvalósuló lexikai kohéziós kapcsolatok terén 

tapasztalható különbségek okainak feltárását segítheti, ha az adott szöveg egy-egy tetszőleges kifejezésének 

ismétléses kapcsolatait vizsgálva, kigyűjtjük az ismétlések konkrét lexikai megvalósulásait a szövegben. Itt 

például a magyar és a német szöveg első mondatában szereplő „Magyar Fordítóház” (6. ábra), illetve „Das 

Ungarische Übersetzerhaus” (7. ábra) kifejezés összes kohéziós kapcsolatát kigyűjtve, a program a következő 

találatokat listázta. 

A forrásnyelvi magyar szöveg lexikai egysége láthatóan több kapcsolódással bír, mint a német fordított 

szöveg azonos kifejezése. A két lekérdezés eredményeit összehasonlítva, jól látható, hogy az eredeti szövegre 

jellemző kapcsolatok közül nem mindegyik valósul meg a fordításban. 

Természetesen folytathatnám itt a lekérdezési lehetőségeket és eredményeket bemutató sort, hiszen a 

program, mint arról már a 2.3. pontban említést tettem, számos további megoldást kínál, de ezek bemutatását a 

terjedelmi keretek nem teszik most lehetővé. 

 

6. ábra: A „Magyar Fordítóház„ lexikai egység ismétléses kapcsolatai 

 

 

<LexicalUnit "1" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Fordítóházban</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "2" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Fordítóház</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "3" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">épület</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "4" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Lipták Villa</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "5" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">könyvtár</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "6" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">házban</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "7" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">konyha</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "8" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Fordítóházat</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "9" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Magyar Fordítóház Alapítványhoz</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "10" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Magyar Fordítóház Alapítvány</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "11" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Fordítóház</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "12" reference="H.1.1." source="MF_hu_S1">Magyar Fordítóház Alapítvány</LexicalUnit> 

 

 

 

7. ábra: A „Das Ungarische Übersetzerhaus” lexikai egység ismétléses kapcsolatai 

 

 

<LexicalUnit "1" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">Das Übersetzerhaus</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "2" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">Gebäude</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "3" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">die Lipták-Villa</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "4" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">Das Haus</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "5" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">die Stiftung Ungarisches Übersetzerhaus</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "6" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">der Stiftung</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "7" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">Das Übersetzerhaus</LexicalUnit> 

<LexicalUnit "8" reference="D.1.1." source="MF_de_S1">Die Stiftung Ungarisches Übersetzerhaus</LexicalUnit> 
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4. Összegzés 
 

Jelen tanulmány egy olyan alkalmazott nyelvészeti kutatásról számol be, melynek elsődleges újdonsága, hogy 

a lexikai kohézió megvalósulását nem egy nyelven belül vizsgálja, hanem összehasonlító elemzés keretében. A 

magyar forrásnyelvi és a fordításukként keletkezett német célnyelvi szövegek esetében a kohézióért felelős 

lexikai elemek összevetését a múlt század második felétől kezdve egyre népszerűbb korpusznyelvészeti 

módszer alkalmazása tette elérhetővé, és átláthatóvá. 

A dolgozat az új megközelítés és az ennek érdekében alkalmazott új eszköz bemutatásán túl vázolja annak a 

konkrét kutatásnak a kezdeti szakaszát, melynek távlati célkitűzése annak kimutatása, hogy a fordítási 

tevékenység mennyiben befolyásolja a szövegfelszín strukturális összetartozását biztosító kohéziós elemek 

átváltását, illetve megőrzését. 
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PETHŐ MÁRIA 
 

 

A KÁVÉ ÍZE 

Egy Mokka riport pragmatikai megközelítésben 

 

 

 

1. Nyelv – nyelvhasználat a képernyőn 
 

A televízió nyelvhasználatát a nyelvművelők egy része meglehetős rosszallással szemléli. Batár Levente a 

verbális agresszióról szóló tanulmányában két véleményt közöl ezzel kapcsolatban (Batár 2004). Bachát 

László úgy véli, hogy korunk nyelvhasználata, nyelvi stílusa egyre illetlenebb, durvább: többek között a 

televízió is terjesztője, hitelesítője is az ízléstelen és sikamlós szóhasználatnak. Szathmári István pedig a 

legnagyobb hibának azt tartja, hogy az ízléstelenség, durvaság, trágárság, általában az utca nyelvhasználata 

megjelent az írott sajtóban, és még nagyobb mértékben a televízióban. Az igazsághoz hozzátartozik persze, 

hogy rengeteget beszélünk a nézőknek a televízió által való manipulációjáról, de igen keveset a fordított irányú 

kapcsolatról. Pedig a műsorok sikerének egyik titka az, hogy a médiaszereplők a saját imázsuk építőelemeit, az 

egymás közötti elfogadó jelzések (acceptor signs) típusait és adagolását, sőt, az ún. nyílt agressziócserét, 

valamint a verbális megnyilvánulásaikból, gesztusaikból kiolvasható attitűdök, előfeltevések és vélekedések 

rendszerét a (feltételezett) közönségük elvárásai szerint formálják. Attól tartok, hogy sokakban talán riadalmat 

kelt az a megállapításom, miszerint a televízióban látottak és hallottak bizonyos mértékig a nézőkben kialakult 

elvárások, igényszintek leképezései, ezt a megfigyelést azonban az empirikus médiakutatás messzemenően 

alátámasztja. 

A médiasztárral való azonosulás, az „olyanná válás” igénye szintén igen természetes vágy. Irédy Dénes 

szerint (http://www.szavazo.hu/Publicisztika/star/startv.html) a „sztár” fogalmát egyszerű definiálni: sztár az, 

aki a tévében szerepel. Azt gondolom, ez egy kis finomításra szorul: sztár az, aki viszonylag hosszabb 

időintervallum alatt rendszeresen a tévében szerepel. A tévésztárok attól tévésztárok, hogy minden 

szembeszökő esendőségük, még akár gerincük enyhe scoliosisa vagy beszédhibájuk ellenére is folyamatos 

mintaként a képernyőre helyeződnek. A médiasztár személyiségének elemeivel a néző azonosul, bár az ideállal 

való globális azonosulás nehezen képzelhető el; talán ezzel magyarázható, hogy nem Anettkák és Tündék 

százezrei ülnek a képernyő előtt. A sztárok kapcsán érdemes megemlíteni a pszichológiából ismert ÉNIDEÁL 

fogalmát. A humanisztikus pszichológiai iskola alapító mestere, Carl Rogers (1902–1987) szerint 

mindannyiunknak van elképzelése arról, hogy milyenek szeretnénk lenni, és minél közelebb van az énideálunk 

a reális énképünkhöz, annál kiteljesedettebbek és boldogabbak leszünk. Az énideál és a reális énfogalom 

közötti túl nagy eltérés a boldogtalanság és elégedetlenség forrása (Atkinson 1996: 394). Az énideált pedig az 

elénk helyezett minták alapján állítjuk össze, és kétségtelen, hogy „való világunkban” a tévének ebben 

rendkívül nagy szerepe van. Ha az énideált reális énünkhöz hasonlatos mintákból válogathatjuk össze, vagy 

legalábbis reális énünkhöz hasonlatos mintákkal szembesülünk, akkor kevesebb kudarcot kell átélnünk (kudarc 

az is, ha például nem értem, hogy miről beszélgetnek egy politikai műsorban, nincsen meg a háttértudásom, a 

szókincsem az értelmezéséhez). Talán ezzel is magyarázható a nyelvileg, stilisztikailag kevésbé igényes 

műsorok, illetve a nem igazán a nézők profán tömege fölé magasodó műsorvezetők népszerűsége. 

Egy korábbi előadásomban szintén a Mokka kapcsán beszéltem már arról, hogy valószínűleg egy új tévés 

műfaj van megszületőben, amely átmenet a riport és az egyszemélyes performansz között (Pethő 2006). Az új 

műfaj jellegzetessége, hogy a riportalany olykor-olykor statisztává fokozódik le, míg a riporter önmegvalósító 

monológját adja elő. 

Előadásom tárgya a TV2 Mokka című, meglepően különböző meggyőződésű és iskolázottságú közönsége 

által nézett riportműsorának sajátos perspektívából való elemzése. Havas Henrik Rádai Eszterrel 2006. június 
13-án készített beszélgetését tanulmányozom a továbbiakban. 

 

2. Kompetencia 
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Tekintsünk meg először egy részt a riportból. A beszélgetés a következőképp indul: 

 

„H. H.: Minden újság, legyen az liberális, konzervatív vagy újságnak álcázott nyomtatvány – tudják, melyikre 

gondolok – teljesen hisztérikusan kikel az ellen, hogy Gyurcsány Ferenc dedikálja azt a könyvet, amit Rádai 

Eszter írt, és nem ő. Hát édes jó Istenem! Szerintem nem az a típus a Gyurcsány, hogy ettől nagyon izgatná 

magát. Rádai Eszter a vendégem.” 

 

Ekkor következik be az első sajnálatos baleset. Havas Henrik kérdésére ugyanis a hallgató által várt „Jó 

reggelt kívánok! A véleményem a következő…” riportalanyi megnyilatkozás helyett a következő válasz érkezik: 

 

„R. E.: Nem ez a könyv volt, amit ő dedikált. 

H. H.: Hát mi… 

R. E.: Az a Debreczeni József könyve volt… 

H. H.: Ja…Tök mindegy… Ezt nem? 

R. E.: Nem. 

H. H.: De majd fogja. 

R. E.: Nem. Nem tudom. Nem tudom. Ez egyébként nem is a könyvhétre jelent meg, bár abban az időben jelent 

meg. 

H. H.: Az a címe, hogy Gyurcsány Ferenccel beszélget Rádai Eszter. Nem túl fantáziadús cím, na, mindegy… 

R. E.: Nem, ott van fölötte egy másik cím…” 

 

Ez a kínos baki (és az eltussolására irányuló szánalmas arcmentési kísérlet) felveti a riporteri kompetencia 

kérdését. A Bakos Ferenc által szerkesztett Idegen Szavak és Kifejezések Szótára szerint a kompetencia 1. 

illetékesség, jogosultság 2. szakértelem (1976: 443). Egy kétnyelvű angol szótár pedig a kompetens 

(competent) személyt olyan emberként definiálja, aki rendelkezik a szükséges képességekkel, hatalommal, 

készségekkel és tudással.
1 A szócikk utolsó elemeként, és egyben a szó jelentésének egy árnyaltabb 

változataként hozza a következő példamondatot: „I’d call it a competent piece of work rather than an 

outstanding one.” Tehát nem kell egy műnek, egy személy tudásának tökéletesnek lennie ahhoz, hogy 

kompetensnek minősítsük, hogy átmenjen a vizsgán: elég „megfelelt”-et kapnia. Vajon a Tanár Úrnak 

megadnánk-e ezt a minősítést a riportban tanúsított felkészültségi szintje alapján (mind a szóba kerülő politikai 

kategóriákat, mind a riport alapjául szolgáló könyvet illetően)? Különösen elgondolkodtató és 

továbbgondolandó a kérdés, amennyiben azt is számításba vesszük, hogy milyen népes stáb munkálkodik a 

színfalak mögött, Havas Henrik munkáját, felkészülését megkönnyítendő. 

Tágabb értelemben a nyelvi „szakértelem” magában foglalja a diskurzus, a párbeszéd egészét jellemző 

KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIÁT, amely „a beszélőtől elvárt nyelvi repertoárnak, illetve a nyelv interpretatív, 

interaktív és interperszonális szabályainak ismerete” (Cseresnyési 2004: 33). Ez a kategória messze túlterjed a 

nyelvészet klasszikus kompetencia fogalmán, amely csak a mondatok jólformáltságára vonatkozik. Példánk 

esetében mind az interaktív, interpretatív és interperszonális kompetencia vizsgálata lényeges. Az 

interperszonális kompetenciába tartozik többek között a hierarchia, a nyelvi udvariasság, a megszólítás, a 

diskurzus résztvevőivel való empátia. A magyar beszélők INTERPERSZONÁLIS kompetenciájának része például, 

hogy kit szokás magázni/tegezni, kivel szemben lehet használni a tetszik-szerkezetet. Az INTERAKTÍV 

kompetencia részét képezik azok a konvencionális együttműködési alapelveket (a Grice-féle kooperációs 

elveket) lefektető szabályok, amelyek a diskurzus gördülékenységét biztosítják. Az INTERPRETATÍV 

kompetencia részét pedig a beszélői szándék értelmezése, a mondat és annak funkciói közt kapcsolatot teremtő 

szabályok felderítése képezi (pl. hogy egy kérdőmondat kérdésként, vagy inkább tagadásként, illetve esetleg 

szónoki/költői kérdésként értelmezendő-e). Ezzel a harmadik kompetenciatípussal talán nincs is itt baj, de az 

interperszonális és interaktív kompetencia fegyvere a riport során olyan gyakran mond csütörtököt, hogy szinte 

el is felejtjük: az alapeset talán mégis az, ha egy lőfegyvert sikerül elsütni: 

 

                                                           
1
 Having the necessary ability, authority, skill, knowledge, etc. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary 1995. 232.) 
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„H. H.: Ja, Giddens professzor úrnak pedig azt válaszolom. Hát nagy barátok, most abban az értelemben, hogy 

mester-tanítvány kapcsolatról van itt szó. [R. E.: Így van, így van.] De ebbe ne menjünk bele, mert az emberek 

többsége nem tudja, miről beszélünk, másrészt meg nem ez az érdekes. 

R. E.: Ezért kellett áttervezni a címlapot egyébként vagy a borítót, mert a Giddens név nagyobb volt. 

H. H.: Hát aki meg olvasta. Tulajdonképpen, tulajdonképpen azér annyiban mégis beszéljük meg ezt a dolgot, 

hogy Gyurcsány úgy robbant be a köztudatba, egy hosszú, a politikai köztudatba hosszú idő után, hogy 

elméleti cikkeket kellett írni, amiben az a neo-liberális felfogásról írdogált szakirodalom … vagy nem? 

R. E.: Nem neo-liberális. Mondjuk, modern szociáldemokrata. Pont ellenkezője a neo-liberálisnak [H. H.: Igen? 

Hát már így nevezzük.] 

H. H.: Igaz, hát nem tudom, a blairizmus micsoda? 

R. E.: Hát az az új szociáldemokrácia. 

H. H.: Egyébként ebben a könyvben … 

R. E.: A neo-liberális az a konzervatív pártnak szokott lenni a politikája, csak nálunk van ez másként. 

H. H.: De nálunk így nevezik. 

R. E.: Igen, igen, igen. 

H. H.: És ebből a kavarból kiderül valami az olvasó számára, ha ezt a könyvet elolvassa, hogy itt miből adódik 

össze ez a nagyon furcsa massza? 

R. E.: Szerintem kiderül. 

H. H.: Mert a polgári ellenzék tényleg neo-liberális gazdaságpolitikáról beszél, és eközben egy, egy Kádár … Na, 

mindegy, ebbe ne menjünk bele…. 

R. E.: Én nekem van egy ismerősöm, aki azt mondja, hogy ő azért szavaz a szocialista pártra életében először, 

mert ő jobboldali, és ma a baloldalon van Magyarországon a jobboldal.” 

 

Mint átszellemült szobrász kezei alatt a finoman gömbölyödő női vonalak, úgy domborodik ki a fenti sorok 

mögül azoknak az érdekes előfeltevéseknek a rendszere, amely a magyar politikai életet, közgondolkozást is 

meghatározza. A magyar politikai élet diskurzusa szerepsztereotípiákkal jellemezhető. Poláris, élesen 

elhatárolt, jól kimetszett sablonok alapján vitatkozunk, sokkal inkább a szavak adta emocionális, semmint 

fogalmi jelentések mentén. Gyakran végig sem gondolva, vajon honnan erednek, és mit is fednek le ezek az 

érzelmi összetevők. A kávéval is valahogy így vagyunk: aki kizárólag tejjel issza, egyszerűen képtelen 

megérteni a fekete lébe édeskét csepegtető szenvedélybeteg társait, és ha még kockacukorral is megkínálják, 

fintorogva arrébb somfordál. A szerepsztereotípiák köre tehát meglehetősen tág, a „jobbos” és „balos” 

ellentétpárokat is kitűnően lehetne vizsgálni. Amikor Havas Henrik azt mondja, „Ebbe ne menjünk bele…”, 

ahhoz, hogy a riporter kommunikációs szándéka célba érjen, a másik félnek hajlandóságot kell mutatni arra, 

hogy értelmezze, a beszélő mit is implikál (az implikációnak és az inferenciának egyezni kell). Egészen 

pontosan itt a neo-liberális és Kádár szavak adják meg az implikáció hátterét. Ahogy Laurence R. Horn (2006: 

5) utal rá: ezek a „particularized implicature” körébe tartoznak. Kizárólag adott kulturális kontextusban 

értelmezhetőek: ahhoz, hogy valaki alkalmazni tudja őket, ismernie kell a magyarországi körülményeket, a 

jelen politikai viszonyokat, a történelmi hátteret, az adott szavak mögött meghúzódó rejtett értékítéleteket. 

Ezen túlmenve: például tisztában kell lennie azzal, mit is ért egy magyarországi baloldali, illetve jobboldali 

ember neo-liberális alatt, annál is inkább, mert az egyik oldal többnyire pejoratív, a másik pedig pozitív 

értelemben használja azt. Az ilyen közvetett beszédaktusok mutatják, hogy a politikai párbeszéd folyamata 

elsősorban bizonyos céltudatos viselkedésfajta, az interlokútorok között megvalósuló sajátos együttműködési 

aktus és csak másodsorban valami más, pl. logikusan szerkesztett érvelés, a meggyőzés eszköze stb. A 

kommunikációs partnerek néha eleve ismerik a társalgás célját, néha csak feltételezik („sejtik”) azt, de a 

kommunikációs célt meg lehet határozni, ki lehet alakítani fokozatosan, a konverzációs aktus folyamatában is 

(Bańczerowski 1997: 53). Ez a fajta tudás egyszerre tartozik az interpretatív és interperszonális kompetencia 

körébe. 

A riport során egyre markánsabban érzékelhető, hogy Rádai Eszter jóval több hajlandóságot mutat a 

kommunikatív kompetenciába tartozó szabályok követésére, míg Havas Henrik kevesebb empátiát, nyelvi 

udvariasságot tanúsít a beszélgetés során, sőt a Leech által bevezetett elveket („Minimalizáld a partner 

leszólását, a vele való nézeteltérést, illetve az én dicséretét!”), azaz a jóváhagyás, az egyetértés és a szerénység 
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maximáit is inkább csak ötletszerűen, kósza férfiszeszélyként alkalmazza (Leech 1983: 130 ff., az eredetiben 

approbation, agreement and modesty maxims): 

 

„H. H.: Beszéljünk azért mégis arról, ami a hétköznapi embert érdekli, hogy hogy készül. Négy nagy beszélgetés 

van ebben, amelyek a Mozgó Világban jelentek meg. 

R. E.: Igen, három megjelent, a negyedik az valamikor mostanában jelenik meg. [H. H.: Mostanában jelenik 

meg?] A könyv előbb jelent meg, mint maga az eredeti forrás. 

H. H.: Akkor ez a negyedik beszélgetés már a győzelem után készült. 

R. E.: Így van. Május 19-én. Nem olvastad? 

H. H.: Tegnap, tegnap kaptam meg, és három meccs volt délután, és úgy gondoltam, hogy az engem jobban 

érdekel. 

R. E.: Igazad van. 

H. H.: Igen, hát… Rutinból el leszünk mi pár percig. Na… A dolog lényege az, hogy …” 

 

3. Az arc(ulat) formálása és a regiszter 
 

Feltétlenül beszélni kell itt még arról az imázsról, amit a riporter és beszélgetőpartnere kialakít saját magáról. 

Milyen is a fellépésük, Goffmann szavával élve a beszélők „arca”-„arculata” angolul face, illetve fellépése 

angolul self-presentation (Goffman 1955). Halliday megkülönbözteti a dialektus (nála: szociális vagy/és 

regionális csoport szerinti változat) és a REGISZTER fogalmakat. Ezen utóbbin a „hangnem”, a „mező” és a 

„csatorna” együttállását, vagy másként megfogalmazva a nyelv helyzeti és stilisztikai változatait érti. A 

regiszter ilyen értelmezése nem „angolos” vagy „amerikaias”, inkább a francia stilisztika hagyományait követi, 

ahol legalább négy regisztert szokás megkülönböztetni (vö. pl. Cseresnyési 2004: 43): 

 

Regiszterek Magyar példák 

irodalmi, pallérozott ittas, italos, illuminált 

szokásos, hétköznapi részeg 

fesztelen, társalgási be van rúgva, elázott 

közönséges, alantas, durva beszopott, piás 

 

Ha egy egyenes mentén próbáljuk meg elképzelni: a magasabb regiszterbe tartozó szavak azok, melyek a 

távoli vagy hierarchikus emberi kapcsolatokban jellemzőek, míg az alacsony regiszterre a nyelvi megformálás 

lazasága, szélsőséges esetben obszcenitás jellemző. Természetesen a két végpont között számos változat 

elképzelhető. Ebben a riportban nagyon határozottan elkülönül a Havas Henrik és a Rádai Eszter által használt 

regiszter. Míg Rádai Eszter felsőbb regiszterekben mozog, szem előtt tartva, hogy egy közéleti témát feszegető 

riportműsor szereplője, addig Havas Henrik legalább egy regiszterrel végig alatta marad (vagy mondjuk így: 

„alatta nyomul”). A rengeteg „hát” töltelékszón túl, többek között a következő kifejezéseket használja: „tök 

mindegy”, „na mindegy…”, „és ebből a kavarból kiderül az olvasó számára”, „rutinból elleszünk pár percig”, 

„nyomult”, „fíling”, „hát nekem doszt elég”, „A Fiala úgy bőgött, mint egy taknyos kölyök…pusztán azért, 

mert elaludtam, amikor hallgattuk az anyagát”. Érdekes még az alábbi példa a riport végéről: 

 

„H. H.: Na beszéljünk a könyvről… Néztem a Sváby Andris csinált egy interjút a Naplóban a Gyurcsánnyal 

vasárnap. Ez a pasas fossa a szót… 

R. E.: Melyik? A Sváby vagy a Gyurcsány? 

H. H.: A Gyurcsány. 

R. E.: Tud beszélni, igen. 

H. H.: De már túl…Azért mondom, hogy fossa a szót…, hogy nem lehet közbevágni, én megőrültem volna 

mellette, tőle… 

R. E.: A Sváby eléggé közbevágott, én is néztem, én is néztem. Egyébként… 

H. H.: Hát próbált, de akkor akkor is végigmondja.” 
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A stílus- és normatöréseket Nemesi Attila László a benyomáskeltési stratégiák körébe sorolja (Nemesi 

2000: 7). Akár a Leech-féle érdekesség-elvként (Interest Principle) is működhet: „Mondj olyat, ami váratlan, 

ezért érdekes!” A benyomáskeltés annak a tudatos vagy öntudatlan kísérlete, hogy ellenőrzésünk alatt tartsuk 

az általunk kivetített képzeteket a valóságos vagy elképzelt társas interakciókban. Alacsonyabb regiszter 

megválasztásához kiindulási alapot a nyelvi tiszteletiség sajátos, meglehetősen egyedi értelmezése is adhat. A 

nyelvi tiszteletiség nem érthető meg egyedül a társadalmi státus alapján, hanem sokszor az ismertség 

mélysége, a közelség és főként a csoportazonosság, a kint és bent logikája szerint működik (Cseresnyési 2004: 

44). Rádai Eszter egy régi jó ismerős, kolléga, akivel Havas Henrik kedvére „szakmázik”, ahogy ő mondja. Ez 

a helyzet megadja számára azt a biztonságérzetet, hogy fesztelen csevegésbe fogjon, minősítse riportalanyát, és 

egyúttal belebújjon az átlagos, középkorú, enyhén pocakos magyar férfi bőrébe, aki olykor-olykor humorral 

megspékelve, „utánozhatatlanul lazán” adja elő magánvéleményét. Ezáltal a tévénézőnek is a biztonság, 

azonosulás lehetőségét nyújtja: „akár én is ülhetnék a kérdezői székben”. Egyfelől tehát nem félelmetes, nem 

távoli, nem az átlag feletti jelenség, másfelől viszont ő a „Tanár Úr” is, akinek tekintélyét mindnyájunknak el 

kell fogadni, pl. 2006. szeptember 12-én, negyed nyolckor dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter is 

szigorúan „tanárurazza”: „Tanár Úr, ha szabad így szólítanom…” Szabad volt. 

A Tanár Úr egyébként olykor még a verbális agressziótól sem riad vissza. A verbális agresszió egyik 

lehetséges meghatározása szerint a nyelvi viselkedésnek az a fajtája, amely sérti a másik embert vagy mások 

önérzetét, belőlük a megbántottság érzését váltja ki, mind tartalmilag, mind alakilag deminutív jellegű közlés 

(Subosits 1996: 101). A következő részlet az iskolapéldája lehetne annak, amire a fenti meghatározás 

vonatkozik: 

 

„H. H.: Jó, de te akkor ki vagy? Te csak egy jó újságíró vagy és ennyi az egész? 

R. E.: Az nem elég? 

H. H.: Hát nekem doszt elég… Mindenki vitte valamire, kivéve téged. 

R. E.: Ezt hogy érted? 

H. H.: Hát úgy értem, hogy én nagyon értékelem amit csinálsz, zseniális interjúkat. De hát soha nem kerültél 

rádió elnöknek, nem lettél gazdag. Meg, meg…. 

R. E.: Nagyon-nagyon kellemesen élek. 

H. H.: Jól, … jól vagy? Nem hiányzik az a feeling?… Nem, nem? 

R. E.: Hát hogy érted, hogy nem vittem semmire? Én az Élet és Irodalomnak [H. H.: Hát szakmailag.]… Hogy, 

hogy gondolod ezt? Én az Élet és Irodalomnak vagyok az interjú-rovat szerkesztője. 

H. H.: A sokra vitte alatt olyanokat ért az ember, hogy rovatvezető a Figyelőnél [R. E.: Hát… ugyan!], 

mittudomén…. De sokan így gondolják. 

R. E.: Én nem. Te így gondolod? 

H. H.: Hát én szeretném nem így gondolni, csak másképp alakult a sorsom. Tehát én szívesen dolgoznék megint 

ott…, vágnék ott melletted, meg ülnék ott az értekezleteken… meg ötletelés….” 

 

A riport egyébként a következő személyes vallomással végződik: 

 

„H. H.: Egyébként tegeződtetek? 

R. E.: Nem tegeződünk. Én nem tegeződöm a miniszterelnökökkel. 

H. H.: Hát ez az én keresztem, hogy én igen. Na, hát ez a különbség kettőnk közt: egy szerény, zseniális riporter 

és egy ilyen magát a médiának eladó akárki, mint én. Hát ez a különbség.” 

 

4. Tanulság, de legalábbis konklúzió 
 

Talán szereptévesztés lenne a részemről, ha most azon rágódnék, hogy mennyire hiteles Havas Henrik, 

mennyire őszinte, mennyire értelmezhetjük szó szerint a megnyilatkozásait. Ugyanakkor azonban biztosan 

nem a gyakorló lélekgyógyász feladata annak a kimondása, hogy az interaktív-interperszonális szabályoknak a 

magyar médiában való gyakori és látványos megszegése nem véletlen. Ezt a jelenségét értelmezendő, meg is 
kockáztatnék egy hipotézist. A szabálykövetés, a tiszteleti rítusok alkalmazása nyilvánvalóan az egyéni 

arculatformálás, a saját személyiség pozitív színben való feltüntetésének egyik technikája is volt, illetve sok 
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esetben ma is az lehet. Azonban a műsorvezető regiszterválasztását, az agresszió túladagolását, az empatikus 

viselkedés normáinak megsértését aligha láthatnánk a képernyőn, ha az átlagos tévénéző hevesen tiltakozna az 

ilyesmi ellen. Ennek a viselkedésnek az elvárásáról talán még nem beszélhetünk, de arról már bizonyosan igen, 

hogy néhány éve a tisztelettudó (és így tiszteletre méltó), az együttérző (és így a közönség együttérzésére 

joggal számító) riporter hűvös, kimért és távoli figurája helyett, a médián kívüli, „nyers” külvilágban látható 

emberekhez sokkal inkább hasonló médiasztár jelent meg a képernyőn. Ezt a figurát a régi színházi nyelvben 

„Naturbursch”-nak szokták volt nevezni, bár ennek a szerepkörnek a médiasztárként való reinkarnációja 

korántsem régi. Ő a mi korunk gyermeke, azaz a Naturbursch médiasztár Theodor Adorno német filozófus 

kifejezésével élve abból a fájdalomból, zűrzavarból és őrületből születik, amelyben élünk. 
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PORKOLÁB JUDIT – BODA I. KÁROLY 
 

 

EGY BIBLIAI MOTÍVUM EVOLÚCIÓJA: DEBORA ÉS JÁEL 
 

 

 

 

 

Egy irodalmi szöveg információs tartalmának feltárásakor az egyik legfontosabb feladat az értelmezéshez 

szükséges háttértudás meghatározása, amely részint általános keretbe foglalja az értelmezendő szöveget, 

részint pedig magyarázatot ad annak egyes részleteire. Eddigi kutatásaink alapján a háttértudás egy olyan 

komplex hipertext struktúrával modellezhető, amelyben minél több, a kiválasztott szöveg megértéséhez 

felhasználható háttérismeret reprezentálva van, és ezek az ismeretek a kiválasztott szöveghez meghatározott 

módon, például kulcsszavakon vagy kulcsszó-kategóriákon keresztül hozzákapcsolhatóak. Jelentősen növeli a 

háttérismereteket tartalmazó hipertext struktúra hatékonyságát, ha benne a (verbális) szövegek mellett további, 

multimediális információhordozó közegek, például képek is megjelennek. 

Tanulmányunkban a bibliai Debora és Jáel története köré építünk fel egy hipertext struktúrát, és azt 

vizsgáljuk, hogy az emberi kultúra, jelesül a bibliakutatás, az irodalom és a (képző)művészetek több ezer éves 

fejlődésének számos elemével gazdagodva, milyen tudás formálódik ki a Bírák könyvének egy epizódjából. A 

Biblia egyike a legősibb hipertext szövegeknek, amit jól mutatnak az egyes szövegekben előforduló utalások 

más bibliai szövegekre, nem is beszélve a különböző jegyzetek, kommentárok és bibliai tárgyú tanulmányok 

következetes hivatkozási rendszeréről. A hipertext struktúra felépítésekor mi is ezekből a módszertani elvekből 

indulunk ki, és megpróbáljuk kiterjeszteni a bennük rejlő lehetőségeket a modern információs technológia 

alkalmazásával. 

Tanulmányunk egy nagyobb lélegzetű munka része. Hipertext módszerrel szeretnénk megjeleníteni a Biblia 

egyes nőalakjait, és a köréjük formálódó történeteknek minél gazdagabb, „többdimenziós” asszociációs 

hálózatát1 szeretnénk modellálni. A témával kapcsolatos képzőművészeti és a zenei, valamint irodalmi 

alkotások is bizonyítják, hogy ezek a történetek továbbéltek az emberi kultúra évszázadain keresztül. A 

különböző korok embereit egyaránt megérintik, ha nem is egyformán: az ősi szövegek időtlenül modernek, 

minden korban a saját nyelvhasználatnak megfelelően,2 az eredeti gondolati tartalom kulturális 

átlényegítésével, „evolúciójával” szólalnak meg. 

Választásunk jelen tanulmányunkban a Bírák könyvének 4-5. fejezetére esett, abban Debora3  és Jáel 

történetére. 

 

1. 
Központi szerepe van a Bírák könyvében4 Deborának. A Biblia szerint is, a Talmud szerint is harcias prófétanő 

és bíró is egyben. Tehát a két fogalom egy személyben, ráadásul egy nőben5 testesül meg. 
 

„Egyedülállóan színes egyéniség volt Debóra, a prófétanő, a Bírák korának egyik legjelentősebb alakja. 

Hivatalos titulusa prófétanő, de foglalkozására nézve bíró, a korszak egyik bírája,6 aki Tórára tanította a népet. 

Magánéletéről hivatalosan – vagyis az Írásból – úgyszólván semmit nem tudunk … Az Írás csak annyit árul el 

róla, hogy Lappidot felesége volt, vagyis a prófétanő nem volt apáca, nem volt egyfajta zsidó Jeanne d’Arc, 

hanem egy hús-vér asszony, aki húsz évig bíráskodott Izrael felett. … Nem volt a zsidóság történetében még 

egy olyan asszony, mint Debóra, aki egyesítette magában a karizmatikus vezetést a bíráskodás bölcsességével 

– és mindezt az isteni Sugallattól vezérelve, amely próféciájának kifejezője volt.” (Kraus 2005) 

 

Debora „Izrael anyja” (Bír 5.7), a rabbinikus tradíció szerint egyben a templomi lámpások őrzője 

(Britannica Hungarica, Debora szócikk), nevének jelentése ’méh’ (méhecske7) – átvitt értelemben 
összegyűjtötte maga köré a bajba jutott embereket. Márpedig baj abban az időben gyakran előfordult. A 

történeti hátteret a Bírák könyve 2. fejezete a következőképpen írja le: 
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„Izrael fiai azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és a Baaloknak szolgáltak. Elhagyták az Urat, 

atyáik Istenét, aki kivezette őket Egyiptom földjéről, és más isteneket követtek, a körülöttük lakó népek isteneit. 

Ezeket imádták, az Urat pedig haragra ingerelték. Elhagyták az Urat, s Baalnak és Asztarténak szolgáltak.” 

(Bír 2.11-13) 

 

„Az Úr haragra lobbant Izrael ellen. Rablók kezére adta, akik aztán kifosztották őket. Kiszolgáltatta őket 

körülöttük élő ellenségeiknek – nem voltak képesek ellenállni nekik. Bárhova mentek is, az Úr keze ellenük 

fordult, amint megmondta nekik az Úr, s amint megesküdött nekik az Úr. Így aztán végső nyomorúságra 

jutottak.” 

(Bír 2.14-15) 

 

„Akkor az Úr bírákat támasztott nekik, és kiszabadította őket elnyomóik kezéből. De bíráikra sem hallgattak. 

Idegen istenekkel adták össze magukat, leborultak előttük: Nagyon hamar letértek arról az útról, amelyen 

atyáik jártak, akik hallgattak az Úr parancsaira: nem úgy jártak el, mint azok. Amikor az Úr bírákat 

támasztott nekik, az Úr a bíróval volt, és kiszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg csak élt a bíró. Az Úr 

ugyanis megkönyörült rajtuk, amikor siránkoztak elnyomóik igája alatt.” (Bír 2.16-18) 

 

„Amikor azonban meghalt a bíró, visszaestek, és még nagyobb gonoszságokat követtek el, mint atyáik: idegen 

istenekhez szegődtek, nekik szolgáltak, előttük borultak le, és nem hagytak föl atyáik tetteivel s megrögzött 

viselkedésével.” (Bír 2.19) 

 

Debora idejében is pontosan ez történt. Idézzük fel a bibliai történet témánk szempontjából fontosabb 

részleteit (Biblia CD – Katolikus Biblia): 
 

„[…] Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. Ezért az Úr Jábinnak, Kánaán 

királyának kezébe adta őket, aki Hacorban uralkodott. Seregének Sziszera volt a vezére. […] Izrael fiai az 

Úrhoz könyörögtek, mert Jábinnak kilencszáz vasszekere volt (1) és húsz év óta keményen sanyargatta Izrael 

fiait.” (Bír 4.1-3) 

 

„Ebben az időben Lappidot felesége, Debora prófétaasszony bíráskodott Izraelben. […] Efraim hegyén ült 

törvényt, a Debora-pálmafa alatt, és Izrael fiai hozzá mentek peres ügyeikkel.” (Bír 4.4-5) 

 

„[Debora] magához hívatta […] Bárákot,8  és így szólt hozzá: „Ezt parancsolja az Úr, Izrael Istene: Menj fel a 

Tábor hegyére, és vigyél magaddal tízezer embert […]. Felvonultatom ellened a Kison-patakhoz Sziszerát, 

Jábin seregének vezérét, szekereivel és csapataival együtt, és a kezedbe adom.” 

Bárák így válaszolt neki: „Ha velem jössz, elmegyek, ha azonban nem jössz velem, nem megyek, mert nem 

tudom, hogy az Úr angyala melyik napon viszi sikerre ügyemet.” 

„Veled megyek” – válaszolta neki [Debora] –, „de utadon nem a tiéd lesz a dicsőség, mert az Úr egy 

asszonynak adja kezébe Sziszerát.” 

Debora útnak indult, és elment Bárákkal Kedesbe.” (Bír 4.8-10) 

 

„A kenita Héber9  elvált Kain törzsétől és Hobabnak, Mózes apósának fiaitól, és a Szaannaim tölgy mellett 

ütötte fel sátrát, nem messze Kedestől.” (Bír 4.11) 

 

„Sziszerának hírül vitték, hogy […] Bárák fölvonult a Tábor hegyére. Sziszera erre összehívta szekereit, a 

kilencszáz vasszekeret és összes csapatát […] a Kison-patakhoz. Erre Debora így szólt Bárákhoz: „Indulj, 

mert elérkezett az a nap, amikor az Úr kezedbe adja Sziszerát. Az Úr előtted halad!” 

Bárák levonult a Tábor hegyéről, s tízezer ember követte. Az Úr félelmet keltett Sziszerában, szekereiben és 

egész seregében Báráktól (2), úgyhogy Sziszera leszállt szekeréről és gyalog menekült. […] Sziszerának egész 

seregét kardélre hányták, nem menekült meg egyetlen ember sem.” (Bír 4.12-16) 
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„Sziszera közben a kenita Héber feleségének, Jáelnek sátra felé menekült gyalog. […] Jábin és a kenita Héber 

háza között ugyanis béke volt. Jáel Sziszera elé ment, és így szólt hozzá: „Térj be, uram, térj be hozzám, és ne  

félj!” 

[Sziszera] Betért tehát [Jáel] sátrába, és [Jáel] betakarta egy szőnyeggel. Így szólt hozzá Sziszera: „Kérlek, 

adj egy kis vizet, mert szomjas vagyok.” 

[Jáel] Megnyitotta hát a tömlőt, amelyben aludttej volt, inni adott neki, aztán újra betakarta. 

„Állj ki a sátor ajtajához” – mondta [Jáelnek Sziszera] –, „s ha valaki jön és megkérdezi tőled: «Van itt 

valaki?» – feleld azt, hogy nincs.” (Bír 4.17-20) 

 

„Ám Jáel, Héber felesége fogott egy sátorcöveket, a kezébe meg vett egy kalapácsot, csendesen mellé osont, a 

cöveket a halántékába verte, úgyhogy odaszegezte a földhöz. A fáradtságtól ugyanis mélyen aludt. Így halt 

meg [Sziszera]. (3) Közben odaért Bárák, aki üldözőbe vette Sziszerát. Jáel eléje ment, és így szólt hozzá: 

„Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel”. 

[Bárák] Bement, s Sziszera ott feküdt holtan – a cövek kiállt a halántékából.” (Bír 4.21-22) 

 

„Az Úr tehát megalázta ezen a napon Kánaán királyát, Jábint Izrael fiai előtt. Izrael fiainak keze egyre 

súlyosabban nehezedett Kánaán királyára, Jábinra, egészen addig, amíg teljesen le nem igázták.” (Bír 4.23-

24) 

 

A Sziszera elleni győzelem leírását követi Debora és Bárák éneke, másképp Debora győzelmi himnusza. Ez 

a régi héber irodalom egyik legszebb emléke. Valószínűleg közvetlenül a győzelem után íródott. […] Nagyon 

szépen kifejezi, hogy a törzseket mennyire összekapcsolja Jahve kultusza. Ő adta népének a győzelmet, ezért 

mondanak neki köszönetet. – Irodalmi szempontból mély befolyást gyakorolt az egész bibliai irodalomra. 

(Biblia CD – Jegyzetek a Katolikus Bibliához) 

Emeljük ki néhány számunkra fontos részletét: 
 

Debora és […] Bárák azon a napon így énekeltek: (Bír 5.1) 

 

[…] 

„Az ég magasából harcoltak a csillagok, s pályájukon küzdöttek Sziszera ellen. A Kison-patak elsodorta őket, a 

szent patak, a Kison-patak.” (Bír 5.20-21) 

[…] 

„Legyen áldott az asszonyok közül Jáel […]. [Sziszera] Vizet kért, s [Jáel] tejet adott neki, drága kancsóból 

tejszínnel kínálta. Kezével megragadta a cöveket, és jobbjával a kalapácsot. Leütötte Sziszerát, összezúzta a 

fejét, átfúrta, szétverte halántékát. Lába elé zuhant, oda roskadt, ott terült el, lába elé rogyott, oda omlott. 

Ahova esett, ott maradt, ott múlt ki.” (3) (Bír 5.24-27) 

„Kihajolt az ablakon és nézelődött Sziszera anyja a rács mögül. „Hol késik szekere, miért nem jön? Miért 

érkezik késve fogata?”10  

Legokosabb udvarhölgye így felelt, e szavakkal válaszolt neki: „Bizonyára összegyűjtik és elosztják a 

zsákmányt: egy leányt, két leányt minden katonának, egy tarka ruhát, két tarka ruhát Sziszerának, egy kendőt, 

két kendőt az én nyakamra!” 

Így vesszen el, Uram, minden ellenséged (4), akik pedig szeretnek, legyenek olyanok, mint a nap, amikor teljes 

fényében fölkel.” (Bír 5.28-31) 

 

Alkalmazva a hipertext módszert, a jelölt pontokon egészítsük ki a szöveget. 

(1) „Amikor ismét renitenskedtek a zsidók, és idegen isteneket imádtak, a kánaánita Jávin, Chácor királya 

igázta le őket, akinek hadvezére Sziszrá (Sisera) kilencszáz vasércből készült szekér (a korabeli tank) felett 

rendelkezett. Ezek ellen persze a mezítlábas zsidó parasztoknak semmi esélyük nem volt.” (Kraus 2005.) Vagy 

mégis? 
 

(2) „Bárák taktikája és az isteni csoda kombinációja a Kison patakba fullasztotta a kánaánita sereget. … 

Tradicionális exegéták, akik előnyben részesítik a Psátot [az egyszerű bibliamagyarázatot] – itt azt gyanítják, 
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hogy egy hirtelen viharos záporeső, amely ritka ebben a (nyári) évszakban, volt az, ami megzavarta Sisera 

katonáit. Lovaik lába belesüppedt az Émek (völgy) mély sarába, páncélosai tehetetlenek voltak és katonái 

megfutamodtak, egyenesen a rájuk váró, lesben álló izraeliek kezébe.” (Kraus 2005.) 
 

(3) „Sisera […] gyalog menekült el a harctérről és a kénita Chever sátráig futott, ahol csak felesége, Jáél volt 

otthon. Ebben a néhány soros intermezzóban kiderül, hogy Siserát két nő győzte le: Debóra, próféciájával és 

szellemi segítségével, valamint Jáél, … aki megölte a sátrában alvó Siserát, miután az (a Midrás11 szerint) 

többszörösen megerőszakolta őt, majd elaludt.” (Kraus 2005.) Hát igen, az intermezzo rövid, velős, és – eléggé 

problematikus. Két ellentmondás: 
 

• Jáel behívja a sátrába Sziszerát, akire ezáltal a vendégbarátság szigorú erkölcsi elvei vonatkoztak,12 mivel 

„Hacor királya, Jábin és a kenita Héber háza között … béke volt” (Bír 4.17); 

• a történetben különös hangsúlyt kap az ital, amit – víz helyett – Jáel ad a szomjas Sziszerának; azonban, 

hogy ez aludttej13 (Bír 4.19) vagy tej, ill. tejszín (Bír 5.25) és Jáel egy tömlőből14 (Bír 4.19) vagy egy 

drága kancsóból15  (Bír 5.25) adta-e, a Jáel és Sziszera között történt dolgok két, egymástól meglehetősen 

különböző leírásában elég ellentmondásos.16 

Hát persze, hogy a bibliaértelmezők megpróbálták ezt feloldani. A megerőszakolási verzió tetszetős: 

erkölcsileg felmenti Jáelt, és elénk vetít egy frusztrált, eszement Sziszerát, aki a számára menedéket nyújtó 

sátorban is képes (ráadásul többször is) erőszakoskodni. Azonban még mindig nem világos a víz tej 

probléma, és a „megerőszakolásnak” ellentmond, hogy 
 

• a „többször megerőszakolt” Jáel itallal kínálgatja, és szőnyeggel takargatja Sziszerát; 

• az üldözőktől rettegő Sziszera pedig megkéri a „többször megerőszakolt” nőt, hogy álljon ki a sátor elé, és 

tagadja le az ellenségeinek. 

 

A szexuális tényezőt azonban egyszerűbben is figyelembe vehetjük: mindegy, hogy az ital tej, aludttej vagy 

épp tejszín, ha szimbolikusan arra utal, amit víz helyett Jáel adott Sziszerának;17 hasonlóan szimbolikus 

jelentése lehet a tömlőnek vagy drága kancsónak is.18 Ez magyarázza, hogy a harc és az (esetleg többszöri19) 

férfimunka fáradtságától kimerült Sziszera „mélyen aludt” (Bír 4.21); ráadásul ezek után kézenfekvő az is, 

hogy teljesen megbízott Jáelben.20 

 

A kérdés persze ezek után az, ki is volt valójában Jáel? Ennek a megválaszolásához először vázoljuk fel a 

lehetséges női archetípusokat, a görög istennők mitológiai alakjait21 megidézve. Az istennők által szimbolizált 

szerepeknek megvannak az egyénileg és társadalmilag sikeres, elfogadott vagy pedig egyénileg sikertelen és 

társadalmilag negatívan megítélt változatai is; emellett – és ezt már mi tesszük hozzá Bolen 

gondolatmenetéhez – minden istennőnek megvan a maga ellenpárja, „árnyéka” (pl. Artemisznek Perszephoné, 

Athénének Pszükhé). Az ellenpároknak megfelelő nők az adott istennő által kifejezett női szerep ellentéteként, 

ellenpólusaként pozicionálják magukat, azaz – akár tudatosan, akár ösztönösen – egy istennővel szemben 

építik fel egyéniségüket. 

 
Az istennők Fontosabb attribútumok 

APHRODITÉ Hódító Nő: ellenállhatatlan, mágikus varázzsal rendelkező, az 

alkotó tudatot megtermékenyítő, gyönyörű és kortalan 

(a sérülékeny istennők)  

PSZÜKHÉ Gyenge Nő: ösztönös, könnyű meghódítani (ti. pont arra vár), 

könnyen befolyásolható, önmagát szerető 

PERSZEPHONÉ Anyja Lánya: empatikus, fogékony, érzékeny, védtelen, sérülékeny, 

romantikus, anyjához vagy szerelméhez kötődő 

HÉRA Feleség: elkötelezett, hűséges, a szeretett férfiért mindenre képes 

DÉMÉTER Anya: önfeláldozó, csupa szív, nagylelkű, képes mindenét odaadni  

a gyerekeinek 

(a szűz istennők)  
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ARTEMISZ Nagy Nővér: független, vad, szelídíthetetlen, fiús, gátlástalan, 

felszabadult, energikus 

ATHÉNÉ Apja Lánya: okos, racionális, tehetséges, ügyes, harcos, kitartó, 

határozott, céltudatos 

HESZTIA Ház Asszonya: otthonteremtő, rendszerető, magába forduló,  

a világgal és önmagával teljes harmóniában élő 

 

Az egyik lehetőség kétségtelenül az, hogy Jáel Héra-nő volt: azaz férje kedvéért cselekedett. Ezt a 

lehetőséget a zsidó bibliamagyarázat is felveti: egy Midrás szerint Jáél érdeme az volt, hogy férje kedvére tett, 

vagyis hallgatott rá. «Jáél érdeme nagyobb minden asszonynál, mivel általa jött a nagy menekvés Izrael 

számára; mert így mondták Bölcseink: Jáél egy derék, kóser asszony volt, aki férje akaratát teljesítette, 

kivitelezte. Innen vezették le Bölcseink, hogy minden asszony közül az a legderekabb, a legrendesebb, aki 

férje kedvére tesz.» (Táná döbé Élijáhu rábbá 9. fejezet). A Midrás nem fedi fel, hanem fantáziánkra bízza, 

mivel és mennyiben tett Jáél itt férje kedvére. Talán tőle származott az ötlet? Talán ő mondta Jáélnak, hogy 

csábítsa el a kánaáni hadvezért? (Kraus 2005.) 

 

Egy Héra-nő a férjéért mindenre, még becstelenségre is képes, akár a vendégjog durva megsértésére is – 

meg különben is, miért is vonatkozna a vendégjog arra a galád, elvetemült kéjencre, aki a saját házában (itt: 

sátrában) felszarvazza a vendéglátót?22 Egy ilyen kérés a feleségtől (és a mögöttes logika) ráadásul egyáltalán 

nem idegen az Ószövetség szellemétől: Ábrám saját megmentése érdekében hasonlót kért feleségétől, Sáraitól, 

akit aztán el is vittek a fáraóhoz23  – hogy a palotában mi történhetett, csak találgathatjuk, de emiatt a fáraó 

egész országával egyetemben annak rendje és módja szerint alaposan megbűnhődött (mint ahogy Sziszera is). 

 

Ennek a magyarázatnak csak az mond ellent, hogy Jáel igen nagy tiszteletnek örvend – például Rabbi 

Jochanán szerint „a pogány Jáél feláldozta magát, hogy ártalmatlanná tudja tenni Izrael ellenségét. Ezért a 

Talmud (…) őt a négy ősanyához hasonlítja.” (Kraus 2005.) Sőt, a zsidó bibliamagyarázat még ennél is tovább 

megy: „Rási – ismeretlen forrásra támaszkodva – azt írja, hogy Jáél is bíráskodott Izrael felett. Gersonidés 

szerint Jáél azok közé tartozik, akik felszabadították Izraelt az idegen elnyomás alól (de nem [bíróként], hanem 

a szabadítást a maga eszközeivel tette).” (Kraus 2005.) A kérdés csak az: ha Jáel céltudatosan, Athéné-nőként 

cselekedett, fel tudjuk-e másként építeni a történetét? Foglaljuk össze, amit tudunk: 

• Debora még a harc előtt előre látta, mi fog történni, és pontosan tudta (utólag) azt is, mi történt Jáel és 

Sziszera közt a sátorban;24 

• Jáel már felkészülten várt Sziszerára, és ő maga hívta a sátrába25; 

• a vendégjogot Jáel nem, de egy zsidó nő (például Debora) Sziszerával szemben nyugodtan figyelmen 

kívül hagyhatta, mivel halálos ellenségek között a vendégjognak nincs értelme; 

• Debora végig ott volt a helyszín közelében; 

• a szex szimbolizálása helyett a kancsó, csésze stb. rituális gyilkosságra is utalhatnak.26 

 

Összefoglalva a fentieket, talán megkockáztathatunk egy újabb magyarázatot is: mivel sehol nem derül ki, 

hogy Sziszera korábban találkozott-e már a kenita Héber feleségével, bármelyik zsidó asszony – köztük maga 

Debora is! – várhatott Jáelként Sziszerára, és rituálisan kivégezhette. Az pedig, hogy Debora Athéné-nő volt, 

aligha kérdéses. 

 

Végül még két lehetséges hipertextuális kapcsolatot vetünk fel: 

(a) A bibliai Judit története mintha Jáel történetének ellenpontja lenne (például Betúliában a tehetetlen – férfi – 

elöljáró helyett Judit vállalta az ellenállást; Judit zsidó nő volt és özvegy; Judit ment Holofernesz sátrába, és 

Aphrodité nőként először meghódította, majd a szűz istennők erejével – Artemisz-nőként – rituálisan lefejezte 

az ellenséges hadvezért). 

 

(b) Nem tudunk ellenállni egy Odüsszeusz-párhuzamnak sem: 
 

A bajba jutott görögök A sanyargatott zsidók 
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Odüsszeusz Jáel és Debora – egy személyben? 

a küklopsz sátra az a terület (Hacor; Kánaán), amelyen Jábin 

uralkodik 

a küklopsz (Polüphémosz) Sziszera 

a karó, amellyel kiszúrják a küklopsz szemét sátorcövek 

a vendégbarátság hiánya a küklopsz sátrában a zsidók sanyargatása, elnyomása Kánaánban 

tej, sajt; bor tej, aludttej, tejszín 

a (részeg) küklopsz elalszik Sziszera elalszik 

a küklopsz szemébe egy karót döfnek Sziszera fejébe egy karót vernek 

Odüsszeusz kérkedett a tettével Jáel (és Debora is) büszkélkedett a tettével 

 

(4) Debora éneke (vagy himnusza) műfajilag nagyon közel áll a zsoltárokhoz. Mintha csak a folytatása lenne a 

68. zsoltár: 

 

„Fölkel az Isten! Szétszóródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. 

Ahogyan a füst eloszlik, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megolvad a tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösök az Isten 

színe előtt. 

De az igazak örülnek, vigadnak; Isten színe előtt vígan örvendeznek.” 

(Zsolt. 68.2-4) 

 

Nem véletlen, hogy az irodalomban többen is megidézték (és idézik ma is) Debora szellemét. Például Laczkó 

Géza a Nyugatban:27 

 

„Úgy hallom, Brazíliában elég puszta ország vagyon, kérjünk spanyol királytul egy tartományt, csináljunk egy 

colóniát, legyünk polgárrá. De ha ki bízik Istenében, szereti hazáját, vagyon egy csöpp magyar vér benne, 

kiáltson fel az égben az Istenhez, énekelje velem ez Debora énekét: Qui sponte offertis de Israel animas vestras 

ad periculum, benedicite Domine… Amen. Amen. Amen.” (Laczkó 1913.) 

 

Ez a rövid példa is mutatja – többre itt és most nincs hely –, hogy a szövegek téren és időn keresztül 

kapcsolódnak, a kifejezett tartalom pedig tovább él és gyarapodik: minden kultúra hozzáteszi a maga 

„virtuális” valóságát. Az idézettel már haza is érkeztünk… 

 

2. 
Nem lenne teljes a tanulmányunk, ha néhány festmény bemutatásával nem egészítenénk ki a probléma 

tárgyalását. A hipertext (hipermédia) módszer így alkalmat ad arra, hogy vizuálisan is megidézzük az alakokat. 

Több képet is választottunk, hogy több oldalról is láttassuk Debora és Jáel személyiségét. 
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Francesco Solimena (1657–1747) nápolyi késő barokk festő Debora és Barak c. képén drámai erővel 

sugározza a csata előtti hangulatot, színkontrasztjával és kompozíciójával a baloldali női alakot és a jobboldali 

lovas alakját állítja előtérbe. A lépcsőnek szimbolikus jelentése van (ezt később is látni fogjuk), kiemeli a 

bírónő-prófétanő tekintélyét. A kép a jelenetet a kor stílusának megfelelően két szinten, égi és földi szférában 

ábrázolja. A női alak, Debora és a férfi vezér színben is különbözőek, ezzel is feszültséget kelt a művész. A 

harc hevességét a fehér ló ugrásra kész alakja, s lovasának mozdulata is érzékelteti. 

 

Debora a fenti alkotásban egy lépcsőn helyezkedik el. Gustav Doré (francia festő 1832–1883) Debora 

prófétanő c. művében (1865) szintén magaslatra, a lépcső legtetejére helyezi a fenséges női alakot. Említettük 

már ennek szimbolikus jelentését. A prófétanő a középpontban áll. Feltartott keze, szigorú tekintete, egész 

testének mozdulatvilága azt mutatja, hogy kiemelkedő, tiszteletet parancsoló személyiség. Ezt erősítik meg a 

körülötte lévő alakok, akik vagy áhítattal (balról a térdelő férfialak), vagy csodálattal (jobboldali alakok) 

tekintenek rá. 

 

Egészen más megközelítésben ábrázolja Deborát A próféta Debora c. kép, Smadar Livne alkotása, amely 

festői hatású tárgyakkal veszi körül a bírónőt. Szinte mindegyiknek jelképes értelme van: különösen 

kiemelkedik a háttérben a pálmafa. A Biblia is így írja le törvénykezés közben Deborát, sőt a bírónőről nevezi 

el a pálmát: Debora-pálma (Bír 4.5). A pálma az élet és a győzelem jelképe, Debora kezében a jog 

szimbóluma, a mérleg, másik kezében a héber rituálé egyik fontos kelléke, a gyertya. Egyszerre bíró és 

prófétanő is. 
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Solomon de Bray (1597–1664) képén a bibliai történet három „főszereplője”, Jael, Debora és Bárák látszik. 

A művész előtérbe helyezi a dús keblű fiatalasszonyt, Jáelt attribútumaival, a kalapáccsal és sátorcövekkel, és 

megvilágítja. Középre, a háttérbe kerül az imádkozó (idős) prófétanő, Debora, és leghátul a győztes hadvezér, 

Bárák tűnik fel csatára készen, páncélosan (?). Érdekes kontraszt, hogy ha Debora nem kulcsolná imára a 

kezét, akár Sziszera anyjának is vélhetnénk, aki hazavárja fiát – aki a háttérben mintha már beletörődne az 

elkerülhetetlen vereségbe és halálba… 
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Jegyzetek 
 

1 „Tudjuk most már, hogy egy szöveg nem szavak egyetlen vonalra illeszthető sorozata, amelyek sorra átadják egyetlen 

jelentésüket […], hanem sokdimenziós tér, amelyben sokféle írás verseng és fonódik össze, s ezek közül egyik sem 

eredeti: a szöveg idézetek szövedéke, amelyek a kultúra ezernyi forrásából rajzanak elő.” (Barthes 1996: 53) 
2 A nyelviség mindent átfogó kategória, „a nyelv mintegy önmagát beszéli, illetve a mindenkori kultúrák (szótárak), 

elbeszéléssémák és tartalmak (narratívumok) éppen adott rendszerével azonosítódik.” (Havas 2002: 19) 
3 A protestáns Bibliák hosszú „ó”-val, a katolikus Bibliák rövid „o”-val írják Debora (Debóra) nevét. Mi a rövid „o”-s 

változatot használjuk. 
4 A Bírák könyvének szerzőjében a vallásos hit, a történészi hűség párosul költői tehetséggel is. Sámuelnek tulajdonítják a 

szerzőséget (Biblia 1997: 475), bár az ő későbbi könyveiben nem találunk hasonlóan figyelemre méltó szövegeket a 

nyelviség szempontjából. 
5 A bírák fennmaradt listájában (pl. Bír 10:1-5, 12:7-15) csak férfiakat találunk, Deborát kivéve. 
6 „A bírák […] (megnevezésük „sofetim”, Tirusban és Karthágóban szuffetek) nem egyes ügyekben döntöttek, hanem 

„ítéltek”, vagyis kormányozták a népet, főleg háborúikat vezették. Hatáskörük nemzetségükre vagy törzsükre szorítkozott, 

csak kivételes esetben képviselték az egész nemzet ügyét (Gedeon, Debora és Bárák). Származásuk, jellemük és 

működésük igen különböző, de egy közös vonásuk van: Isten választja ki és képesíti őket egy-egy üdvtörténeti esemény 

irányítására. Ez kifejezésre jut az egyes bírák történetének elején olvasható formulában: Izrael fiai hűtlenek lettek 

Jahvéhoz, azért átadta őket sanyargatóiknak, de utána könyörögtek Istenhez, s ő szabadítót küldött nekik. A béke idején 

azután újra kezdték a hűtlenkedést. Ez az állandó keret és magyarázat megfelel a Deuteronomium [a Második 

Törvénykönyv, Mózes ötödik könyve] elgondolásának.” (Biblia CD – Jegyzetek a Katolikus Bibliához.) 

„A Bírák korában, a honfoglaló Jósua halála után, a zsidó nép laza törzsi szövetségben élt az elfoglalt Kánaánban. Amíg 

tartották a Tóra törvényeit, minden rendben is volt, de amikor a környezet nyomására, illetve hatására, megpróbáltak 

beolvadni, beilleszkedni a pogány kánaánita környezetbe – sorban jöttek a szomszédos uralkodók (a midjaniták, moabiták, 

Chácor királya, a filiszteusok stb.), és szorongatni kezdték őket. 

Ilyenkor aztán mindig támadt egy nemzeti hős, az egyik-másik törzs fia, aki felkelt a veszély ellen és – Isten segítségével, 

aki a veszély óráiban nem hagyja el népét – lerázta az idegen igát. Ez a hős utána rendszerint a nép bírája lett, önként, nem 

központilag választva vagy kinevezve. Nem király, mivel nem volt központi hatalma, sem hatásköre és minden bizonnyal 

mint választott bíró ítélkezett azok felett, akik elfogadták őt magukra nézve, többnyire a saját törzse és még egy-két 

szomszédos törzs. Maga a Bírák könyve két ízben is tanúskodik arról, hogy «azokban az időkben nem volt király Izraelben 

és mindenki azt tett, amit akart»”. (Kraus 2005: 72) 

„A «bíró» szót az Ószövetség két értelemben használja. Egyfelől azok az emberek kapják ezt a nevet, akik egy-egy 

történelmileg válságos helyzetben az «inszurrekció» [fegyveres felkelés] vezéreiként szabadulást szerveznek a 

megtámadott területen. Másfelől látható egy, az egész törzsi szövetségre kiható tisztség is, «az Izráel bírája» tisztsége.” (A 

Biblia világa 1972: 145–146) 
7 „Némely nevek azonban bizonyos állatokra utalnak, s a személynevek, ill. az állatok összefüggése arra enged 

következtetni, hogy régebben volt valamilyen kapcsolat az izraeli vallás és az állatvilág között. Nem hagyhatjuk pl. 

figyelmen kívül, hogy a Cippóra név madarat jelent, Debóra prófétanő neve pedig méhecskét.” (Karasszon I. 1994: 10) 
8 „Fogalmunk sincs arról, ki volt Bárák, azon kívül, hogy Naftali törzséből származott, akárcsak Debóra. Lehet, hogy 

egyszerű zsidó paraszt volt, akiből a szükség és a prófétanő támogatása, valamint az isteni csoda „Esze Tamást” csinált. Itt 
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még a Midrások sem biztosak a dolgukban. Az egyik kései Midrás talmudistát csinál belőle […]. Egy másik Midrás 

szerint Bárák egy egyszerű tanulatlan zsidó paraszt volt, Kedes-Naftaliból – és a prófétanő férje. Mivel ám-hoórec volt 

(vagyis tudatlan, mint sok «rabbi»), felesége rávette, hogy csináljon kanócokat a silóbeli Hajlék számára, jó vastag 

kanócokat, hogy jól égjenek és világítsanak […]. Így vagy úgy, Bárák, aki esetleg azonos Lapidottal – ami fáklyát jelent, 

mivel az arca lángolt –, kiállított egy tízezer főnyi népfelkelő sereget, Naftali és Zebulon törzseiből, és ők győzik majd le 

Siserát.” (Kraus, N. 2005) 
9 A judaisztikában felvetődött a férfi nevének és a héber törzsnek az egyezése, de valószínűleg nincs közöttük kapcsolat. 

(Biblia 1997: 554) 
10 „A Midrások szerint [Debóra] megüzente Sisera anyjának, hogy hiába vár…” (Kraus, N. 2005) 
11 A Midrás „a zsidó bibliaexegetika eredeti, ókori formája, s az ezt felölelő rendkívül kiterjedt Midrás-irodalom 

elnevezése.” (Ujvári 1929: 600) 
12 „Jáel tette keleti szemmel hallatlan megsértése volt a vendégjognak, azonban a csata sikere érdekében tett cselekedetét a 

költemény dicsőíti.” (Jegyzetek a Katolikus Bibliához); „A továbbiakban Debóra [énekében] elmondja, hogy is történt, 

ami történt Jáél és Sisera között – ami ugyan ellenkezik a keleti vendégjog hagyományával, de amivel valószínűleg a 

kénita nő törzsének Izraelhez való lojalitását akarta szemléltetően bizonyítani.” (Kraus, N. 2005); „A dolog meglehetősen 

problematikusnak tűnik a ma embere számára, aki egyrészt hallott a genfi konvencióról, másrészt arról, hogy Keleten 

milyen nagyra értékelik a vendéglátást. Ha valaki egy keleti ember házába lép – az automatikusan védelmet élvez. Erre 

nézve sok példát lehet a Bibliában találni. Nos, az Írás megállapítja, hogy „békesség volt Jávin, Chacor királya és a Chever 

nemzetség között” (Bírák 4,17). Ezért menekült Sisera oda, és ezért hitt Jáélnak, aki azt ígérte, hogy elrejti, és betakarta 

egy pokróccal, majd megitatta tejjel, amitől elaludt.” (Uo.) 
13 „aludt tej, savanyú tej: «leben» a nomádoknál” (Jegyzetek a Katolikus Bibliához). 
14 tejestömlőből (Református Biblia); „she opened a bottle of milk” (Biblia CD – Bible, King James Version); „She opened 

a skin of milk” (Bible, New International Version). 
15 díszes csészéből (Református Biblia); „she brought forth butter in a lordly dish” (Biblia CD – Bible, King James 

Version); ”in a bowl fit for nobles she brought him curdled milk” (Bible, New International Version). 
16 „Ami ezután történt, annak két verzióját olvashatjuk a Bibliában, egyik sincs messze a másiktól. A hivatalos, prózai 

leírás az maga a száraz, szövegszerű Psát. A másik, a párhuzamos beszámoló, Debóra győzelmi énekében, ugyanezt 

mondja el, csak színesen, érzékletesen, utalván a Drás pikáns feltételezésére. Eszerint Sisera kikezdett vele, esetleg 

megerőszakolta a vendéglátó Jáélt, vagy pedig az maga ajánlkozott fel, és csábította el, hogy ezzel kifárassza a kánaánita 

hadvezért.” (Kraus 2005.) 
17 „Megigézted a szívem, jegyesem, húgocskám, megigézted a szívem szemednek egyetlen pillantásával, s nyakadnak 

egyetlen láncával. Milyen vonzó, húgom, mátkám, a szerelmed! Mennyivel édesebb szerelmed a bornál, keneted illata 

felülmúl minden balzsamot! Ajkadról, jegyesem, tiszta méz csurog. A nyelved alatt tej van és méz. Ruhádnak illata a 

Libanon illata.” (Én 4.9-11); „Az én szerelmem fehér is, piros is, kitetszik ő akár tízezer közül is. A feje színarany, a haja 

datolyafürt, s mint a holló, fekete. Szemei, mint a galambok a medence vizénél: tejben fürdenek, és a tengeren ülnek. 

A két arca, akár a balzsamágyak, amelyek illatos füveket teremnek. Az ajka liliom, mirha csepeg róla. Kezei 

aranyhengerek, tarsiskővel kirakva. A teste elefántcsont, tele zafirral.” (Én 5.10-14) 
18 „Mily szép a lábad a sarudban, fejedelmi leány! Csípődnek hajlása olyan, mint valami ékszer, amelyet művészi kezek 

készítettek. A köldököd akár egy kerek csésze. Ne hiányozzék a fűszerezett bor se! A hasad olyan, mint a búzarakás, 

amelyet liliomok kerítenek körül. A két melled, mint a gidák, a gazella ikrei. A nyakad mása elefántcsonttorony, szemed a 

hesboni tavakhoz hasonlít, a Bat-Rabbim felé vezető kapunál. Az orrod olyan, mint a Libanon tornya, amely Damaszkusz 

felé néz. Fejed, mint a Kármel, s fejeden a haj, mint a bíbor. Királyt tart bilincsben a hajfonatod. Milyen szép vagy és 

milyen igézetes! Szerelmem, gyönyörűségem! Akár a pálmafa, olyan a termeted, a melleid meg, mint a szőlőfürtök. 

Elhatároztam: fölmegyek a pálmafára, s megszerzem gyümölcseit.” (Én 7.2-9) 
19 „Debóra dala hosszasan leírja, hogyan és miként halt meg Sisera, és hét különböző kifejezést használ: roskadt, elesett, 

elterült, roskadt, elesett, leroskadt, elesett (élettelenül). Ebből rabbi Jochanán azt fejti ki, hogy hét ízben tette magáévá 

Sisera a vendéglátó Jáélt, mígnem elterült élettelenül, mikor is Jáél megölte a kimerülten alvó daliát (Názir 23b, Jevámot 

103 a-b).” (Kraus 2005.) 
20 „Most már csak egy kabalisztikus művet kell idéznünk, miszerint «rabbi Akiba Siserától és Jáéltól származott» («Pri 

Cádik», Dvárim, Ki Távó szakasza 11) – és akkor a kép kerek.” (Kraus 2005.) 
21 „Nő és nő között óriási különbségek vannak, és ezeket a különbségeket a belső viselkedési minták különbözősége 

okozza. Ősi mintákról, Jung kifejezésével élve archetípusokról vagy őstípusokról lesz szó, s ezeket görög istennők 

alakjaival szemléltetem majd. (…) Ami az egyik nő számára életfontosságú, a másik számára érdektelen lehet aszerint, 

hogy kiben melyik őstípus, melyik „istennő” munkál éppen, vagy melyik vonul háttérbe.” (Bolen 1997: 9) Az irodalmi 

szövegekben megjelenő nőalakok vizsgálata alapján szükségesnek éreztük, hogy egy nyolcadik női archetípust is 

hozzáadjunk a Bolen által részletesen leírt hét női archetípushoz – Pszükhét, aki Athéné anti-archetípusa. 
22 Ilyen volt a görög mitológiában például Parisz és Helené viszonya. Utána jaj lett Trójának. 
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23 „Amint Egyiptomhoz közeledett, [Ábrám] így szólt feleségéhez, Sáraihoz: «Jól tudom, hogy szép asszony vagy. Ha az 

egyiptomiak látnak, azt fogják mondani: Ez a felesége. Engem megölnek, téged életben hagynak. Ezért mondd, hogy a 

húgom vagy, hogy miattad nekem is jó dolgom legyen és életben maradjak.» Amikor Ábrám Egyiptomba ért, az 

egyiptomiak látták, hogy az asszony nagyon szép. A fáraó udvari főtisztviselői is látták és dicsérték a fáraó előtt. Az 

asszonyt tehát a fáraó palotájába vitték, Ábrámmal pedig jól bántak miatta. Juhot, szarvasmarhát, szamarat, szolgákat, 

szolgálólányokat, szamárkancát és tevéket ajándékoztak neki. Az Úr azonban súlyos csapással verte meg a fáraót és házát 

Sárai, Ábrám felesége miatt.” (Ter 12.17) 
24 De: „Honnan tudta Debóra, mi történt kettejük között a zárt ajtajú sátorban? Nem kérdés, hiszen Debóra prófétanő volt, 

és a próféták mindent tudnak.” (Kraus 2005.) 
25 „Jáel Sziszera elé ment, és így szólt hozzá: «Térj be, uram, térj be hozzám, és ne félj!»” (Bír 4.18) 
26 A (díszes) csésze, kancsó, stb. igen sokszor (legtöbbször) az Úrnak bemutatott áldozattal áll kapcsolatban az 

Ószövetségben. Például: „Mózes pedig vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét az oltárra 

hintette.” (Kiv 24.6); „Készítsd el továbbá a tálakat, a csészéket, a kancsókat, amelyekkel az italáldozatot bemutatják. 

Tiszta aranyból csináld ezeket is.” (Kiv 25.29); „Majd edényeket készített tiszta aranyból, s ezek az asztalra kerültek: a 

megfelelő tálak, csészék, korsók és poharak az italáldozat bemutatásához.” (Kiv 37.16) 
27. További példák: Fekete Lajos: Árut, testet, lelkeket (Nyugat 1933. 12. sz.); Király György: Kiss József. (Figyelő rovat, 

Nyugat 1922. 2. sz.); Hevesi Sándor: Kassainé ifiasszony (Nyugat 1935. 5. sz.) és folytathatnánk a sort… 
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SAJGÁL MÓNIKA 
 

 

AZ ALKALMAZOTT TÁRSALGÁSELEMZÉS LEHETŐSÉGEI 

JOG ÉS NYELV KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATÁBAN 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A társalgás a nyelvhasználatnak olyan magától értetődő használati formája, amelyet a nyelvelsajátítás során 

tanulunk meg, és amely a nyelvi szocializációval együtt változik. Számos társadalmi szituációban, végtelen 

témáról és résztvevővel folytathatunk társalgást, azonban éppen ez a sokféleség és látszólagos rendszertelenség 

nehezítette meg a róla való tudományos gondolkodást. Habár a hétköznapokban a beszélgetések 

véletlenszerűnek és kaotikusnak tűnnek, az elmúlt több, mint 30 évben önálló nyelvészeti tudományággá 

fejlődött beszélgetéskutatás mára megmutatta, hogy a beszélgetések komplex rendet követnek. A 

beszélgetéskutatás számos áramlata – beszélt nyelvi kutatások (Schwitalla 1997, Fiehler et al. 2004), 

etnometodológiai konverzációelemzés (Sacks 1992, Bergmann 1980, 1994, Deppermann 1999) funkcionális 

pragmatika (Ehlich 1996, Schiffrin et al. 2001, Grießhaber 2001), interakcionális szociolingvisztika (Gumperz 

1982, Auer 1999) – foglalkozik azzal, hogyan lehet leírni a társalgás szabályszerűségeit és cselekvési elveit. 

A beszélgetéskutatás ma leginkább elterjedt irányzatai autentikus beszélgetéseket és részletes átirataikat 

értékelik ki a konverzációelemzés módszerével. A nemzetközi beszélgetéskutatásban – a hétköznapi szóbeli 

kommunikáción kívül – a különböző társadalmi intézmények szóbeli nyelvhasználatának jellemzőiről is 

számtalan kutatás született. Ezek a vizsgálatok egyrészt az intézményes beszélgetésformáknak a strukturális 

jellemzőit írták le (Atkinson, Drew 1979), másrészt az ezekben a beszélgetésekben fellelhető lokális, 

kommunikatív feladatokat és a megvalósításuk érdekében használt nyelvi eszközöket szisztematizálták 

(Hoffmann 1983). 

Az általános törvényszerűségek leírásán túl a fent említett kutatások azonban nem szenteltek elég figyelmet 

a társalgási képességek fejlesztésének. Ezt a hiányt felfedezve, a 80-as évek közepétől a beszélgetéskutatáson 

belül kialakult egy alkalmazott irányzat, amely a beszélgetéstípusok strukturális jellemzőin kívül a megértési 

problémák felé fordult, és célja a kommunikációs zavarok azonosítása és elemzése lett. Követői olyan 

nyelvészeti alapokból kiinduló módszertant dolgoztak ki (vö. Brünner et al. 2002, Deppermann 2004), 

amelynek célja nemcsak a társalgás szabályszerűségeinek leírása volt, hanem a társalgás jellegének javítása is. 

A dolgozat ezen irányzat módszertani alapelveit és alkalmazási lehetőségeit kívánja bemutatni jog és nyelv 

kapcsolatának vonatkozásában, egy rendőrségi kihallgatás példaelemzésén keresztül. 

 

2. Az alkalmazott társalgáselemzés mint tudománymódszertani háttér 
 

2.1. Az alkalmazott társalgáselemzés tárgya 
 

Az alkalmazott társalgáselemzés érdeklődésének középpontjában munkahelyi vagy intézményes környezetben 

zajló diskurzusok állnak. Német nyelvterületen számos alkalmazott nyelvészeti vizsgálatot végeztek gazdasági, 

elsősorban reklamációs beszélgetések (Fiehler, Kindt 1994) és a vevőszolgálatokon rögzített hangfelvételek 

alapján (Becker-Mrotzek 1994), az orvos és beteg közötti (Menz, Nowak 1992, Lalouschek 1995, 1998), 

valamint iskolai környezetben zajló kommunikációban (Becker-Mrotzek, Brünner 1995, Fiehler 1998). Ezen 

kutatások során vizsgálták a hétköznapi nyelvhasználattól eltérő interakciótípusokhoz kapcsolódó 

problémákat, egyes individuális kommunikációs mintákat (pl. egy vezetői nyelvhasználati stílust), valamint 

egy adott szervezeten vagy intézményen belül jellemző tipikus interakciós mintát. 
 

2.2. Az alkalmazott társalgáselemzés módszertana 
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Az alkalmazott társalgáselemzés mind módszertanát – a beszélgetésről alkotott felfogását –, mind eszköztárát 

– elemző kategóriáit – tekintve az etnometodológiai konverzációelemzésre épül (Deppermann 1999, Brünner 

et al. 2002, Hartung 2004, Habscheid 2004). A konverzációelemzés elméletének átfogó áttekintésétől jelen 

tanulmány keretei között eltekintek, mivel bőséges szakirodalom áll rendelkezésre (vö. Schiffrin et al. 2001, 

Bergmann 1980, Deppermann 1999, Iványi 2001). Néhány, az alkalmazott irányzat szempontjából fontos és 

közös jellemzőt azonban mindenképpen szeretnék kiemelni: 

I. A beszélgetéskutatás célja leírni, milyen verbális és nonverbális kommunikatív eszközökkel rendezik 

beszélgetésüket a beszélgetőpartnerek, és eközben hogyan ábrázolják azt a valóságot, amelyben élnek 

(Deppermann 1999: 9–10, Becker-Mrotzek 2002: 18–20, Deppermann 2004: 296, Hartung 2004: 303–

305, Habscheid 2004: 321–325). 

II. Az elemzés középpontjában olyan társalgási praktikák állnak, amelyekkel a résztvevők az interakció 

különböző szintjein fellelhető célokat, feladatokat és problémákat dolgozzák fel. Ezek a kommunikatív 

feladatok például a következők lehetnek (Deppermann 1999: 9–12, Hartung 2004: 305–306): 

1. A beszélgetés bevezetése, fenntartása és lezárása. 

2. A szituációs szerepeknek történő megfelelés, együttműködés más szerepekkel. 

3. A beszélgetés specifikus jellegének kialakítása stb. 

A beszélgetésekben azonosítható feladatok alapján néhány lehetséges vizsgálati szempontra is 

következtethetünk. A beszélgetéselemző az autentikus beszélgetések elemzése során a következő 

kérdésekre keres választ: 

1. Hogyan szerveződik a beszélgetés, milyen módon történik a beszélgetés formális lebonyolítása (pl. a 

beszédlépésváltás rendje)? 

2. Milyen a beszélgetés szekvenciális rendezettsége (pl. milyen reakció várható egy adott kijelentés 

után, kondicionálisan releváns-e az adott kijelentés)? 

3. Milyenek a résztvevő szerepek, hogyan ábrázolják a beszélgetőpartnerek a társadalmi kapcsolatok 

rendszerét, és a társadalmi identitásokat (pl. hogyan kerül kifejezésre a beszédpartnerek közötti 

viszony, ill. a pozíciójukhoz mérten viselkednek-e)? 

4. Hogyan történik a tényábrázolás, témavezetés (pl. a beszélgetés témája argumentáció, leírás, vagy 

elbeszélés formájában történik stb.)? 

5. Hogyan történik az emóció kifejezése (pl. milyen a beszélgetés hangulata, hogyan változik, milyen 

viselkedés várható el a beszédpartnerektől)? 

III. A beszélgetéskutatás kijelentéseinek kiinduló és viszonyítási pontja mindig a beszélgetés, 

felismerései nem logikus levezetésekre, hanem empirikus tapasztalatokra vezethetők vissza. A 

beszélgetést a beszélgetőpartnerek időben egymást követő és egymásra vonatkozó aktív közreműködése 

hozza létre, amely tipikus, kulturálisan többé-kevésbé elterjedt, mindenki számára felismerhető és 

érthető nyelvi eljárások összessége. (Deppermann 1999: 8, Habscheid 2004: 321) 

IV. A beszélgetéselemzés célja, hogy leírja és érthetővé tegye azokat a nyelvi formákat (pl. egyes 

kommunikatív műfajokat, intézményes interakciótípusokat, vagy nyelvtani kategóriákat), amelyeket a 

beszélgetőpartnerek az interakció során felmerülő feladatok és problémák megoldására alkalmaznak. A 

forma-funkció összefüggésének vizsgálata a beszélgetés szekvenciális rendezettségének elemzése által 

történik (Deppermann 1999: 49). 

Az eddig felsoroltaktól az alkalmazott irányzat annyiban különbözik, hogy amíg a konverzációelemzés 

semlegesen írja le a beszélgetések gyakorlatát és struktúráját, addig az alkalmazott társalgáselemzés az 

elérendő célra vonatkozóan – egyfajta kritikai szemszögből – értékeli a beszélgetést (Hartung 2004: 307–

308). Arra kérdez rá, hogy milyen feladatokat, milyen módon és milyen sorrendben kell elvégezni egy adott 

cél érdekében. 

Az alkalmazott társalgáselemzés során a nyelvész a következő lépések szerint értékeli ki a beszélgetéseket: 

1. Elsőként azonosítja, majd rendszerezi a beszélgetésben fellelhető kommunikációs zavarokat és a 

megértési problémákat. 

2. Ezután megpróbál rámutatni, hogy hogyan lehet megelőzni ezeket a kommunikációs problémákat, 

milyen egyéb, a kontextusból adódó nyelvi cselekvési lehetőségekkel rendelkeznek még a 

beszélgetőpartnerek. 
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3. Végezetül az említett cselekvési alternatívák felkínálásával megmagyarázza, hogy milyen lépésekben 

és milyen nyelvi kommunikatív eljárásokkal lehet egy kommunikatív feladatot és az eközben felmerült 

egyéb problémákat megoldani. 

 

2.3. Az alkalmazott társalgáselemzés célja 
 

Az alkalmazott társalgáselemzés a beszélgetéskutatás módszereit olyan, általában munkahelyi környezetben 

zajló kommunikációs események elemzésén alkalmazza, amelyben az adott diskurzus résztvevői problémát 

sejtenek. Egyrészt azokat a problémákat foglalja össze, amelyek a diskurzustípusok saját logikájából és az 

intézményi feltételekből következnek, másrészt azonosítja és értelmezi a kommunikáció strukturális 

problémáit. 

Az alkalmazott társalgáselemzés eredményei elsősorban az egyes szervezetek és intézmények 

kommunikációs gyakorlatában hasznosíthatók. Németországi intézményekben és szervezetekben (pl. 

különböző nagyvállalatoknál) egyre inkább elterjedt az a gyakorlat, hogy képzett nyelvészek az alkalmazott 

társalgáselemzés módszerét bemutatva és alkalmazva tartanak társalgási tréningeket az alkalmazottaknak. 

Ezeknek a tréningeknek az elsődleges célja a munkatársak nyelvi, kommunikatív kompetenciájának 

fejlesztése. 

Nem elhanyagolható azonban a beszélgetéskutatás e módszerének eredményessége a laikusok számára sem, 

hiszen a kutatások tükrében jobban megérthetjük egyes szervezetek és intézmények társadalmi folyamatait 

(Habscheid 2004: 324–325). 

 

3. Jog és nyelv kapcsolatának kutatása az alkalmazott nyelvtudományon belül 
 

A múlt század közepéig jog és nyelv kapcsolatát elsősorban jogi hermeneutikai szempontból, a klasszikus 

retorika és az argumentációelmélet szemszögéből, valamint nyelvkritikai szempontok alapján (vö. Reitemeier 

1985, Nussbaumer 1997, Szabó 2000: 31–38) vizsgálták. Az 1970-es évektől kezdve Wittgenstein kései 

filozófiája nyomán, jog és nyelv kapcsolatának vizsgálatában erőteljes paradigmaváltás figyelhető meg, amely 

a jogot mint állandó mozgásban és változásban lévő társadalmi konstrukciót szemlélte. Ettől kezdve számos 

olyan interdiszciplináris kutatás látott napvilágot, amely a jogi környezetben – elsősorban bírósági 

tárgyalásokon – zajló szóbeli kommunikációt vizsgálta (Atkinson, Drew 1979, Wodak 1975, O’Barr 1982). 

Ezek a projektumok olyan aktuális kérdésekkel foglalkoztak, mint például, hogy milyen tipikus sajátosságai 

vannak a jogi kommunikációnak az adott intézményes feltételek mellett vagy milyen kommunikatív 

szerepekkel ruházza fel az intézmény az interakcióban résztvevőket. 

A bírósági tárgyalások nyelvezetének kutatása a 70-es évektől német nyelvterületen is egyre inkább 

elterjedt (Wodak 1975, Hoffmann 1983, Spranz-Fogasy 1986), módszertanilag változó eszközökkel, a 

konverzációelemzés, cselekvéselmélet és intézményelmélet elméleti keretén belül. A korai munkákkal 

szemben, amelyek a bírósági kommunikációt mint verbális harcot, összecsapást ábrázolták (pl. a legtöbb 

esetben a vádlottat az áldozat szerepében tüntették fel), a jelenkori tanulmányok az intézményi szerepekből 

adódó különböző perspektívákról és a tényábrázolásról (legal storytelling) szólnak (Becker-Mrotzek 1991a, 

1991b). A jogi intézmények nyelvhasználatának kutatásában leginkább a bírósági nyelvhasználat, ezen belül a 

per előtti békéltető tárgyalás elemzése (Hoffmann 1980, 1983a, 1983b, 1995, Rehbein 1995) került előtérbe. 

Ez a terület méltán keltette fel a nyelvészek érdeklődését, hiszen érdekesnek találták azokat a mereven 

szabályozott kommunikációs feltételeket, amelyek a tárgyalást mint beszédszituációt övezik. Másrészt a 

bírósági tárgyalások alapján készített autentikus hangfelvételek és átirataik lehetővé tették olyan kutatási 

területeknek a vizsgálatát (pl. a laikus-szakértő szerepek szembeállítása, különböző, eddig nem azonosított 

argumentatív stratégiák, írásbeliség-szóbeliség közötti különbség leírása, a norma fogalmának pontosítása, és a 

hatalom nyelv által történt kifejezésre juttatása), amelyekhez korábban megfelelő nyelvi anyag hiányában nem 

tudtak hozzáférni. 

A nemzetközi kutatások értékelésekor több alkalommal szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy vajon az 
ilyen jellegű, a jognak és a nyelvnek a kapcsolatát kutató projektumok eredményei alkalmazhatók-e a 

joggyakorlatban, visszacsatolhatók-e a jogtudományi képzés során. Nussbaumer (1997: 8–9) szerint kevés 

példát találunk valódi interdiszciplináris együttműködésre a jogtudomány és nyelvtudomány művelői között. 



 

211 

 

Ez a hiányosság véleménye szerint a két tudományterület eltérő képzési és tudományos hagyományaira 

vezethető vissza: a specifikusan szakmai jogtudományi képzéshez képest a nyelvészeti képzésben pontosan a 

gyakorlatorientált gondolkodás hiányzik. Ez a képzésbeli különbség folytatódik a tudományos gondolkodásban 

is: a nyelvészek, mivel élvezetüket lelik a teóriák hosszadalmas megbeszélésében, szeretik, ha egy adott 

dologra több választ kapnak, míg a jogászok gyakorlatorientáltak, a gyakorlat nyomása alatt állnak, ezért azt 

remélik, hogy az általuk hozott döntés a jogtudományon kívül is legitimálódik. 

A nyelvtudomány eredményeit azonban a következő három jogi területen eredményesen alkalmazták: 

1. A jognak és a kriminalisztikának a segédtudományában, a bírósági vagy törvényszéki nyelvészetben 

(forensic linguistics), amely elsősorban szerzőségi kérdésekkel, írásösszevetéssel, a beszélőt identifikáló 

kiejtési jellemzőkkel, szövegek interpretációjával és érthetőségével foglalkozó nyelvészeti szakértői 

vizsgálatot jelent. Ez az elsősorban angolszász tradícióra épülő tudományág Németországban a 80-as 

évektől kezdve vonta magára a nyelvtudomány figyelmét (vö. Nagy 1980, Ullmer-Ehrich 1980, Wolf 

2002, Baldauf 2002, Cotterill 2004). 

2. A második terület, ahol a nyelvtudomány eredményei, azon belül a szaknyelvkutatás eredményei 

hasznosíthatók, a joghallgatók szaknyelvi kommunikációs képzése. 

3. A 19. század második felétől vált hangsúlyossá jog és nyelv kutatásának az az elsősorban nyelvművelő 

jellegű aspektusa, amely, érthetőségi szempontokat figyelembe véve, a jogi nyelvhasználatnak a 

megreformálására tesz javaslatot. Ezek leginkább a törvények és egyéb írott jogi dokumentumok (pl. 

ítéletek) szaknyelvi, szemantikai, lexikológiai és szövegtani vizsgálatára szorítkoztak (vö. Karcsay 1981, 

Luttermann 1999, Haß-Zumkehr 2002). 

 

4. Elemzés 
 

4.1. Korpusz 
 

Az itt bemutatandó kutatás a büntetőjogi eljárás első szakaszának egy szóbeli kommunikációs formáját, a 

rendőrségi kihallgatást vizsgálja. Korpuszként 2000 és 2001 között a Miskolci Rendőrfőkapitányságon 

készített hangfelvételek – kb. 30 óra nyelvi anyaga – és a róluk készített átiratok, tehát autentikus rendőrségi 

kihallgatások szolgálnak. A rendőrségi nyelvhasználatnak több szóbeli beszélgetéstípusát is elkülöníthetjük 

egymástól: a gyanúsítotti kihallgatást, a tanúkihallgatást és a szembesítést. A dolgozatban tárgyalt példa egy 

tanúkihallgatás részlete, a beszélgetésekről tett állítások azonban az általam vizsgált teljes nyelvi anyag 

szekvenciális elemzésének eredményeit tükrözik. 

 

4.2. Intézményi háttér 
 

A kihallgatást mint beszélgetéstípust a következő, az intézmény jellegéből adódó feltételek határozzák meg: 

1. A rendőrségi kihallgatás egyrészt olyan interpretációs folyamat, amelynek során a kihallgató tisztnek a 

kihallgatott hétköznapi cselekvésleírásait olyan absztrakt eseménytípusként kell összefoglalnia, és írásos 

formában rögzítenie, hogy azok, tehát a valóság konkrét eseményei a jogi eljárás későbbi szakaszaiban jogi 

kategóriákkal leírhatók legyenek (Hoffmann 1995: 11–14, Rehbein 1995: 253–273, Kenesei 2003: 66–67). E 

folyamat közben az intézmény képviselője két feladatnak tesz eleget: elsődleges cél, hogy kiválassza a 

hétköznapi cselekvésleírások közül a jogilag releváns tényállásokat, ezzel párhuzamosan pedig 

folyamatosan ellenőrzi azok igazságát (Komter 2001: 3–8). 

2. Másrészt az intézmény képviselője előre meghatározott rendet követ: a kihallgatás szerkezetét és 

módszereit ugyanis meghatározzák a büntetőeljárásról szóló törvény előírásai és a kriminalisztika által ajánlott 

bizonyos taktikai módszerek. A kihallgatás tehát egy olyan intézményes beszélgetési forma, amely mind 

szerkezetét (pl. a kérdések sorrendjét és felépítését), mind nyelvezetét (pl. szóhasználatát, stílusát) tekintve 

előre lefektett, szigorú szabályokat követ (Illár (szerk.) 1993: 200–219). 

 

4.3. Kommunikációs feladatok és problémák azonosítása 
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Az alkalmazott társalgáselemzés módszerével a rekonstruált kommunikációs gyakorlatot két perspektívából 

lehet ellenőrizni (Becker-Mrotzek 2002: 36–40). 

Léteznek egyrészt olyan kutatások, amelyek elsősorban a szervezetek és intézmények működését 

értékelik. Ezek az elemzések arra keresnek választ, hogy a jelenlegi praxis egyáltalán alkalmas-e arra, hogy 

ellássa az adott intézmény társadalmi feladatait. Külföldi kutatások sok esetben megmutatták, hogy a 

történelmi fejlődés következtében kevésbé célorientált gyakorlat alakult ki egy adott intézményen belül. 

Előfordulhat, hogy a résztvevők az intézmény által elvárható módon, de mégis diszfunkcionálisan viselkednek. 

Az intézményi feltételekből következő gátló tényezőt jelent az idő hiánya. Az orvos-beteg kommunikáció 

során gyakori jelenség, hogy idő hiányában bizonyos, akár fontos körülmények kikérdezésére nincs idő. Az a 

paradox helyzet is előállhat, hogy az intézmény éppen azáltal veszíti el célját, hogy a résztvevők 

intézménykonform módon próbálnak viselkedni. Erre az általam vizsgált korpuszban is találtam példát. 

Azáltal, hogy a kihallgatott személy csak akkor válaszol, ha kérdezik, tulajdonképpen az intézményben 

betöltött szerepe szerint jár el, ugyanakkor ez gátolja az intézménynek azt a célját, hogy minél több és 

pontosabb információt nyerjen a tényállás megállapításához. Az egyik kihallgatás során a rendőrtiszt például 

explicit módon felszólítja a tanút, hogy ne beszéljen az ügy egy olyan vonatkozásáról, ami, habár nem 

kapcsolódik szorosan a vizsgált eseményhez, ugyanakkor terhelő jellegű a tanúra nézve. A kommunikációs 

struktúra bukásának oka itt nem a résztvevők nyelvi viselkedésében, hanem az intézményi feltételekben 

keresendő. 

A másik elemző perspektíva során a vizsgálatok a kommunikáló egyént veszik górcső alá. Az elemzés 

középpontjában az a kérdés áll, hogy milyen módon alkalmazza az egyén a rendelkezésére álló nyelvi 

lehetőségeket a probléma megoldása érdekében, odaillő elemeket használ-e, túl korán, vagy túl későn visz 

véghez bizonyos nyelvi cselekvéseket, az egyes elemeket (pl. a kérdéseket a hozzá kapcsolódó funkció 

érdekében használja-e stb.). 

Jelen dolgozatban – az utóbbi szempont szerint – a kommunikáló felek nyelvi viselkedésével foglalkozom, 

figyelembe véve ugyan az intézmény adta cselekvési lehetőségeket, de nem elsősorban annak minőségére 

fókuszálva. 

A tanulmányban bemutatni kívánt elemzést – a konverzációelemzés módszertana szerint – megelőzte egy 

szekvenciális elemzés. A szekvenciális elemzés során a rögzített nyelvi anyagon azt vizsgáltam, hogy hol és 

milyen kommunikációs problémák lépnek fel az adott beszélgetésekben. Kommunikációs problémaként 

értelmeztem azokat a nyelvi mechanizmusokat, amelyek eltérést mutattak a kihallgatás interakciós sémájától. 

Első lépésben tehát a kihallgatások interakciós sémáját kellett feltárnom. 

 

4.3.1. A beszélgetés interakciós sémája 

 

A beszélgetés interakciós sémája (Handlungsschema, Interaktionsschema) azoknak a kommunikatív 

feladatoknak és nyelvi kifejezőeszközeinek az összességét jelenti, amelyeket a beszélgetőpartnereknek a 

beszélgetés folyamán meg kell oldaniuk. Minden beszélgetéstípushoz több, egymással párhuzamosan futó és 

egymást kiegészítő specifikus feladatstruktúra tartozik (Bergmann 1980: 21–32, Gülich 1980: 435–440, 

Becker-Mrotzek, Meier 2002: 24). 

A következőkben röviden azt mutatom be, hogy milyen interakciós séma jellemzi az általam vizsgált 

korpusz alapján a kihallgatást a beszélgetés szervezésében és a szekvenciális rendezettség szintjén. 

 

4.3.1.1. A beszélgetés formális lebonyolítása, a beszédlépésváltás interakciós sémája  

a rendőrségi kihallgatásokban 

 

Heritage (1997: 165) utal rá, hogy egyes interakciótípusokban előre meghatározott a résztvevők által tárgyalt 

téma, közreműködésük rendje, ezért ez a rendezettség speciális beszédlépésváltást kíván. Az általam vizsgált 

rendőrségi kihallgatásokban a beszélőváltás mechanizmusának rendje a következő eltéréseket mutatja a 

hétköznapi kommunikációhoz képest. 

1. A beszédlépésváltás rendje pre-allokált, a kihallgató tiszt kérdez, a kihallgatott az előző megnyilatkozás 

végét kivárva válaszol. 
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2. A beszélőváltásra alkalmas hely jelzésével és a beszélőváltás megsértésével, a másik félbeszakításával 

általában az intézmény képviselője él. 

2.1. A beszédlépésváltás jelzése eltérést mutat a kihallgatás egyes szakaszaiban. 

A kihallgatás első szakaszában, ahol a kihallgatott személyével kapcsolatos kérdések hangoznak el, illetve a 

jogokhoz és kötelességekhez kapcsolódó információkat ismertetik, a váltásra alkalmas helyet két mondattípus 

határozza meg: kiegészítendő kérdések és felszólítások. 

A második szakaszban, a tényleges kihallgatás során, ahol a tényállással kapcsolatos információk kerülnek 

tárgyalásra – először szabad narráció formájában, majd kérdés-válasz szomszédsági párokban – több 

lehetőség kínálkozik a beszédlépésváltásra, és nagyobb változatosságot is mutat a beszédlépésváltás rendje: a 

kiegészítendő kérdések háttérbe szorulnak, helyettük a kihallgató tiszt morális véleményt kifejező nyitott 

kérdéseket tesz fel, és ún. simuló kérdéseket (Keszler (szerk.) 2000: 384), amelyek egy, már a többi 

kihallgatásból vagy az egyéb bizonyítékokból ismert információ helytállóságára kérdeznek rá. 

2.2. Ugyan beszédlépésváltásra alkalmas helynek minősülnek a kihallgató tiszt recipiens szignáljai, mint 

pl: „hallgatom”, „igen”, „azt is tudom”, „aha”, „tudom, eddig stimmel”, „tehát”, de csak ritkán fordul elő, 

hogy ezeken a pontokon beszélőváltásra kerül sor. Ezek a jelzések hasonló funkcióval bírnak, mint a kérdések: 

továbbviszik a beszélgetést, azt jelzik, hogy a rendőrtisztnek már tudomása van a kihallgatott által elmesélt 

tartalomról, azonban ez számára nem elégséges információ. 

2.3. Tipikusan beszélőváltásra alkalmas helynek minősül a hétköznapi kommunikációban a szünet is. A 

kihallgatásokban azonban a kihallgatott még a rendőrtiszt megnyilatkozása után beálló, több percig tartó 

szünet után sem ragadja magához a szót, hanem vár a külválasztásra. 

2.4. Eltérő szerkezetet mutat a hétköznapi beszédlépésváltáshoz képest a külválasztások szerkezete is. Ha 

nincs külválasztás, akkor a hétköznapi kommunikációban a beszélgetőpartnerek egyike önválasztással él 

(Iványi 2001: 77). Itt azonban a kihallgatott sok esetben még többszöri külválasztásra sem hoz létre önálló 

megnyilatkozást. 

2.5. A kihallgatásokban előforduló félbeszakítások nagy része a kihallgató rendőrtiszt kezdeményezésére 

történik. Ezeknek a félbeszakításoknak a funkciója a tanú megnyilatkozásának pontosítása és a jogilag releváns 

tartalom kiválasztása (Sajgál 2006: 8–11). 

 

4.3.1.2. A kihallgatások szekvenciális rendezettsége 
 

Az interakció során a résztvevők kijelentéseiről tudjuk, hogy azon kívül, hogy időben egymást követve 

épülnek egymásra, szekvenciákba, összefüggő megnyilatkozássorokba rendeződnek (Iványi 2001). Egy 

szekvencia egy különböző személyek által létrehozott, egymáshoz kapcsolódó megnyilatkozássor, amelyben a 

szekvencia első része előrejelzi a rákövetkező szekvenciarészt, tehát kondicionálisan relevánssá teszi azt. 

(Iványi 2001: 78, Becker-Mrotzek, Meier 2002: 25–29) A társalgásban bizonyos megnyilatkozástípusok 

jellemzően együtt fordulnak elő: az üdvözlést például az üdvözlés fogadása követi, a kérdést válasz stb. A 

szakirodalom ezeket a párokat nevezi szomszédsági pároknak (adjacency pairs, Paarsequenzen), és definiálja 

a következőképpen: 

 

„Ha egy megnyilatkozás – a szekvenciális implikáció segítségével – meghatározza, mely cselekvőnek, milyen 

cselekvés és milyen megnyilatkozás segítségével kell a következő beszédlépést létrehoznia, azaz, ha az első 

megnyilatkozás létrehozása a feltételes relevancia (konditionelle Relevanz) segítségével a második 

megnyilatkozás létrehozásának normatív elvárását vonja maga után, egy úgynevezett párszekvencia 

(Paarsequenz) keletkezik.” (Iványi 2001: 78) 

 

Egy kérdés-válasz párszekvenciában például a kérdést nagy valószínűséggel válasz követi, de más 

esetekben, például a szemrehányás megfogalmazásánál, több második várható rész is kapcsolódhat a 

nyitószekvenciához: például a szemrehányást egyes esetekben elnézéskérés, máskor viszont szemrehányás, 

vagy akár a szemrehányás visszautasítása követheti. 
Az általam vizsgált kihallgatásokban túlnyomó többségben kérdés-válasz párszekvenciákat azonosítottam, 

amelyek három szekvenciarészből állnak: (i) a nyitó fázisban hangzik el a kérdés, (ii) ezt követi általában a 

megoldás, a válasz, (iii) majd a szekvencia befejezéseként a válasz elfogadása. 
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A rendőrségi kihallgatásokban a harmadik szekvenciarész mutat általában változatosságot: 

1. A válasz elfogadását az intézmény képviselője egyrészt nyelvi eszközökkel fejezi ki, szó szerinti 

ismétléssel vagy parafrazálással, másrészt egy nem nyelvi tevékenységgel, gépeléssel, az elhangzottak 

írásban történő rögzítésével. 

2. Gyakori a párszekvencia befejezése helyett annak bővítése, ha a kihallgató tiszt visszakérdez, és ezáltal 

pontosít, vagy továbbkérdez, tematikailag oda nem illő, új kérdést tesz fel. A kihallgatásnak érdekes sajátsága, 

hogy ezek az új párszekvenciák általában kondicionálisan egyáltalán nem relevánsak, nem következnek a 

kontextusból. 

 

4.3.2. A kommunikatív problémának minősülő nyelvi viselkedés elemzése 
 

A következőkben azt mutatom meg, hogy 

1. mely beszélgetésrészben találtam eltéréseket a kihallgatásokban az általános szekvenciális sémához 

képest; 

2. miért minősítem ezeket az eltéréseket kommunikációs zavarnak, problémának a kihallgatásban; 

3. és milyen okokra vezethetők vissza ezek a problémák. 

Az itt bemutatni kívánt szövegrészben a kihallgató tiszt kérdése arra irányul, hogy mennyit fizetett a tanú a 

beszélgetésben nem szereplő gyanúsítottnak a munkájáért. Az 1-4. sorig található kérdés-válasz párszekvencia 

a már korábban bemutatott nyitás-megoldás-befejezés sémát követi, majd egy újabb kérdéssel pontosítani 

akarja a kapott választ. A következő kérdés-válasz szekvencia ugyancsak az előző sémát követi, a befejező 

szekvenciában a 8-11. sorig újra összefoglalja az előző információkat. Ugyanazon tartalom háromszori 

összefoglalása után a 12. sortól következően a tanú elbizonytalanodik, hogy talán nem válaszolt egyértelműen, 

és egy sem tematikailag, sem szekvenciálisan oda nem illő mellékszekvenciát indít. 

 

11. K: fizettem ki,(-) körülbelül(-) akkor 20 ezer? 

12. kom%:((gépel)) 

13. T: körülbelül olyan 20 ezer forint körül 20(.) 25 nem tudom pontosan 

14. K: 20 ezer forintot fizettem neki(-) egy alkalommal? 

15. kom%:((gépel))((halkan)) 

16. T: egy alkalommal. EGYszerre fizettem ki neki mind a két 

17. szállítmányt(–) 

18. K: tehát egyszerre fizette ki mind a két a szállítmányt és 

19. ez volt [összesen] 

10. T:  [igen igen] 

11. K: 20 ezer forint 

12. T: lényegébe ő anyagot semmit nem adott anyagot mindent 

13. én adtam ő csak összeSZEgezte(10s) az én besütővasammal 
14. az én számommal szóval(.) mer ennek van egy jogvédelme(.) 

15. lényegébe(.) a (?)favédnél és öö(-) azt nekem kellett 
16. besütni(.) minden(-) és azt azt úgy kellett az én telephelyemre 

17. VISSZAvinni(.) mert csak onnan forgalmazhattam. 

18. K: hm(-) öö a raklapot illetve a fát is az ön(.) ifájával 
19. szállították. 

 

A kihallgatásokban számtalan ilyen mellékszekvenciával találkozunk, amelyeknek irreleváns voltát 

általában az azt követő szövegrész mutatja. Ezeket a mellékszekvenciákat általában új témát indító 

nyitószekvenciák követik. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az általam eddig vizsgált korpuszban – a 

szekvenciális rendezettség szintjén – a legtöbb kommunikációs problémát a sem strukturálisan, sem 

tematikailag oda nem illő diszfunkcionális mellékszekvenciák (vö. Gülich 1980: 440-443) jelentik, amelyek 

sok esetben gazdaságtalanná teszik a kommunikációt, ráadásul néhány esetben elterelik a kihallgató figyelmét 

a releváns információkról. Ha ezen kívül figyelembe vesszük, hogy a rendőrtisztekkel készített mélyinterjúk 

többségében, amelyben munkájuk és a kihallgatások során felmerülő problémákról kérdeztük őket, legtöbbször 
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arra panaszkodtak, hogy gyakran túl részletesen ábrázolják a laikusok problémáikat, és emiatt örökös 

időzavarral küszködnek, akkor könnyen belátható, hogy az említett diszfunkcionális interakciórészletek 

kommunikációs problémaként sorolhatók be. 

Az itt kiragadott beszélgetésrészletben a redundáns mellékszekvencia létrejöttének okát abban látom, hogy a 

beszélgetés résztvevői különböző tudással bírnak a beszélgetés struktúrájára vonatkozóan. Ennek 

következtében az interakció egyes részein kontextuális bizonytalanság (relevanciaprobléma) lép fel. A 

kihallgatás lebonyolításakor az intézmény képviselője érzelmektől mentes, racionális – mint már említettem – 

előre meghatározott problémamegoldó séma szerint jár el. Mint ahogy Linell és Jönsson (1991) megfigyelték, 

a rendőrségi kihallgatásokban az intézmény képviselőit inkább a tények és a bűnügy részletei érdeklik, 

mintsem az esemény háttere és kiértékelése. Ezzel szemben a hétköznapi narratívákban az események leírását 

többnyire az elbeszélő érzelmeit és véleményét magában foglaló kiértékelés követi. Ez a nyelvi viselkedés az 

intézményes környezetben is jellemző a laikusokra (Komter 2001: 5-12). 

Kiegészítésül mindenképpen utalnom kell még két olyan okra, amely miatt az általam elemzett korpuszban 

megértési, vagy egyéb kommunikációs nehézségek adódtak. A kihallgatásokban problémához vezetett: 

1. hogy a résztvevők különböző módon kategorizálták az eseményeket (pl. a gyanúsítottak gyakran 

megszelídítik az eseményeket); 

2. hogy különböző háttértudással rendelkeznek (pl. a jogi terminusoknál a lexikális választás, a jogok 

ismertetésekor a felgyorsult beszédtempó, ill. a törvényi hivatkozásoknál a felolvasott írott szövegek 

szintaktikai bonyolultsága nehezíti meg a megértést); 

3. és végül, hogy a résztvevők között érdekkülönbség áll fenn (pl. a legtöbb esetben a kihallgató részéről 

nyelvileg tetten érhető egyfajta rábizonyító szándék, amelyet Komter (2001: 6) intézményi 

bizalmatlanságnak (institutional distrust) nevez. 

 

5. Összefoglalás 
 

A kommunikációs problémák azonosítása természetesen nem elegendő ahhoz, hogy a kihallgatást irányító 

rendőrtisztek kommunikatív kompetenciáját fejleszteni tudjuk. Ehhez olyan megoldási javaslatokat kell 

kidolgozni, amelyek az intézmény képviselőjének nemcsak azt mutatják meg, hogy mely nyelvi viselkedés 

nem volt adekvát vagy sikeres a kommunikációs során, hanem olyan nyelvi cselekvési alternatívákat kell 

felkínálnunk, amelyeknek létjogosultsága kontextuális elemzéseken keresztül igazolható, és amelyek 

bevethetők társalgási tréningeken. 

Az itt ismertetett társalgáselemző módszerek véleményem szerint azért alkalmazhatók nagyobb sikerrel a 

beszédpartnerek kommunikatív kompetenciájának fejlesztésében, mint más, a kommunikációs 

tanácsadásokban használt módszerek, 

1. mert autentikus anyagokon keresztül nem az elvárandó, hanem a valós kommunikációs gyakorlatot 

ismerhetjük meg; 

2. mert a társalgáselemzés egy empirikusan megalapozott kiindulópontot és tudományos eszköztárat kínál 

fel; 

3. és mert a transzkripciók részletes elemzési lehetőséget kínálnak az elemzőnek (pl. összehasonlító 

szempontoknak is megfelelnek). 

Annak a kérdésnek a mérlegelésekor, hogy miért van szükség tudományos alapokon nyugvó társalgási 

tréningekre, ajánlatos figyelembe venni azt a tényt, hogy a szakmai kontextusban keletkező beszélgetések 

magasabb társalgási kompetenciát kívánnak, olyan speciális készségeket, amelyekkel a munkatársak adekvát 

módon tudják ellátni munkahelyi feladataikat (Hartung 2004: 312). 

Szerencsés esetben maga az intézmény kéri fel a nyelvészt a munkatársak nyelvhasználatának alkalmazott 

szempontú elemzésére. Hiszen igen nagy a társadalmi jelentősége annak, hogy milyen „image” alakul ki egy 

adott intézményről, vagy effektív módon járul-e hozzá a szervezeten vagy intézményen belüli kommunikáció 

az adott szervezet, intézmény működéséhez. Különösen fontos kérdés ez olyan intézmények működésénél, 

mint például a rendőrség vagy a bíróság, amelyek létüket is a nyelvhasználatnak köszönhetik (Habscheid 2004: 
326). 
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SCHIRM ANITA 
 

 

A KOMPLEX KÉRDÉSEK 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés, a dolgozat tartalmi kérdései  
 

Dolgozatomban a komplex kérdések jellegzetességeit mutatom be szinkrón és történeti korpusz elemzésével. 

A komplex kérdések problémája a verbális konfliktusbeli kérdések elkülönítésekor merült fel. Korábban 

(Schirm 2004) ugyanis magyar vitaműsorok szövegét felvéve, átírva és a bennük található kérdéseket 

elemezve azt tapasztaltam, hogy a különböző kérdéstípusok a gyakorlatban nem mindig azonosíthatók 

egyértelműen, ugyanis gyakori, hogy egy kérdésben egyszerre vannak jelen két kérdéstípus tulajdonságai, így 

az adott kérdés egyidejűleg mind a két csoportba besorolható, vagyis komplex kérdésnek tekinthető. 

Dolgozatomban először röviden ismertetem a komplex kérdésekben részt vevő elemi kérdéseket, majd 

megmutatom, hogy az elemi kérdések komplex kérdésekké történő kombinálódása nem véletlenszerű, a 

lehetséges kombinációkat ugyanis a kombinálódó kérdések szekvenciális helye és funkciója határozza meg. A 

komplex kérdésekhez sajátos nyelvhasználati stratégia is tartozik, amely az arcmunkával hozható kapcsolatba. 

Ennek illusztrálására napjaink vitaműsorait és régebbi korok hitvitáit hasonlítom össze. 

 

2. A komplex kérdés fogalma 
 

A komplex kérdés terminus eltérő jelentéssel használatos a retorikában és a pragmatikában. A retorikában 

(Corbett, Connors 1999: 71) két független kérdésnek egy propozíción belüli összekapcsolását jelenti, és logikai 

megtévesztés kapcsolódik hozzá. A retorikai komplex kérdésben ugyanis el van rejtve egy következtetés, 

amelynek az igazságát feltételezzük. Például az Abbahagytad a barátnőd verését? kérdés azt feltételezi, hogy a 

megkérdezett valamikor verte, illetve veri a barátnőjét. A pragmatikában (Ilie 1999: 982–984) ezzel szemben a 

komplex kérdések a több kérdésfajta jegyeit egyszerre magukon viselő kérdések. Dolgozatomban a komplex 

kérdés terminust a fogalom pragmatikai értelmében használom. 

A komplex kérdésben a pragmatikai definíció alapján elméletileg akárhány kérdéstípus jegyei 

megjelenhetnek egyszerre, a gyakorlatban azonban ez a komplexitás korlátozott. A korlátozottság a komplex 

kérdések funkciójával függ össze, azzal, hogy milyen helyzetekben és miért használnak a beszélők az elemi 

kérdések helyett komplex kérdést. A pragmatikai szakirodalom azonban csak regisztrálta a komplex kérdések 

létét, ám nem próbált magyarázatot keresni a kapcsolódási lehetőségeikre és korlátaikra, illetve arra, hogy 

miért használnak a beszélők elemi kérdések helyett komplexet. 

 

3. A vitaműsorbeli komplex kérdések 
 

A komplex kérdések problémájával a félintézményes vitaműsorok elemzésekor találkoztam. A 2 óra 10 

percnyi hangzó anyagot tartalmazó korpuszom két televízióműsorból és egy rádióműsorból állt: az ATV-n 

2002-ben sugárzott Pro és kontra – Médiaegyensúly, illetve Közhang című műsorból, valamint a Fiksz 

rádióban 2001-ben elhangzott Zöldindulás című műsorból. A korpusz egésze a félintézményes diskurzusok 

(Ilie 1999: 975) közé sorolható, ami azt jelenti, hogy vannak bizonyos külső elvárások, amelyeket be kell 

tartani a társalgás során, de a kontroll lényegesen alacsonyabb, mint az intézményes diskurzusok esetén, ám 

magasabb, mint egy kötetlen beszélgetés során. E vitaműsorok intézményes keretek közt zajlanak (TV-ben, 

illetve rádióban), alapvetően hallgató-orientáltak és többszörös hallgatóságuk van. A félintézményes 
diskurzusok intézményes jellegét az adja, hogy vannak szerephez illő és szerephez nem illő megnyilatkozások, 
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míg a társalgási jelleg abban nyilvánul meg, hogy a témaváltás, a kérdés feltevése és a fordulók hosszának a 

szabályozása nem kizárólag a műsorvezető joga, hanem bármely résztvevőé. 

A szinkrón korpusz elemzése során az alábbi táblázatban látható elemi kérdésfajtákat különítettem el. 

 
kérdéscsoport szerep illetékesség standardság szekvenciális hely 

1. vitairányító kérdések     

vitaindító mod + nem standard (vita elején lévő) F1 

ütköztető mod + nem standard F2 

témaváltó mod + standard/nem st.  (vita közbeni) F1 

szókratészi vtp + nem standard F3 

2. vitatkozó kérdések     

negatív mod + nem standard F1 

vitázó mod / vtp + / – nem standard F2 

támadó visszhang mod + nem standard F2 

visszatámadó mod / vtp + nem standard kérdés után 

szónoki vtp + nem standard bárhol 

3. tisztázó kérdések     

klasszikus tisztázó mod + standard F2 

kételkedő visszhang mod + standard F2 

véleménykérő mod + standard F1 

vizsgáztató vtp + standard F1 

engedélykérő mod ? standard pre-F1 

 

Jelen dolgozat terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé az elemi kérdéstípusok részletes bemutatását, az 

Schirm 2004-ben olvasható. A továbbiak megértéséhez azonban az elkülönítési szempontokat és a főbb 

kérdésosztályokat röviden ismertetem. 

A szakirodalomban (Ilie 1999, Gruber 2001) szokásos osztályozási szempontok közül a standardságot és a 

szekvenciális helyet vettem át. A kérdés standardsága azt jelenti, hogy ezeket a kérdéseket a beszélők a 

tudásuk hiányossága miatt alkalmazzák, és semmilyen argumentatív jelleg nem fűződik hozzájuk. A 

szekvenciális hely pedig a kérdésnek a fordulóban elfoglalt helyét jelenti. Mivel félintézményes moderált 

vitaműsorokat elemeztem, így fontosnak tartottam, hogy a vitaműsorok két résztvevőtípusa által használt 

kérdéseket elkülönítsem egymástól, így megkülönböztettem a kétféle szereplőtípus kérdéseit: a moderátori és a 

vitapartneri kérdéseket. Ennek az elkülönítési jegynek a relevanciáját az adja, hogy a kérdezés a 

félintézményes vitaműsorok esetén bizonyos fokig szerephez kötött. A moderátor kérdését csak az korlátozza, 

hogy ne térjen el az újságírói semlegességtől (Clayman 1992: 163), a vitapartnerekre pedig az a megszorítás 

érvényes, hogy nem tehetnek fel a műsorvezetőnek személyes kérdéseket, és nem kérdőjelezhetik meg annak a 

kérdezéshez való jogát. 

A négy fő szempont (szerep, illetékesség, standardság, szekvenciális hely) együttes figyelembevételével a 

fent látható 14-féle kérdést különítettem el, amelyek a vitában betöltött szerepük alapján három nagyobb 

csoportba sorolhatók, a vitairányító, a vitatkozó és a tisztázó kérdések közé. 

Az első funkcionális csoportot a vitairányító kérdések alkotják. Természetesen a tartalmánál fogva bizonyos 

fokig minden kérdés alakítja és irányítja a vitát, hiszen ezek a kérdések behatárolják a rájuk adható válaszok 

körét, de vannak olyan speciális kérdések, amelyek intézményesen is a vita formálására valók. A 

félintézményes moderált vitaműsorokban ugyanis a moderátor feladata a vita elindítása, a vitapartnerek eltérő 

véleményének az előhívása, továbbá neki kell ügyelnie arra is, nehogy túlságosan eldurvuljon a vita. Az 

irányítás szerepének megfelelően az illetékes moderátori vitairányító kérdések közé a vitaindító kérdés, az 

ütköztető kérdés és a témaváltó kérdés tartozik, a vitapartneri kérdések közül pedig a szókratészi kérdés 

sorolható ebbe a csoportba. 

A következő funkcionális csoportba a vitatkozó kérdések tartoznak. Ezek szerepe a vita fenntartása, vagyis 

explicit vagy implicit módon megkérdőjelezik a partner álláspontját, s annak állításával szállnak szembe. 
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Különböző jegyparamétereik alapján a korpuszomban a vitatkozó kérdéseknek öt alcsoportját találtam, ezek a 

negatív kérdés, a vitázó kérdés, a támadó visszhangkérdés, a visszatámadó kérdés és a szónoki kérdés. 

A harmadik funkcionális csoportot a tisztázó kérdések alkotják. A tisztázó kérdések standard kérdések, s 

céljuk a hiányzó információk megszerzése. Csoportjaik: a klasszikus tisztázó kérdés, a kételkedő 

visszhangkérdés, a véleménykérő kérdés, a vizsgáztató kérdés és az engedélykérő kérdés. A tisztázó 

kérdéseket sokszor az intonáció különíti el az egyéb kérdéstípusoktól (vö. Szende 1995). 

A vitaműsorokban található elemi kérdések elemzésénél azt tapasztaltam, hogy az egyes kérdések nem 

válnak el egymástól élesen, gyakori, hogy egy kérdésben egyszerre vannak jelen két kérdés tulajdonságai, így 

az adott kérdés egyszerre mindkét csoportba besorolható. Ez nem azt jelenti, hogy léteznek egyéb, eddig 

figyelembe nem vett elemi kérdéstípusok, hanem azt, hogy a beszélők a két kérdés közül az egyiknek valamely 

tulajdonságát el szeretnék tolni más irányba, ezért használnak komplex kérdést. 

A következőkben a szinkrón korpuszban található komplex kérdések közül mutatok be néhányat. A 

Zöldindulás című műsor 77. fordulójában a szónoki és a vitázó kérdés jegyei jelennek meg egyszerre egyetlen 

riporteri kérdésen belül: 

 

R: Ezt a kérdést azért, ha azt jelenti, hogy Győrben is modern a gyár, csak az épülettel van baj. 

P: Nem. Te tényleg ennyire hülye vagy, vagy csak teszed magad? 

R: Én tényleg pont olyan hülye vagyok, mint amilyen hülyét a Danone próbál belőlem csinálni, tehát én 

megpróbálom most eljátszani azt, hogy én értem a dolgot 

 

A korpusz egésze mutatja, hogy az idézett példában a vitapartner a feltett kérdésre nem vár választ, azt 

választó formája ellenére is szónoki kérdésnek szánja, s mint ilyen, egy kijelentéssel egyenértékű (= ’Te 

tényleg ennyire hülye vagy’). Azért van mégis kérdés formájában megfogalmazva, mert így kevésbé 

arcromboló, mint direkt állításként. A moderátor azonban még így is megérezte a kérdés vitázó voltát, s rögtön 

vissza is vágott. 

A Pro és kontra című műsor 97. fordulójában pedig a témaváltó kérdés és a negatív kérdés jegyei 

érvényesülnek egyszerre egy moderátori kérdésen belül: 

 

R: Nincs abban valami, amit én kérdésként föltettem az elején, hogy valahogy minthogyha egy új fejezethez 

ért volna ez a vita? Hát állandóan vitatkozunk 88–89 óta ezekről a dolgokról, ugye? Kerekasztal-

tárgyalásokban a médiáról nem tudott közös álláspontra jutni a csapat. 

 

A kérdés a tagadószavas kezdésből kifolyólag egyrészt a negatív kérdések kategóriájába sorolandó, s 

állításként értelmezendő (Nincs abban valami, amit én kérdésként fölvetettem az elején…? = ’Van abban 

valami, amit …’). Másrészt viszont a vitában már korábban előforduló altémára utal vissza, s ezáltal 

megváltoztatja a vita eddigi menetét. 

A fentebb bemutatott két komplex kérdésen kívül azonban sok egyéb komplex kérdés is lehetséges egy vita 

során. Az általam elkülönített 14 kérdéstípus elvileg [(14×13)/2]-féle, azaz 91 kettős komplex kérdést 

alkothatna, ha minden kérdésfajta minden kérdésfajtával kombinálódhatna. Az intuíciónk alapján azonban úgy 

tűnik, hogy jóval kevesebb komplex kérdés valósítható meg. Például könnyen belátható, hogy a vitaindító és a 

visszatámadó kérdések, illetve az ütköztető és szókratészi kérdések a kérdések jellegzetességeiből és a vitában 

elfoglalt helyükből adódóan soha nem fognak tudni egymással kombinálódni. A kérdések kombinálódása nem 

véletlenszerű, ugyanis a szekvenciális hely és a kérdés fő funkciója meghatározza, hogy mely kérdések tudnak 

egymással komplex kérdést alkotni. 

Vegyük először a kérdéseknek a szekvenciában elfoglalt helyét! Csak azok a kérdések képesek egymással 

komplex kérdést alkotni, amelyek szekvenciális helye nem zárja ki egymást. Így egy matematikai 

alapkombinatorikai feladat megoldásával kiszámolható, hány kapcsolódási mód lehetséges a kérdések 

szekvenciális helye szerint. Azonos helyértékű kérdések esetén (preF1 – preF1, F1 – F1, F2 – F2, F3 – F3, 

bárhol – bárhol, kérdés után – kérdés után) ismétlés nélküli kombinációval számolhatók ki a lehetséges 
komplex kérdések az [(n×(n-1))/2] képlet szerint. A képletben az n az egyes fordulókban kiválasztható 

kérdések száma, az (n-1) az előbb kiválasztott kérdésen kívül kiválasztható kérdések száma, 2-vel pedig azért 

kell elosztani a szorzatot, mert a kérdéskomplexumoknál nem fontos a bennük szereplő összetevők sorrendje, 
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viszont a kiválasztásban implicit módon benne van a sorrend. Ezután vegyük a különböző, de egymást 

megengedő helyértékű kérdések (bárhol – preF1, bárhol – preF1, bárhol – F2, bárhol – F3, bárhol – kérdés 

után, kérdés után – F2, kérdés után – F3) összekapcsolódását. Erre az n×m szorzás művelete alkalmazható, 

ahol n, illetve m a különböző helyek értékeiből kiválasztható kérdések számát jelöli. Ez alapján a 

kombinatorikai számítás alapján tetszőleges számú elemi kérdésből kiszámítható a lehetséges komplexek 

száma. Azaz csak elméletileg, mert a szekvenciális hely csak az egyik szűrő tényező. A másik, amelyet nem 

lehet képlet segítségével megadni, a kérdésnek a vitában betöltött fő funkciója. Ezt a kérdések definíciója 

alapján páronként kell végig próbálni. 

A komplex kérdés definíciója („egy kérdésben szimultán jelenik meg több kérdés jellegzetessége”) nem 

csupán a kettős kérdéskomplexumokat engedi meg, hanem a hármas, négyes, ötös, illetve az ennél többszörös 

komplex kérdéseket is. Az elméletileg végtelen lehetőségek száma azonban a gyakorlatban korlátozott. Egy 

kérdésben ugyanis akárhány és akármilyen funkció nem keveredhet egyszerre, valamint a funkciók és a 

kérdések jellegzetességei az arcmunkával és az indirektséggel hozhatók kapcsolatba. Az alábbiakban ezt 

mutatom be részletesen. 

A vitának a szerkezeti szabályszerűségei mellett meghatározott szociális struktúrája van. A társalgásban 

fontos szerepet tölt be a Goffman által arcnak (face) nevezett „tulajdonság” megóvása, illetve rombolása. Az 

arc Goffmannál egy tulajdonságegyüttes, amellyel minden ember rendelkezik. „Olyan én-kép, amelyet a 

társadalmilag megerősített tulajdonságok körvonalaznak” (Goffman 1995: 3). Mivel arra törekszünk, hogy 

koherens képet mutassunk magunkról, rá vagyunk kényszerítve, hogy megvédjük az arcunkat, ha az veszélybe 

kerül. Az arc megóvása azokat a cselekedeteket és viselkedési formákat foglalja magában, amelyeket azért 

végzünk, hogy összhangban maradjunk az általunk mutatott arccal (Goffman 1995: 7). 

A vita ugyan tipikusan arcfenyegető aktusokat tartalmazó beszédtevékenység, hiszen a benne szereplő egyet 

nem értések inherensen arcfenyegetőek, azonban a vitatkozó felek még a vitában is törekszenek az 

arcfenyegetés minimalizálására. Az arcmunkát a verbális konfliktusban vizsgálva, a kutatók (Muntigl, 

Turnbull 1998: 225) azt találták, hogy B beszélő F2-es megnyilatkozása rongálja A beszélő arcát. Erre A egy 

olyan arcvisszaállító lépést tesz, ami egyben rombolja B arcát: F2 agresszivitásának a függvényében vagy F1-

et védelmezi, vagy F2-t támadja. 

A komplex kérdésekkel kapcsolatban megfigyelhető, hogy a vitapartnerek akkor használnak komplex 

kérdést, ha az arcfenyegetést szeretnék mérsékelni, s indirektebbé tenni a kérdést. A vitában előforduló 

kérdésfajták ugyanis különböző mértékben arcfenyegetőek. Az arcrombolás hiánya és megléte alapján 

megkülönböztethetünk semleges és arcromboló kérdéseket. 

A semleges kérdések közé azok a kérdések tartoznak, amelyek nem változtatják meg a megkérdezett arcát. 

A semleges kérdések legtipikusabb formái a standard kérdések: a tisztázó kérdések (klasszikus tisztázó kérdés, 

kételkedő visszhangkérdés, véleménykérő kérdés és vizsgáztató kérdés), az engedélykérő kérdések és a 

témaváltó kérdés. Ezekhez a kérdésekhez semmilyen provokatív vagy argumentatív szándék nem kapcsolódik, 

így nem is tekinthetők arcfenyegetőeknek. 

A semleges és az arcromboló kérdések nem válnak el élesen egymástól, van köztük egy átmeneti sáv. Az 

átmeneti kérdések közé két moderátori kérdés, az ütköztető és a vitaindító kérdés sorolható. Ezek ugyanis elég 

provokálóak és bántóak is lehetnek, viszont a moderátor szerepéből fakadnak, abból, hogy valahogy el kell 

indítania a vitát, és be kell mutatnia a különböző álláspontokat. 

A verbális konfliktusban szereplő kérdések arcviszonyai eddig a pontig adhatók meg egyértelműen. Az 

arcfenyegető kérdésekkel kapcsolatban azonban már problémák merülnek fel. Az arcrombolást ugyanis 

résztvevő szinten regisztrálni lehet, de analizáló szinten az arcrombolás mértéke nem adható meg objektíven, 

mert egy romboló kérdés arcviszonyát eltérő módon ítélhetik meg a konfliktus résztvevői és a kívülálló felek. 

Továbbá sosem lehetünk biztosak abban, hogy egy feltett kérdés a megkérdezettben is azt a hatást váltja ki, 

ami a kérdés feltevőjének explicit vagy implicit szándéka volt. Valamint az arcfenyegetés mértékét 

befolyásolja a kontextus és a kérdés tartalma is. 

Az arcromboló kérdések közül a gyengébben arcrombolók közé a negatív kérdés tartozik, amely éppen a 

formája miatt enyhíti a kérdés általi arcrombolást. A mondanivalónak állítás helyett kérdés formájában való 

megfogalmazása ugyanis egy udvariassági stratégia, hiszen kevésbé sértő valamit kérdezni, mint állítani. 

A többi arcromboló kérdéstípus (szókratészi kérdés, vitázó kérdés, támadó visszhangkérdés, visszatámadó 

kérdés, szónoki kérdés) a kérdések tartalmától és a kontextustól függően lehet gyengébben vagy erősebben 
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arcromboló is. Erősebben arcrombolóvá akkor válik egy kérdés, ha az agresszivitása nem a propozicionális 

tartalomból adódik, hanem a társalgásra vonatkozó külső szabályok megsértéséből. Ilyen például a 

párszekvencia felbomlása a visszatámadó kérdésnél, vagy a kérdés illetéktelenné válása. A leginkább 

arcfenyegető aktusok pedig a kompetencia- és relevancia-megkérdőjelező megnyilatkozások (vö. Muntigl, 

Turnbull 1998). 

Az eddig elmondottak alapján az alábbi arcrombolásra vonatkozó kontinuum állítható fel a verbális 

konfliktusban megjelenő elemi kérdésekre: 

 

1. ábra. Arcrombolásra vonatkozó kontinuum 

 

SEMLEGES KÉRDÉSEK átmenet  ARCROMBOLÓ KÉRDÉSEK 

           |                                                |                                       |                        |  

klasszikus tisztázó ütköztető  negatív  szókratészi 

kételkedő visszhang vitaindító   vitázó 

véleménykérő   támadó visszhang 

vizsgáztató   visszatámadó 

engedélykérő   szónoki 

témaváltó 

 

Az arcrombolásra vonatkozó kontinuum alapján megállapítható, hogy a komplex kérdésben mindig egy 

gyengébben és egy erősebben arcromboló kérdés keveredik. Ennek oka egyrészt a kérdező, másrészt a 

megkérdezett arcának a védelme, a kérdés direktségének a mérséklése. A komplex kérdések használata a 

szinkrón korpusz alapján tehát egy udvariassági stratégiának tekinthető. Ezt az állítást történeti korpusz 

segítségével is érdemes megvizsgálni. 

  

4. A komplex kérdések a hitvitákban 
 

A szinkrón félintézményes vitaműsorokhoz leginkább hasonló történeti anyagként a hitviták jöhettek szóba. A 

hitvita a különböző vallásokról vagy egyes hittani tételekről és nézetekről írásban vagy szóban folytatott harc. 

A szóbeli hitvita eseményjellegű, míg az írásbeli az írásaktust foglalja magában. Az írásbeli hitvitának sajátos 

változata a fiktív hitvita, amikor a közreadott mű tartalma nem valóságos, hanem kitalált, fiktív. A fiktív 

hitviták tipikus fajtái a hitvitázó drámák, míg a szóbeli hitviták főbb formái közé a zsinati hitvita, az asztali 

beszélgetés, a vallásügyi tárgyalás és ezek kombinációi tartoznak (vö. Heltai 2005: 260). A hitvita tehát 

összefoglaló elnevezés, mely számos különféle műfajú szövegtípust foglal magában. 

A hitviták fontos műfaji sajátossága a többszólamúságuk. A szöveg elsődlegesen a vitapartnerhez szól, 

másodlagosan pedig egy szélesebb közönséghez: a vita helyén jelenlévő hallgatósághoz vagy az 

olvasóközönséghez. 

Az általam választott korpusz az 1660 őszén lezajlott sárospataki hitvita jegyzőkönyve. A hitvita a 

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kézirattárában található, Miss 689-es jegyzettel. Az eredeti szövegnek a 

Kulcsár Árpád-féle lejegyzését (1999) használtam fel. A szóbeli hitviták közül a számításba vehető korpusz 

behatárolt voltán túl azért esett a választásom erre a vitára, mert benne országosan ismert személyek vettek 

részt, s megnyilatkozásaikat a jegyzőkönyv szó szerint rögzítette, amely alapján a hitvita egésze csaknem 

filmszerűen rekonstruálható. Hasonló forrásról a 17. század középső harmadából nem tudunk (Kulcsár 1999). 

A sárospataki hitvita célja Báthori Zsófiának és fiának, I. Rákóczi Ferencnek a rekatolizálása volt. A vitát az 

országbíró, Nádasdy Ferenc kezdeményezte, s a hitvita asztali beszélgetés formájában zajlott le a Rákóczi-

palotában 1660. szeptember 30-án és október 1-jén. 

A hitvitákban található kérdések elemzésekor különböző problémák merültek fel. Az egyik a vizsgált 

korpusz történeti jellegéből adódik. Az elemzésnél ugyanis nem tudjuk felhasználni azokat az információkat, 

hogy vajon hogyan olvasták és értelmezték a hitvitákat a 17. században. Szöveg vagy látványosság vagy 

mindkettő volt-e egyszerre, vajon olvasták, hallgatták vagy nézték őket? A történetiség korlátja így az időbeli 

távolságon túl egyfajta kulturális másság is (Tóth 2005: 180). Továbbá nehezíti az elemzést, hogy csupán a 
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leírt kontextusra, a lejegyzett szövegre és a világtudásunkra támaszkodhatunk a kérdések vizsgálatánál, a 

központozásban nem tükröződő szupraszegmentális tényezőket azonban nem tudjuk figyelembe venni. 

A szinkrón korpusz elemzéséhez felállított kérdéstipológiát adaptálni kellett, azaz a moderátor és a 

vitapartner szerepeket módosítani. A hitvitában ugyan nincs külső irányító szerep, viszont a vitatkozó felek 

nem tekinthetők egyenrangúaknak. Mivel a sárospataki hitvitában Rákóczi Ferencék rekatolizálása volt a cél, 

ezért megkülönböztethetjük a térítő és a térítendő szerepeket. A térítő szerepben a pápisták (katolikusok) 

léptek fel, a térítendő szerep pedig a reformátusoké volt. Az elemzés azt mutatta, hogy már ekkor, a 17. század 

2. felében is használtak komplex kérdéseket a vitában résztvevő felek. A komplex kérdések használata a 

szerepekhez igazodott, a vizsgált korpuszban ugyanis csupán a térítők használtak komplex kérdéseket, a 

térítendők nem. A térítő pápisták kérdései már a vita legelejétől erősen arcrombolóak. A vita indító kérdése 

(Igazé a’ Kegyelmetek vallása?) is megmutatja azt a provokatív stílust, ami az egész hitvita során nyomon 

követhető. A térítő katolikus aktivitás egy lekezelő vitastílussal párosul, amelyről a református Körmendi 

Balázs, a vita résztvevője és lejegyzetelője a hitvita utolsó részében a következőket írta: 

 

„Nem is akartak ők kérdettetvén semmitis felelni, vagy bizonyítani, hanem többnyire tsak mi bizonyítottuk, 

hogy mint, s hogyan kellene a rendes disputationak lenni, ez volt a feleletek: Nem disputatio ez, tsak asztali 

beszélgetés, Tsak én tudakozom most, ne visgáld Uram mit hiszünk mi, tudom én a magam vallását etc.” 

 

Kulcsár (1999) szerint a katolikusok azt akarták megmutatni az asztali vita során, hogy az érvelést és a 

vitatkozást tekintve vannak ugyanolyan jók, mint református vitapartnereik. A katolikus vitázók a vitatkozás 

általi arcrombolást igyekszenek enyhíteni a komplex kérdésekkel. Például: 

 

Papista. de hiszen azt tartya kegtek, hogy nem szükség az irast magyarazni olly  

  világossan 

Refor’. Nem mondgyuk mi azt ugy eggy átallyában. 

Papista Kitsoda és miképpen magyarazhattya hát az irást? 

Refor’. Minden igaz keresztyen emberek, kik az ő hívatallyok szerént külombőző  

  mértékkel vötték a’ Szent Lélek ajándékát.  

 

Ebben a példában a katolikus ellenfél kérdése a tisztázó és a vitázó kérdés jegyeit egyszerre viseli magán. 

Ezt a kérdésben szereplő hát szócska is erősíti. A sárospataki hitvitában talált komplex kérdések többségében 

szerepelt a hát szó. Ez többféle szófaji szerepben is megjelenhet: határozószóként, töltelékszóként és 

kötőszóként is. A nyelvtörténeti szakirodalom (Juhász 1992: 776) szerint a kérdésben szereplő hát legtöbbször 

a latin ergo, igitur szavak fordításaként szerepel. A hitvitában azonban nem ilyen latinizmusról van szó, hanem 

arról, hogy a hát olyan toldalékszó, amelybe még az eredeti ’akkor’ jelentés is behelyettesíthető (Juhász 1992: 

781). Emellett azonban nyomatékosítást, illetve tétovázást is kifejezhet, s ezáltal képes a kérdés komplexszé 

tételére. A hát szócskán kívül más elemek is megjelennek ilyen szerepben a hitvitában. Az alábbi példában az 

azért szó tölti be ezt a szerepet. 

 

Papista. Ugy de kell lenni valami külső bizonyito erősségek’k is, mellyek által objectivé 

  meg kell győződni az elmének hogy osztán tsalhatatlanul hihesse azt 

  Mitsoda azért a’ bizonság vagy erősség? 

Refor’. Mi azt mongyuk hogy magában az irasban vagynak azok, mellyek elég  

  bizonságot tésznek az irasnak Istenes voltáról. 

 

Ha az idézett kérdésből kimaradna az azért szó, szimpla tisztázást kérő kérdés vagy szónoki kérdés is 

lehetne. Az azért azonban nyomatékosítást fejez ki, használata által a hangsúlyviszonyokra is 

következtethetünk, s a kérdés komplexszé válik általa. 

 

5. Összefoglalás 
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Dolgozatomban a komplex kérdések pragmatikai jellegzetességeit vettem sorra három szinkrón vitaműsor és 

egy 1660-ból származó hitvita alapján. Az elemi kérdések elkülönítésénél tapasztaltam azt, hogy ezek nem 

mindig tiszta formájukban jelennek meg, hanem sokszor keverednek egymással, azaz komplex kérdést 

alkotnak. Ez a keveredés nem a kérdéstipológia hiányosságát jelenti, ugyanis az elemzés megmutatta, hogy a 

komplex kérdésekhez meghatározott nyelvhasználati stratégia kötődik, amely az arcmunkával hozható 

kapcsolatba. Az elemi kérdések arcviszonyain kívül a kérdés funkciója és szekvenciális helye határozza meg a 

lehetséges komplexeket. Bebizonyosodott továbbá, hogy történeti vonatkozásban is releváns a komplex kérdés 

fogalma. Mind a szinkrón, mind a történeti korpusz azt támasztotta alá, hogy a komplex kérdések legfontosabb 

szerepe a kérdés indirektebbé tétele, és ezáltal az arcfenyegetés mérséklése. 
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SEPSEI MIHÁLY 
 

 

A -TRÄCHTIG VÉGŰ NÉMET MELLÉKNEVEK 

ÉS MAGYAR MEGFELELŐIK 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az újabb nyelvészeti irányzatoktól felfrissült klasszikus grammatikánk, a 2000-ben megjelent Magyar 

grammatika előszavában olvashatjuk többek között azt a megállapítást, hogy a könyv megírásakor „a kivételek 

és az átmenetek megkülönböztetetten fontos szerepet” kaptak. „A kivételek és az átmenetek ugyanis – a 

szerzők indoklása szerint – sokszor bonyolult, összetett nyelvi folyamatokat tükröznek, melyek túlmutatnak 

egy-egy adott kategória határain, s jellemzőek lehetnek az egész rendszerre.” (Keszler 2000: 21) 

A szerzők ennek kapcsán a morfológiai jelenségek köréből példaként a jelszerű és a ragszerű képzőkre, 

valamint a képzőszerű jelekre utalnak, de – miként a könyvből később kiderül – hasonlóképpen átmeneti 

jellegűnek, képzőszerű utótagoknak tekintik pl. a -féle, -fajta, -szerű morfémáinkat is (vö. uo.: 145). Hogy 

ezeket a nyelvi elemeket a nyelvészek mennyire nem tudják egyértelműen besorolni az egyik vagy másik jól 

ismert és általánosan elfogadott morfémaosztályba, jól illusztrálja az a tény is, hogy pl. Kenesei István az 

előbb említett -féle, -fajta, -szerű szóelemeinket a hagyományos képzőbesorolással szemben összetételi 

utótagoknak tekinti. (Kenesei 2000: 79) 

A magyarhoz hasonlóan, a német nyelv különböző szintjein is találunk átmenetiséget tükröző jelenségeket, 

sőt, a német morfológia területén is léteznek az előbb említett magyar példákkal párhuzamba állítható esetek. 

Ezt, a később részletesebben vizsgálandó jelenségkört a német nyelvben olyan komplex melléknevek 

képviselik, amelyeknek második tagja pl. a -bedürftig ’vmire szoruló/vmit igénylő’ , a -freudig ’vmit 

szerető/vmire kész’ vagy a -trächtig ’vmit ígérő/vmivel kecsegtető’ alapjelentésű morfémák. 

Ezeknek a szóelemeknek és lehetséges társainak osztályokba sorolása az idevonatkozó szakirodalom egyik 

sokat vitatott kérdése. Egyes kutatók szerint az ilyen irányú szinkrón vizsgálatokhoz elégséges a 

morfológiában két kategóriát feltenni: ezek a képző és az összetételi utótag. Mások szerint csupán ezekkel a 

fogalomosztályokkal nem lehet adekvát módon leírni a szóban forgó jelenségeket, hiszen a nyelvben – annak 

szüntelen változása miatt – mindig akadnak köztes fejlődési állapotot tükröző elemek is, amelyekről a 

szinkróniában sem lehet nem tudomást venni. 

A dolgozatomban az efféle határesetek kérdéseihez szeretnék hozzászólni. A német nyelv képzői és 

összetételi utótagjai között feltehető, számos elemet tartalmazó mező egyik tagját kiválasztva, főleg annak 

próbáltam utánajárni, hogy az általam kiszemelt morfémára végződő német komplex mellékneveknek milyen 

morfológiai, esetleg szintaktikai formák és jelentésszerkezetek felelhetnek meg a magyar nyelvben. Továbbá, 

választ kerestem arra a kérdésre is, hogy lehet-e a két nyelv szerkezetei között valamiféle szabályszerű 

összefüggéseket felfedezni. 

Mivel a dolgozatomban a hangsúly a kontrasztív vizsgálaton volt, általánosabb elméleti kérdésekre, mint pl. 

hogy szükséges-e átmeneti kategóriákat felvennünk a szóalkotásbeli jelenségek szinkrón leírásakor vagy sem, 

ill. hogy az általam vizsgált nyelvi egység valóban átmeneti jellegű-e, a jelen dolgozatomban nem térek ki. 

A vizsgálatom alapjául néhány egynyelvű német írott szótár, ill. német-magyar szótár idevonatkozó anyaga 

szolgált. Ezt egészítettem ki utána egy online szótárból vett adatokkal, amelyeket tulajdonképpen 

szövegkorpuszként használtam. Ez a szótár a lipcsei egyetemen 1995-ben elindított Német szókincsprojekt 

keretében jött létre, és bár szótárnak hívják, valójában inkább egy napjainkban is folyamatosan bővülő, 

elektronikusan is hozzáférhető adatbanknak tekinthető. 

Ez a jelenleg kb. 2,5 millió szóalakot magában foglaló adatbank – miként az a gyűjtőmunkát ismertető 

egyik írásból kitűnik – legnagyobbrészt újságszövegekből, kisebbik részében pedig szakmai szövegekből, ill. 
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szólistákból tevődik össze. A gyűjtemény ilyen módon legalábbis a német írott köznyelv tekintetében 

reprezentatív értékűnek mondható. (Quasthoff 1998: 93) 

Helyenként, főleg ahol a korpuszban szereplő szövegrészek nem voltak eléggé informatívak a 

jelentésértelmezés szempontjából, saját internetes kereséssel egészítettem ki a korpuszomat. 

 

2. A -trächtig végű címszavak előfordulása különböző szótárakban 
 

2.1. A -trächtig végű címszavakkal kapcsolatos problémák 
 

Az ismertebb szótárakban nagyon kevés példát találunk a fenti kötött morfémát tartalmazó szavakra. Feltűnő 

ugyanakkor, hogy a lipcsei szótárban ezzel szemben összesen 221 -trächtig végű komplex melléknév fordul 

elő. Úgy tűnik tehát, hogy a szótárakban kissé alulreprezentáltak ezek a szavak. Ez a tény különböző 

problémák forrása lehet: 

Egyrészt a magyar anyanyelvű németül tanulók számára nehézségeket okozhat ennek a szótípusnak az 

értelmezése, ill. fordítása, feltéve, ha nincs neki a magyarban egyetlen vagy egy-két egyértelmű szó szintű 

megfelelője. Ha ez így van, akkor érdemes lehet a magyar megfelelőknek valamiféle szabályokba foglalásával 

megpróbálkozni. 

Problematikus lehet továbbá az ilyen komplex szavak jelentésének dekódolása a szöveg mindenkori 

értelmezője számára is, mert elmélyültebb elemzés nélkül is megállapítható, hogy az elő-és utótag szemantikai 

viszonya a -trächtig-szavak esetében nem annyira transzparens, mint több más átmeneti képződménynél. 

 

2.2. A -trächtig-re végződő címszavak szótárankénti megoszlása 
 

A szóvégmutató szótárak közül a 2000-ben megjelent Mater-féle szótár 7 ilyen példát hoz, az 1991-es 

Muthmann szótár pedig 12-t. 

A Duden Universalwörterbuch-ban mindössze 9 ilyen szót találunk. Ezek a zukunftsträchtig‚ 

symbolträchtig, gewinnträchtig‚ geschichtsträchtig‚ skandalträchtig (jelentésmagyarázat nélkül), 

schicksalsträchtig (a schicksalsvoll szinonimára utalással), gefahrenträchtig, devisenträchtig, unfallträchtig. 

Ezeken túlmenően a Duden említ még további 4 lehetséges képzést (erfolgs-, profit-, kosten-, fehler-), de nem 

önálló címszóként és jelentésmagyarázattal ellátva, hanem csak a kötött morféma rövid ismertetésénél 

felsorolva. 

A Hessky-féle szótárban a trächtig csak szabad lexémaként fordul elő. Kötött morfémaként nem említi a 

szótár, szemben sok más átmeneti jellegű kötött morfémával, viszont 2 komplex szó második tagjaként 

mégiscsak szerepelteti: a zukunftsträchtig ’ígéretes, reményt keltő’, ill. az unfallträchtig ’balesetveszélyes’ 

szavakban. 

A Langenscheidt szótárban önálló címszóként ugyanezt a két szót találjuk. Nem önálló címszóként pedig az 

erfolgsträchtig, gewinnträchtig, konfliktträchtig, skandalträchtig és az unfallträchtig mellékneveket, összesen 

7 szót. 

A Halász-Földes-Uzonyi-féle nagyszótárban is csupán két -trächtig-re végződő melléknév bukkan fel: a 

gewinnträchtig és a schicksalsträchtig. 

 

3. A trächtig használata szabad és kötött morfémaként 
 

3.1. A trächtig szabad morféma jelentése 
 

A trächtig szabad használatú morféma jelentése a Langenscheidt szótár szerint nőstény emlősökre 

vonatkoztathatóan a következő: ’testében még meg nem született kölyköt hordozó’; a Duden ezen túlmenően 

megad még egy átvitt, emelkedett stílusértékű jelentést is: ’vmivel telített, vmitől áthatott’. A kétnyelvű német-

magyar szótárakban a trächtig lexéma magyar megfelelőiként a ’vemhes, hasas’ szavak állnak. 
 

3.2. A -trächtig kötött morféma jelentése 
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A Duden a -trächtig mint kötött morféma jelentését személyekre vagy dolgokra vonatkozóan a 

következőképpen határozza meg: ’vmivel jelentős mértékben telített, ill. vmit jelentős mértékben magában 

hordozó’. A Langenscheidt szótár szerint a kötött morféma ’valószínűleg bekövetkező’ jelentéstartalmat ad 

hozzá az első tag jelentéséhez. 

Miként az a szótárak jelentésparafrázisaiból kiderül, a -trächtig jelentése kötött morfémai szerepben nem 

egyezik meg a vele azonos alakú szabad lexéma jelentésével. A szabad és kötött morféma között szembetűnő 

szemantikai, és ebből adódóan használatbeli különbségek is mutatkoznak. 

Az eredeti szabad használatbeli jelentés módosulása a jelentés elvontabbá, általánosabbá válásának 

irányában történt. Miként a szótárakban olvasható „jelentős mértékben telített”, ill. „valószínűleg 

bekövetkező” jelentéskörülírások is mutatják, a -trächtig kötött morféma egészen általános mennyiségi, fokozó 

jellegű vagy modális jelentéstartalmakat vett fel, és ilyen értelemben határozza meg közelebbről az első tag 

szemantikáját. Az ilyen nagyon általános szóalkotásbeli jelentések általában a képzőkre jellemzők, a -trächtig 

kötött morféma ebben a tekintetben tehát a képzőkhöz áll közel. 

Azt, hogy a -trächtig kötött szóelemként szemantikailag meglehetősen eltávolodott a szabad használatbeli 

megfelelőjétől, és elveszítette markáns kontúrjait, mutatja többek között az a tény is, hogy kontextus nélkül az 

ilyen végű melléknevek sokszor alig értelmezhetők 

 

4. A -trächtig melléknevek előtagjai 
 

4.1. Az előtagok szófajisága 
 

A korpuszomban található, összesen 221 melléknév mindegyike főnévi előtagú, kivéve 3 esetet, ahol igei 

tőhöz kapcsolódik a -trächtig. Ezek a schmunzelträchtig, a trinkträchtig és a werbeträchtig szavak. 

A szövegkörnyezet alapján ezeknek a jelentése a következőképpen adható vissza magyarul: 

A „schmunzelträchtig ausgeklügelter Psychoterror” (forrás: Tagesspiegel 1998) példa egy politikai 

kabaréénekes jól kiagyalt, ’nagy valószínűséggel mosolygást kiváltó’ pszichoterrorjáról szól. 

A „Diese Umgebung ist … .trinkträchtig” (forrás: Tagesspiegel 1999) ’nagyon ivós … (lakó)környék’, 

’(olyan) környék, ahol (az emberek) sokat/nagy mennyiségben isznak’. 

A „Denn erstens macht die Linse der Kamera dicker, und zweitens müssen Bilder, um werbeträchtig zu 

sein, schlanke Leute zeigen.” (forrás: Welt 1999) szövegrészben pedig arról van szó, hogy a túl közeli 

kameraállás kövérít, márpedig a képeknek sovány embereket kell mutatniuk ahhoz, hogy „werbeträchtig”, 

azaz ’jó reklámértékűek’, ’jó propagandahatásúak’ legyenek. 

 

4.2. Az előtagok alaki vonásai 
 

A szövegkorpuszban előforduló melléknevek előtagja morfológiailag egyszerű (szimplex) és összetett is lehet. 

A példák több mint felénél (129 melléknévnél) az előtag egy morfémából áll, ezek közül a bild-, fall-, fund-, 

gas-, gold-, hit-, krebs-, kriegs-, markt-, schein-, schmerz-, show-, sinn-, stau-, streit-, trink-, witz- és zins-, 

azaz 18 egyszótagos kivételével a legtöbb előtag töve 2-3 szótagos, kevés esetben ennél hosszabb idegen 

eredetű tő. 56 melléknév előtagja képzett szó, 26 melléknévé pedig összetett szó. 

 

5. A -trächtig végű melléknevek magyar megfelelői 
 

Az elő -és utótag között fennálló különféle szemantikai viszonyok feltárására talán legalkalmasabb módszer a 

jelentéskörülírás. A következő fejezet hivatott bemutatni a legfontosabb parafrázis-fajtákat, amelyek 

segítségével feloldhatjuk a német nyelvben a -trächtig végű melléknevekbe sűrített jelentéseket, és amelyek – 

mint látni fogjuk – az esetek túlnyomó többségében a magyar nyelvi megfelelőkként is szolgálnak. 

A főnév + -trächtig típusú komplex szavak egyik nagy csoportjának jelentését valamilyen predikatív 

szószerkezettel (szintagmával) írhatjuk körül úgy a németben, mint a magyarban: ebben a szintaktikai 

szerkezetben az alaptagot eléggé általános jelentésénél fogva gyakran képviselheti a bringen ige a ’vmit 
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hoz/vmit eredményez’ jelentésváltozatában, mégpedig jelen idejű melléknévi igenévi formában, hiszen egy 

melléknév parafrázisaként funkcionál itt. A szintagmában az igei alaptag bővítménye az eredeti szószerkezet 

főnévi előtagja lesz. 

Vegyük példának a profitträchtig melléknevet. 

 

[…], sowie auch schädliche Arzneimittel profitträchtig (womöglich mehr noch als Unschädliche, da ja die 

Nebenwirkungen wiederum therapiert werden!) sind. (Internet adat.) 

 

A fenti szövegkörnyezetből kiemelt profitträchtig komplex melléknév pl. a következő, jelentésparafrázisnak 

tekinthető predikatív szerkezetekkel helyettesíthető: 

 

1) Auch schädliche Arzneimittel sind Profit bringend /profitbringend. 

= A káros gyógyszerek is nyereséget hozóak. 

2) Auch schädliche Arzneimittel bringen Profit. 

= A káros gyógyszerek is nyereséget hoznak. 

3) Auch schädliche Arzneimittel sind auf Profit ausgerichtet/orientiert. 

= A káros gyógyszerek is nyereségszerzésre irányulnak. 

 

A fenti konkrét példamondatokból a következő alapvető szerkezeteket lehet elvonni: 

 

1) A ist soundso. / A ist B bringend. 

= A ilyen és ilyen./A B-t hozó/eredményező. 

2) A bringt B. 

= A B-t hoz/eredményez. 

3) A ist auf B ausgerichtet/orientiert/abzielend. 

= A B-re irányul. 

 

A jelentésparafrázis egyik másik lehetséges módja a vonatkozói mellékmondattal történő körülírás. A fenti 

példánál maradva, ez a következőképpen hangzik: 

 

4) Auch schädliche Arzneimittel sind etwas, was Profit bringt. 

= A káros gyógyszerek is olyasmik, amik nyereséget hoznak. 

Ugyanez általános formában így néz ki: 

4) A ist etwas, was B bringt. 

= A olyasmi, ami B-t hoz/eredményez. 

 

Az eddig említett szintaktikai szerkezeteket alkalmazhatjuk jó néhány -trächtig végű szó jelentésének német 

nyelvbeli körülírására, ill. magyar nyelvbeli megfelelőiként, így többek között: 

 

gewinnträchtig ’nyereséget hozó/nyereséges’, verlustträchtig ’veszteséget hozó/veszteséges’, 

erfolgsträchtig ’sikert hozó/sikeres’, prestigeträchtig ’tekintélyt hozó’, milliardenträchtig ’milliárdokat 

hozó’, publicityträchtig ’népszerűséget hozó/eredményező’, defizitträchtig ’hiányt eredményező’, 

beifallträchtig ’tapsot eredményező’. 

 

A profitträchtig típusú komplex mellékneveknek egy további körülírási lehetősége a már ismertetett 

predikatív szerkezeteken belüli kisebb módosítással, nevezetesen a bringen/hoz/eredményez igének egy 

másikra cserélésével érhető el. Ez a csereként használható ige a német versprechen ’vmit ígér/vmivel 

kecsegtet’ jelentésű ige. 

A fenti alapszerkezet akkor így módosul: 

 

1) A ist soundso./A ist B versprechend. 

= A ilyen és ilyen./A B-t ígérő/A B-vel kecsegtető. 
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2) A verspricht B. 

= A B-t ígér. 

3) A ist etwas, was B verspricht. 

= A olyasmi, ami B-t ígér/ami B-vel kecsegtet. 

 

A ’vmit hozó/vmit eredményező’ értelmű komplex melléknevek sokszor ugyanabban a kontextusban így is 

körülírhatók: 

 

Profitträchtig ’nyereséget ígérő/nyereséggel kecsegtető’, publicityträchtig ’népszerűséget 

ígérő/népszerűséggel kecsegtető’, erfolgsträchtig ’sikert ígérő/sikerrel kecsegtető’ stb. 

A következő példa azt illusztrálja, hogy az eddig ismertetett körülíró alapszerkezeteket bizonyos esetekben 

egy további jelzővel, ill. fok- és mértékhatározóval kell vagy lehet kiegészíteni: 

 

Die Aktie sei damals von HCM als besonders renditeträchtig angepriesen worden. (Forrás: Süddeutsche 

Zeitung 1996) 

= ’A részvényt akkoriban a HCM mint különösen jó hozamot ígérőt/jó hozammal kecsegtetőt/jó hozamút 

ajánlotta megvételre.’ 

Aber ein Zweikampf Westerwelle-Fischer wäre doch genauso quotenträchtig wie das Duell Schröder-
Stoiber. (Forrás: Die Welt Online) 

= ’Hiszen egy Westerwelle-Fischer közötti párharc ugyanolyan (nagy) nézettséget ígérő/ugyanolyan (nagy) 

nézettséggel kecsegtető lenne, mint egy Schröder-Stoiber párviadal.’ 

 

Hogy a komplex melléknév szintagmával történő körülírása során kötelezően vagy fakultatíve megjelenik 

egy jelzői, ill. mértékhatározói külön lexikális elem, azt bizonyítja, hogy a -trächtig kötött morféma 

jelentésszerkezetében is jelen van szém formájában ez a kvantitatív elem. 

A -trächtig utótagnak ezt a jelentéskomponensét emelte ki a Duden szótár korábban már említett ’vmit 

jelentős mértékben magában hordozó’ szemantikai parafrázisa is. 

A korpuszanyag elemzésekor kiderült, hogy bizonyos típusú -trächtig végű mellékneveknél az A ist B 

bringend/A B-t hozó/eredményező alapszerkezetet tovább kell módosítani ahhoz, hogy elfogadható 

szintagmatikus jelentésparafrázist kapjunk. Ebben a csoportban a bringen/hoz/eredményez ige helyett a 

locken/csábít/csalogat ige illik a kontextusba. Ezen kívül a szerkezetbe kívánkozik még gyakran a 

’wahrscheinlich/valószínűleg’ modális jelentéselem is. Az a jelentésmomentum, amelynek segítségével a 

Langenscheidt szótár a -trächtig utótag jelentését ’valószínűleg bekövetkező’-ként írta le. 

A következő példa hivatott az így körülírható és értelmezhető eseteket illusztrálni: 

 

Mutterliebe ist kinoträchtig, Vaterliebe nicht. (Internet adat.) 

= ’Az anyai szeretet (valószínűleg) moziba csábító (hatású)/moziba csábít(ja a nézőket)/moziba csalogat(ja 

a nézőket), az apai szeretet nem.’ 

 

Az ilyen típusú komplex szavakat körülíró általánosan megfogalmazott szintaktikai alapszerkezet tehát a 

következő: 

 

A lockt (wahrscheinlich) B irgendwohin. 

= A (valószínűleg) valahova csábítja/csalogatja B-t. 

 

A -trächtig utótag időnként más, szintén átmeneti kategóriájú kötött morfémákkal áll szinonim viszonyban. 

Az egyik ilyen szóelem a -verdächtig/vmire esélyes/vmi-gyanús. 

 

Auch der Bierpreis ist – neben dem Benzinpreis – medaillenverdächtig. (Internet adat.) 

= ’A benzinár mellett a sör ára is éremesélyes/éremgyanús.’ 

So medaillenträchtig die Eigenschaften des neuen Opel, so auch sein Name. (Internet adat.) 

= ’Amennyire éremesélyesek/éremgyanúsak az új Opel tulajdonságai, ugyanannyira a neve is.’ 
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Egy másik, időnként a -trächtig végű melléknevekkel versengő kötött morféma a -reich/vmiben gazdag: 

 

Diätlebensmittel sind oft viel zu kalorienreich. (Internet adat.) 

= ’A diétás élelmiszerek gyakran túlzottan kalóriában gazdagok.’ 

Fett ist kalorienträchtig. (Forrás: Der Tagesspiegel Online, 2005) 

= ’A zsír kalóriában gazdag/sok kalóriát tartalmaz.’ 

 

A -trächtig végű komplex szavaknak abban a csoportjában, amelyben a -trächtig és a -reich kötött 

morfémák egymással felcserélhetők, viszonylag gyakran lehet a német átmeneti státuszú komplex szó 

magyar megfelelője szintén egy szó (egy képzett szó, egy főnévből képzett melléknév), természetesen az 

ugyancsak lehetséges szintagma mellett. 

 

[…], dass der Konjunktiv besonders geheimnisträchtig ist? (Internet adat.) 

= ’hogy a konjunktívusz különösen titokzatos/titokban gazdag?’ 

Wundervoll, wie die Liebe, und geheimnisreich, wie die Ehe. (Internet adat.) 

= ’Csodálatos, mint a szerelem, és titokzatos/titkokban gazdag, mint a házasság.’ 

 

6. Összefoglalás 
 

A korpuszelemzésből levonható, statisztikailag jól alátámasztható legfőbb általános szabályszerűség: 

A német nyelv nyilvánvalóan jelentéssűrítő célzattal létrehozott komplex szavainak a magyar nyelvben 

nagy általánosságban analitikus szerkezetek felelnek meg, vagyis az itt vizsgált német morfémaszerkezeteket 

többnyire szintaktikai szerkezetekkel lehet fordítani a magyarban. 
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SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA 
 

 

METAINFORMÁCIÓS IGÉK SZEREPE 

A SAJTÓ NYELVHASZNÁLATÁBAN 
 

 

 

 

Bevezetés 
 

A 21. századot gyakran nevezik a kommunikáció évszázadának. A kommunikáció funkciója a 

kapcsolatainkat működtető, összefonó társas tudás megteremtése és újjáteremtése. A „hagyományos” 

értelmezés szerint a kommunikáció azt jelenti, hogy hírt közlünk, információt cserélünk, gondolatot osztunk 

meg egymással (Deák 2002: 27). Nem mindegy, hogy ezt miként tesszük: úgy, hogy információáradatot 

zúdítunk a befogadóra, vagy pedig úgy, hogy a közlés során tudatosan alkalmazunk olyan nyelvi elemeket is, 

amelyek a befogadó figyelmét irányítják, a társalgást fenntartják, az információ befogadását és feldolgozását 

elősegítik. Ezen utóbbi feladat megoldásában segítenek a metainformációs kutatások, amelyeknek fontosságára 

2000-ben, J. Bańczerowski könyvének megjelenése után figyeltek fel az érdeklődők (Bańczerowski 2000). 

Jelen tanulmány célja, hogy megismertessen a metainformáció fogalmával, majd bemutassa, milyen gyakorlati 

jelentősége lehet a metainformációs struktúrák tudatos alkalmazásának a sajtó nyelvhasználatában. 

 

1. A metainformáció fogalma 
 

Minden nyelvi közlés alapinformációból és metainformációból áll. Alapinformáción a környező valóságra 

vonatkozó, és az adó által továbbított információt értjük (pl. Holnaptól csökken a gyógyszerek állami 
támogatása.). Metainformációnak az alapinformációról szóló információt nevezzük, amely az adó (és a vevő) 

információhoz való viszonyát fejezi ki (Hallottam, hogy…, Tudom, hogy…, Láttam, hogy…, Biztos vagyok 

benne, hogy …, Nem érdekel, hogy… stb.). Ezen utóbbi nyelvi elemek soha nem a valóság elemeire 

vonatkoznak, hanem mindig a virtuális valóságra, az üzenetküldő tudatában létező gondolatokra. 

A metainformációt leggyakrabban igékkel és operátorokkal fejezzük ki. A metainformációs igékhez 

tartoznak például a tárgyi mellékmondatokat bevezető idéző igék és a modális (segéd)igék is. Bańczerowski 

(2000) besorolása szerint, amely ennél tágabb tartományra vonatkozik, a metainformációs igék például az 

információszerzés módjáról (láttam, hallottam, olvastam), az adó és a vevő állapotáról (érzem, fáj), az 

információ feldolgozásáról (megállapít, megtud), az információtovábbítás folyamatáról (beszél, mond), az adó 

memóriájának állapotáról (tud, emlékszik), a kommunikációs szituáció fázisairól (elkezd, folytat, befejez), 

magáról a kommunikációs szituációról (tárgyal, telefonál, válaszol), az információ tartalmáról és formájáról 

(magyaráz, javasol, kigúnyol) és az információ funkcióiról (parancsol, megtilt, ajánl, utasít) stb. tájékoztatnak 

(Bańczerowski 2000: 117–130). 

A metainformációs struktúrákhoz tartozó operátorok pedig azt fejezik ki, hogy az adó hogyan viszonyul az 

általa közölt információhoz. Az operátorok a beszédaktusról (őszintén szólva, zárójelben jegyzem meg), az 

adónak a közlés egyes elemeihez való viszonyáról (tulajdonképpen, eléggé, inkább), az adónak a saját maga 

által kimondott szavaktól való elhatárolásáról (állítólag, mintha) stb. adnak számot (Bańczerowski 2000: 132–

143). 

Minden szöveg a valóság elemeire vonatkozó alapinformációs és az információadó tudatában, a virtuális 

valóságban létező metainformációs szintből áll. A metainformációs nyelvi elemek az információközlés 

folyamatát időről időre megszakítják, kisebb-nagyobb szekvenciákra, „láncszemekre” tördelik. „Az így 

keletkezett üzenetrészeket, hírtöredékeket először értelmezik, pontosítják, megmagyarázzák, majd egy 

magasabb síkon összekötik, láncszerűvé teszik. Így jön létre az egységes szöveg” (Lévai 2007). Vizsgáljuk 
meg a következő példát: Ugye, értitek a feladatot? – Ennek a tantermi dialógusban megjelenő 

„metainformációs” kérdésnek a funkciója a következő: mint információközlő fél, szeretnék meggyőződni 
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arról, hogy amit korábban elmondtam, elmagyaráztam nektek, azt be tudtátok-e építeni az 

ismeretrendszeretekbe, meg tudjátok-e oldani a kijelölt feladatot, vagy ismételjem meg a magyarázatot. Mind 

az ért, mond, beszél, közöl, informál, kommunikál, üzen, ír, olvas, értelmez, pontosít, magyaráz, tud stb. igék, 

valamint az ugye? (jelentése: ’úgy van-e?’) operátor a nyelvi kód metainformációs elemei, s így a nyelv 

metainformációs szintjéhez tartoznak (Lévai 2007). A továbbiakban a metainformációs struktúrák közül 

elsősorban az igéket jellemezzük. 

A metainformációs igék kifejezhetnek értékelő modalitást, irányíthatják a figyelmet, a viselkedést és 

segítségükkel ellenőrizhetjük, hogy a vevőhöz eljutott-e az adó által közvetített információ. Mindezek alapján 

megkülönböztetünk modalitást kifejező, valamint irányító információt és kontroll-információt közvetítő 

metainformációs igéket. 

A Biztos vagyok benne, hogy… / Tudom, hogy… / Azt hiszem, hogy modalitást kifejező metainformáció az 

információt egy külső modális keretbe helyezi. Az Azt hiszem, hogy a gyógyszer ára emelkedni fog 

szerkezetben a metainformáció a főmondatban, az információ a mellékmondatban található. A metainformáció 

vonatkozhat arra, hogy a beszélő meg van győződve a tényállás igaz voltáról (Biztos vagyok benne, hogy… 

stb.), de azt is kifejezheti, hogy a beszélő nincs 100%-osan tudatában a tényállásnak, tehát nem biztos az 

információ igaz voltában. Az olyan metainformációs elemek, mint például Figyelj! Az a fontos, hogy…; 

Vigyázz! Ne felejtsd el! Arra törekedj, hogy …; Ne mondd ki! irányító információt fejeznek ki. Segítségükkel 

az adó az információ vevőjének viselkedését kívánja a megfelelő mederbe terelni, illetve figyelmét irányítani. 

A kontroll-információ kétirányú lehet: haladhat az adótól a vevő felé és fordítva. Kontroll-információt 

fejeznek ki például az alábbi szerkezetek: Érted? Hallod? Tudod-e, hogy…? Megértetted? Nem? Rendben 

van? Jól vagy? Hallasz engem? Használatukkal az információ adója ellenőrzi, hogy a vevőhöz eljutott-e az 

információ. Az Igen. Értem. Persze. Természetesen. Úgy van. Igazad van. stb. szerkezetekkel a vevő nyújt 

visszacsatolást (Bańczerowski 2000, Lévai 2007). 

Az információ megfelelő továbbítására és vételére az élet különböző színterein, hivatalos és nem hivatalos 

beszédhelyzetekben egyaránt nagy szükség van. Az oktatásban az irányító és a kontroll-információt kifejező 

metainformációs elemek tudatos használatának van fontos szerepe. Az eredményességet elősegíti, ha a tanár 

minél több metainformációs elemet épít be mondandójába. A fordító számára is fontos, hogy tudja, az olvasó 

figyelmének irányítása szempontjából hasznos lehet a metainformációs elemek betoldása. Sajtószövegekben a 

metainformációs elemek szövegszervező funkciója és szemantikai tartalma fontos. A továbbiakban a sajtó 

nyelvhasználatában az információ forrására utaló metainformációs struktúrákat vizsgáljuk meg. 

 

2. Metainformációs struktúrák a sajtó nyelvhasználatában 
 

Az újságírók általában nem olyan eseményekről tudósítanak, amelyeknek saját maguk is szemtanúi voltak. 

Leggyakrabban olyan híreket közölnek, amelyeket mások mondtak el nekik: szemtanúk, szóvivők, közéleti 

személyiségek, hírügynökségek. Ezen kívül írásos dokumentumok, jegyzetek és kutatások alapján is 

közölhetnek híreket. A mások által elmondott vagy leírt szövegek újságírói kommentárok segítségével épülnek 

be a végleges hírszövegekbe. Ezért nem véletlen, hogy sajtószövegekben a metainformációs igék és operátorok 

közül leggyakoribbak az információ megszerzésére, formájára, tartalmára és továbbítására vonatkozó 

szerkezetek. Mivel a hírek alapját képező információ legtöbbször valamilyen külső forrásból érkezik, eredetét 

pontosan meg kell jelölni. Az információt mindig objektíven és a tényeknek megfelelően kell az 

olvasóközönség elé tárni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az újságíró a hír közlése során sem az 

információt, sem annak forrását nem minősítheti. 

A kommentár akkor lesz leginkább objektív, ha az újságíró ún. metainformációs operátorok használatával 

teljesen elhatárolja magát a továbbított vagy továbbítandó információtól. Például ilyen szerkezetekkel, hogy: 

az eddigi adatok szerint, az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ előrejelzése szerint, jól értesült források 
szerint, becslések szerint, hírügynökségi jelentések szerint, a színésznő szóvivője szerint stb. Az információ 

fontosságára és igazságértékére az olvasók a szerint operátort megelőző lexikai egységek alapján 

következtethetnek. 
Bedő Iván (2005) Hírkönyv című segédkönyvében, amely hírműsorok szerkesztői és az írott sajtóban 

tevékenykedők számára készült – tehát nem elsősorban tudományos, hanem gyakorlati célokat szolgál – az 

idézéssel kapcsolatban kiemeli: az újságcikkek gyakran hivatkoznak a közélet, főként a politikai élet szereplői 



 

234 

 

által elmondottakra. A napilapokban azonban az esetek kilencven százalékában nem szó szerinti, hanem 

értelem szerinti idézetek olvashatók, amelyek alkalmasabbak a nyilatkozó személy gondolatainak 

összefoglalására. Szó szerinti idézettel általában akkor találkozunk, amikor „az illető valamilyen jellegzetes 

fordulatot, szóképet vagy más stilisztikai eszközt alkalmaz” (Bedő 2005: 47). Az idézéssel kapcsolatban az 

alábbiakat is kiemeli: „Ha valakit idézünk, lehetőleg válasszunk olyan szavakat, amelyek semlegesek és nem 

fejeznek ki sem helyeslést, sem elhatárolódást” (Bedő 2005: 188). Hivatalos jellege miatt nem javasolja 

például a leszögez, síkra száll kifejezéseket, legegyszerűbbnek a mond igét tartja, de tanácsolja más idéző igék, 

például a kijelent, bejelent, közöl, felidéz, hozzátesz, hozzáfűz stb. használatát. A mond metainformációs ige az 

információ továbbításának folyamatára utal, semleges, a mondást kifejező igék szemantikai jelentésmezőjének 

központjába helyezhető, nem fejez ki értékelést, nem épülnek rá sem pozitív, sem negatív konnotációk. Ezért 

nem meglepő az a feltételezés, hogy sajtószövegekben a mond ige a leggyakoribb, idézést kifejező lexikai 

egység. Amikor Bedő Iván már idézett könyvében Bánkuti Gábor 1970-es adataira hivatkozva a mond igének 

72 szinonimáját sorolja fel, arra is figyelmeztet, hogy a szinonimák közül jó néhány csak korlátozott 

mértékben és indokolt esetben használható. Betűrendes sorrendbe szedve ezek a következők: 

 

ajánlotta, állította, beismerte, belátta, bevallotta, bírálta, büszkélkedett, célzott arra, dicsérte, dicsekedett, 

elfogadta, elítélte, ellenezte, elemezte, elutasította, elvetette, emlékeztetett, azzal érvelt, értésére adta, azzal 

foglalkozott, felhívta a figyelmet, fejtegette, felidézte, felsorolta, felvetette, helytelenítette, helyeselte, 

figyelmeztetett, hangsúlyozta, hírül adta, igyekezett meggyőzni, indítványozta, indokolta, intett, ismertette, 

javasolta, kérte, kijelentette, kifejtette, kifogásolta, közölte, követelte, leszögezte, megemlítette, mentegetőzött, 

magyarázta, megállapította, megjegyezte, méltatta, ragaszkodott ahhoz, rámutatott, részletezte, sajnálkozott, 

sejtette, sérelmezte, sürgette, szemére vetette, szorgalmazta, szóvá tette, szavait így folytatta, tagadta, taglalta, 

tiltakozott, tudtul adta, tudomásukra hozta, utalt arra, üdvözölte, vádolta, vélekedett, visszautasította, támadta. 

 

A Miskolci Egyetemen az alkalmazott nyelvészet szakos hallgatók közreműködésével korpusznyelvészeti 

vizsgálatot végeztünk, amelyhez a Magyar Nemzeti Szövegtár Súgóját használtuk. A korpusz a 

http://corpus.nytud.hu/mnsz internetes oldalon érhető el. Az adatokat Bányai Zsuzsanna rögzítette (Bányai 

2006). A korpusznyelvészeti vizsgálat célja annak kiderítése volt, hogy 

• valóban a mond ige-e a leggyakoribb idéző ige a sajtónyelvben, 

• melyek a szinonimái, 

• a szinonimák közül melyek azonosak a Bedő Iván, illetve Bánkuti Gábor által feltételezhetően nem 

tudományos, hanem gyakorlati igénnyel, saját tapasztalataik alapján összegyűjtött igékkel, 

• milyen plusz jelentéssel bírnak, milyen gyakorisággal fordulnak elő. 

 

A Magyar Nyelvészeti Szövegtárból több mint 70 millió lexikai egységet vizsgáltunk, amelyek közül 

kizárólag a harmadik személyű alakokra koncentráltunk, és a mond igének 71 szinonimáját találtuk meg. Ezek 

nem gyakorisági, hanem betűrendes sorrendben a következők: 

 

aláhúz (húz alá), ajánl, állít, állapít meg, beismer (ismer be), beszél, bevall (vall be), bírál, cáfol, elemez, 

ellenez, elmond, elismer, (ismer el), emlékeztet, értékel, érvel, felel, fejteget, fejt ki (kifejt), felsorol (sorol fel), 

felvet (vet fel), figyelmeztet, fogalmaz, fűz hozzá (hozzáfűz), hangoztat, hangsúlyoz, hív fel, (felhív, figyelmet), 

hivatkozik, hozzátesz, (tesz hozzá), idéz fel (felidéz), indítványoz, indokol, int valamire, (óva int), ismertet, 

(megindokol, indokol meg), javasol, jelent be (bejelent), jelez, kiemel, (emel ki), kifogásol, kijelent (jelent ki), 

kommentál, követel, közöl, leszögez, magyaráz, megemlít (említ meg), megerősít (erősít meg), meggyőz (győz 

meg), megjegyez (jegyez meg), mesél, méltat, mond, nyilatkozik, rámutat (mutat rá), reagál, részletez, sürget, 

számol be, szól, szólít fel (felszólít), szorgalmaz, tájékoztat, tiltakozik, taglal, tudat, utal (rá), válaszol, vázol, 

(vádat) visszautasít (utasít vissza), vél, vélekedik. 

 

A vizsgálat beigazolta azt a hipotézist, hogy a leggyakoribb, idézést kifejező sajtónyelvi lexikai egység 

tényleg a mond ige, a teljes korpuszban 94 895-ször, egymillió szóból álló korpuszban pedig 1336-szor fordult 

elő. A ranglista második helyezettje az elmond ige, 662 db/millió előfordulással, amely a mond ige 

előfordulásának kb. a fele. Véleményünk szerint ennek az az oka, hogy az elmond igének a mondás tényének 
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közlésén kívül többletjelentése is van: kifejezi, hogy a közlést érdeklődés, felvetés előzi meg, illetve azt, hogy 

az adó az információt nem hallgatja el, nem tartja titokban. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az elmond ige a 

vizsgált minta minden elemében múlt időben szerepelt, valamint azt, hogy ennek az igének a hátravetett 

igekötős változata csupán 43-szor fordult elő. Az MNSZ alapján készült listán a harmadik helyet a hazai 

híradásokban rendkívül gyakori és az objektivitásra szintén lehetőséget teremtő közöl ige foglalja el. 

Előfordulása 455, vélhetően azért, mert az előbbi két igéhez viszonyítva kissé hivatalosabb színezetű. 

Legtöbbször valamely intézmény képviseletében hivatalosan nyilatkozó személyek szavainak idézésekor 

használják. 

A statisztikában fontos, negyedik helyet az állít ige foglalja el. A táblázatban 378 db/millió szó értékkel van 

feltüntetve, ám abban, hogy pontosan hány esetben szerepel idéző igeként, nem lehetünk biztosak, mivel a 

konkordancia-program nem tesz különbséget az ige két lehetséges jelentése között: a vizsgált korpuszban 

gyakran előfordul az emléket állít, szobrot állít stb. kollokáció is. Említést érdemel még az ötödik helyezett vél 

ige is, amely idéző funkciója mellett az információfeldolgozás folyamatára is utal. A szó a mai nyelvhasználat 

szerint nem a mond, hanem a gondol ige szinonimája. Bár az értelmező szótár régiesnek és az irodalmi 

nyelvhasználatra jellemzőnek tartja, a vizsgálat tanúsága szerint a modern sajtónyelv ötödik legkedveltebb 

lexikai egysége. Egy egymillió szóból álló korpuszban 379-szer fordult elő. 

A táblázat további 67 igéjének bemutatására nem tudunk kitérni. Azt viszont ki kell emelnünk, hogy 

amilyen mértékben haladunk a táblázat utolsó, taglal igéje felé, annak arányában csökken a mondás 

szemantikai mezőjébe tartozó igék semleges jellege, annál inkább dominálnak az igékre épülő konnotációk, 

amelyek használatukat korlátozzák, illetve speciális szituációkhoz kötik. A hazai sajtónyelvi közlésekben 

meglehetősen gyakoriak a beszélő mentális tevékenységére, az információ feldolgozására utaló igék. A 

kutatásban szereplő igék közül például a következők sorolhatók ebbe a kategóriába: vél, értékel, vélekedik, 

elemez. A vizsgált igék közül a nyelvi információs folyamatra utalnak a következők: hangsúlyoz, hangoztat, 

mesél, vázol, aláhúz, felsorol, megemlít. 
A vizsgálat során fény derült arra, hogy a fenti igék (és operátorok) között vannak olyanok, amelyek 

kimondottan csak a hírforrásra utalnak, a hírforrás és a közölt tartalom között létesítenek kapcsolatot, így az 

objektivitásra való törekvést szolgálják. Megfigyeltük, hogy más metainformációs elemek fordulnak elő a 

politikai szövegekben (pl. közöl, kiemel, megerősít stb.), és mások a bulvársajtó írásaiban (fogalmaz, titokban 

tart stb.). Az utóbbiak a megfigyelők, interjúalanyok szóhasználatát tükrözik. Mert bár ebben az utóbbi esetben 

is idéző igeként szerepelnek, nem neutrálisak. Az adatközlő pillanatnyi érzelmi állapotát, véleményét, a közölt 

információhoz való pozitív vagy negatív hozzáállást fejezik ki például a hangoztat, bírál, tiltakozik, sürget, 
kifogásol, szólít fel stb. igék. 

A Hírkönyvben ismertetett 72 és a MNSZ alapján nyert, szintén 72 igéből álló korpuszban mindössze 24 

közös elem található, amelyek a következők: 

 

ajánl, állít, bevall, bírál, elemez, emlékeztet, érvel, fejteget, felsorol, felvet, figyelmeztet, hangsúlyoz, 

indítványoz, ismertet, javasol, kijelent, magyaráz, megemlít, méltat, rámutat, sürget, taglal, utal, visszautasít. 

 

Megfigyeltük, hogy az Észak-Magyarország című napilapban a mond ige szinonimáiként leggyakrabban a 

következő idéző igék jelennek meg: értesült, figyelmeztetett, közölte, elmondta, mondta, javasolta, mutat rá, 

tudatta stb. Példák: 

 

„Tizenhat svéd haditengerészt mentettek ki a tengerből kedd hajnalban Stockholmnál, miután elsüllyedt a 

hajójuk egy éjszakai gyakorlat után – közölte a svéd honvédelmi minisztérium.” 

 

„Csökkenti bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát csütörtökön a Mol 

– értesült az MTI.” 

 

„… A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy …; … mutat rá egy felmérés Londonban;” 

 

Bulvárlapokban, ahol a sztárok magánéletére vonatkozó hírekből az újságírók szenzációs történetet, pletykát 

csinálnak, a lazább megformálású nyelvezet az idéző igék használatára is jellemző. A közéleti, politikai és 
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gazdasági témájú újságírásra jellemző igényes és választékos megfogalmazást a szórakoztató jelleg váltja fel, 

amelyet az elárul, mesél, magyaráz, fogalmaz, tagad, nem tagad, tartják róla stb. idéző igék is alátámasztanak. 

Sőt, még a mondta fintorogva szerkezet helyett a fintorgott ige is előfordul. Példák: 

 

„Andrást még a főiskoláról ismerem – meséli a színésznő. 

Viktor az egyik napilapnak azt is elárulta, hogy 93 nyarán majdnem megnősült… 

Attól, hogy nem viseljük (a karikagyűrűt), még nem szeretjük kevésbé egymást – magyarázta a tévés. 

 

… Tünde soha nem tagadta, hogy a kilencvenes évek elején egy német vetkőző műsorban ledobálta magáról a 

ruhákat. 

 

… kár lenne elrontania a gyönyörű lánynevét az én csúf nevemmel… – fintorgott a színész. 

 

Madonna egy egész ruha- és kiegészítő kollekciót tervez az egyik nagy svéd divatcégnek … Rendkívüli 

stílusérzékkel bír és szenvedélyes – tartják róla. 

 

Valóban nem a megszokott módon élem az életemet, de ettől még ugyanolyan vagyok, mint voltam – 

fogalmazott a színész, aki egyben határozottan cáfolta melegházassága hírét.” 

 

3. Összegzés 
 

Bár a sajtó nyelvhasználatában a Bańczerowski által 11 osztályba sorolt metainformációs igék közül a legtöbb 

típus előfordul, leggyakoribbak mégis az információ továbbítására szolgáló, a mond ige szinonimáiként 

megjelenő metainformációs igék és operátorok. A tanulmány az információ továbbításának folyamatát tükröző 

igék közül a mond ige használatára vonatkozóan egy újságírók által összeállított és egy számítógépes vizsgálat 

során nyert korpuszt, majd néhány, napilapokból és bulvárlapokból véletlenszerűen kiválasztott sajtónyelvi 

példát mutatott be. Megállapítást nyert, hogy a két korpusz igéinek mindössze 31,9%-a azonos, míg 68,1%-a 

eltér. Az azonos tartomány igéi közül a legtöbb – azon kívül, hogy mondást, beszéd- és gondolati 

tevékenységet fejez ki – az igényes, választékos megfogalmazást teszi lehetővé. A két korpusz többi igéje azt 

szemlélteti, hogy nyelvünk idéző ige készlete egyre inkább bővül, változatosabb lesz. A bemutatott igék 

egyrészt a tárgyilagos tudósítást szolgálják, másrészt a szenzációról, mint valóságelemről szóló információt 

továbbítanak. Ezen utóbbi esetekben a vizsgált igék nem az újságíró, hanem az interjúalanyok laza stílusát 

tükrözik. 

Az eddigi vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a sajtószövegekben előforduló, a mondás szemantikai 

tartományába sorolható, az információközlés tényét megerősítő metainformációs igék, miközben az információ 

továbbításában vállalnak szerepet, idéző igeként megnevezhetik a hivatalos hírforrást, de tükrözhetik a 

megfigyelők, szemtanúk, interjúalanyok ismereteit, véleményét és nyelvhasználatát is, amely az idéző igék 

rendkívül nagy változatosságához vezethet. A sajtószövegekben előforduló metainformációs igék referenciális 

és modális jelentésének vizsgálata további tanulmányokat és kutatást igényel. 

 

Irodalom 
 

Bańczerowski J. 2000. A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai 

Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék. 

Bányai Zs. 2006. Idézést kifejező metainformációs igék a magyar sajtónyelvi közlésekben. Szakdolgozat. Miskolci 

Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 

Bedő I. 2005. Hírkönyv. Budapest. Új Mandátum Kiadó. 

Deák Cs. 2002. Kommunikáció és prezentáció. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó. 

Lévai B. (szerk.) 2004. Alapinformáció és metainformáció. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. 

Lévai B. 2007. Metainformáció a szövegben. Debrecen: Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet. Megjelenés alatt. 

 

FÜGGELÉK 



 

237 

 

 

1. táblázat 

A mond ige és szinonimáinak korpusznyelvészeti vizsgálata 

a Magyar Nemzeti Szövegtár alapján 

 

Sorsz. Ige Darab/korpusz Darab/millió szó Megjegyzés 

1. mond 94˙895 1˙336,56 – 

2. elmond 47˙053 662,60 Csak múlt időben 

 mond el 3˙032 42,70 Szinte csak múlt időben 

3. közöl 32˙276 454,51 Szinte csak múlt időben 

4. állít 26˙860 378,24 Ø különül el a 2. jelentés  

 azt állít 4˙638 65,31 – 

 állít + főnév 1˙410 19,86 Ø különül el a 2. jelentés  

5. vél 21˙728 305,98 Mond értelemben 

6. szól 18˙421 259,41 – 

7. hangsúlyoz 17˙985 253,27 Szinte csak múlt időben 

8. nyilatkozik 17˙683 249,01 Szinte csak múlt időben 

9. jelez 14˙895 209,75 – 

10. fogalmaz 14˙352 202,11 – 

11. tájékoztat 10˙668 150,23 Szinte csak múlt időben 

12. javasol 10˙154 142,99 – 

13. követel 9˙086 127,95 – 

14. beszél 7˙240 101,95 – 

15. válaszol 7˙119 100,25 – 

16. indokol 7˙032 99,03 – 

 megindokol 71 1,00 – 

 indokol meg 100 1,41 Főleg tagadó mondatban 

17. hozzátesz 6˙768 95,31 – 

 tesz hozzá 6˙875 96,81 – 

18. emlékeztet 6˙757 95,15 – 

19. cáfol 6˙545 92,17 – 

20. ajánl 6˙400 90,13 – 

21. értékel 6˙281 88,45 – 

22. vélekedik 5˙803 81,72 – 

23. figyelmeztet 5˙451 76,76 – 

24. magyaráz 5˙446 76,69 – 

25. hangoztat 5˙384 75,82 – 

26. állapít meg 5˙137 72,34 – 

 megállapít 4˙791 67,47 – 

27. bírál 4˙970 69,99 – 

28. számol be 4˙923 69,33 – 

 beszámol; 3˙128 44,05 – 

29. leszögez 4˙632 65,23 – 

 szögez le 2˙748 38,70 Szinte csak múlt időben 

30. szorgalmaz 4˙465 62,88 – 

31. reagál 4˙331 60,99 – 

32. tiltakozik 4˙225 59,50 – 

33. sürget 4˙132 58,19 – 

34. ismertet 3˙806 53,60 – 

35. kifogásol 3˙492 49,17 – 
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36. hív fel 3˙481 49,02 – 

 
felhív 

(figyelmet) 

4 0,06 – 

37. tagad 3˙267 46,01 – 

38. megjegyez 3˙209 45,19 – 

 jegyez meg 1˙875 26,42 
Utánuk minden esetben 

írásjel; 50%: ; 50%: , 

39. hivatkozik 3˙025 42,60 – 

40. utal (+ arra) 3˙017 42,49 – 

 utal 1˙565 22,04 – 

 utal rá 257 3,62 – 

41. szólít fel 3˙012 42,42 – 

 felszólít 2˙757 38,82 – 

42. ellenez 2˙962 41,71 – 

43. mesél 2˙873 40,46 – 

44. érvel 2˙741 38,60 – 

45. rámutat 2˙176 30,64 – 

 mutat rá 1˙292 18,19 – 

46. 
(vádat) 
visszautasít 

2˙085 29,36 
– 

 utasít vissza 435 6,13 – 

47. tudat 1˙971 27,76 – 

48. elemez 1˙558 21,94 – 

49. megerősít 1˙529 21,53 – 

 erősít meg 449 6,32 – 

50. kommentál 1˙437 20,24 – 

51. méltat 1˙274 17,94 – 

52. indítványoz 1˙045 14,72 – 

53. jelent be 985 13,87 – 

 bejelent 711 10,01 – 

54. vázol 971 13,67 – 

55. fejteget 946 13,32 – 

56. tudósít 907 12,77 – 

57. beismer 857 12,07 – 

 ismer be 182 2,56 – 

58. sérelmez 792 11,15 – 

59. felvet 791 11,14 – 

 vet fel 742 10,45 – 

60. fűz hozzá 719 10,13 – 

 hozzáfűz 689 9,38 – 

61. idéz fel 698 9,70 – 

 felidéz 509 7,17 – 

62. bevall 658 9,27 – 

 vall be 327 4,60 – 

63. fejt ki 565 7,96 – 

 kifejt 500 7,04 – 

64. kijelent 562 7,91 – 

 jelent ki 229 3,22 – 

65. aláhúz 523 7,36 Szinte csak múlt időben 

 húz alá 358 5,04 Szinte csak múlt időben 

66. meggyőz 499 7,03 – 

 győz meg 342 4,82 – 

67. felsorol 423 5,96 – 
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 sorol fel 317 4,46 – 

68. megemlít 420 5,91 – 

 említ meg 90 1,27 – 

69. részletez 416 5,86 – 

70. int + …-re 352 4,96 – 

 int + óva 168 2,37 – 

71. taglal 325 4,58 – 

72. sajnálkozik 138 1,94 – 
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SPICZÉNÉ BUKOVSZKI EDIT 
 

 

IRODALOM ÉS NYELVHASZNÁLAT INTERAKCIÓJA: 

NYELVHASZNÁLAT JULIAN BARNES: A VILÁG TÖRTÉNETE 

10 ÉS FÉL FEJEZETBEN CÍMŰ REGÉNYÉBEN 
 

 

 

Nyelvészeti elemzés általában spontán mintavétel vagy éppen ellenkezőleg, gondosan megtervezett 

adatgyűjtés alapján szokott történni. Első hallásra paradoxnak tűnhet együtt vizsgálni egy irodalmi művet és a 

sokkal egzaktabban felmérhető nyelvi valóságot, hiszen az előbbi tudvalevőleg egy fiktív valóságot ábrázol a 

maga eszközeivel, következésképpen nyelvhasználata is fiktív. A kísérlet azonban nem példa nélkül való, egy 

irodalmi mű szereplőinek nyelvhasználatát elemzi egyik tanulmányában Deborah Tannen (Tannen 1994), és 

Geoffrey Leech (Leech 1992). A diskurzuselemzés egyik szakértője, Guy Cook egy egész könyvet szentelt az 

irodalmi művek diskurzus alapú elemzésének (Cook 1994). 

A vizsgálathoz először is az általunk használt irodalom fogalmat kell tisztázni. Számos felfogás létezik az 

irodalom definiálására, számunkra az a definíció lehet kiindulási alap, amely szerint az irodalom a nyelv egy 

speciális működési területe, egyben maga is egyfajta társadalmi interakció, amely azonban a köznyelvhez 

képest intellektuális, esztétikai és morális többletet hordoz. Sok szerző egyenesen csak szövegként emlegeti az 

elemzendő írásművet, ezzel is jelezve, hogy a nyelvészeti elemzés szempontjából a graffiti, a reklám vagy egy 

klasszikus irodalmi alkotás egyenértékű lehet (Halliday 1985). 

Vizsgálódásunk másik alapfogalma a nyelv, amelyet eszközként, a kommunikáció eszközeként fogunk fel, 

amelynek révén korlátlan számú különböző individuális nyelvhasználat alkotható. Ugyanakkor a nyelv 

produktum is, egy alkotói szándék egyedi és megismételhetetlen megtestesülése. A nyelvnek irodalmi mű 

alkotására történő használatbavétele során születik egy írott diskurzus, amely elemezhető a nyelvi 

produktumok különböző szempontú vizsgálatára kidolgozott módszerekkel. Ebben a szereposztásban az írónak 

jut az a szerep, hogy tehetsége révén számos idiolektus hordozója és formába öntője legyen. Szereplői, illetve 

a narratívája által elmondottak egy fiktív modellt alkotnak, amely modell sokak számára hozzáférhető, hiszen a 

műalkotás befogadása közönséget feltételez. Ennek az akár laikus, akár szakmai közönségnek lehetősége van a 

műben foglaltakat a természetes kommunikáció során alkalmazott stratégiák alapján értelmezni. A két stratégia 

(a köznyelvi és irodalmi befogadói) lehet eltérő, azonos, illetve egymásból építkező, de mindenképpen 

előfeltételezik egymást, megvalósítva a címben emlegetett interakciót. 

Bármely kommunikatív produktum interpretációja három szinten történik, amelyeket természetesen sok 

egyéb nyelven kívüli tényező (kultúra, előképzettség, szituatív elemek stb.) befolyásolnak. Az első szint a 

nyelvi megértés szintje, ahol a konkrét nyelvi jelek dekódolása történik. A következő szint a stílus szintje, a 

megformáltság érzékelése. Ez, a nyelvi jelek egymáshoz viszonyított helyzetén, rendszerén alapul (szemantika, 

szintaxis, diskurzuselemzés), ez az úgynevezett hogyan szint, amelynek értelmezésekor a nyelven kívüli jelek 

és a metainformációk dekódolása is történik. Leggyakrabban ezt a szintet értelmezik úgy, mint amelynek 

alapján a köznyelvi és az irodalmi beszéd különbözik. A harmadik, a legkomplexebb szint a mű tartalmi 

megértésének szintje. Ezen a szinten jut el a mű üzenete, az író szándéka a befogadóhoz, aki beilleszti azt a 

saját élménymezőjébe. 

Minél többértékű (multivalens) a mű, annál komplexebb a befogadási művelet. A megértési folyamatot 

megelőzi, és lehetővé teszi azon elvárások összessége, amely a kommunikációban (szóbeli és írott) részt vevő 

felekben él, és szükséges az adott szituáció megértéséhez, részét képezi a kommunikatív kompetenciának. Az 

irodalmi művek befogadása során egy sor segítség áll rendelkezésünkre a minél pontosabb értelmezéshez, 

hiszen ismerjük a helyszínt, a szereplőket, bizonyos feltevéseink vannak a motivációjukat és 

beszédszándékaikat illetően. Ezen feltételek megléte hasonlatossá teszi a művet egy természetes diskurzushoz. 

Különbözik azonban a szóbeli diskurzustól, amennyiben nélkülözi a szupraszegmentális tartalmak kifejezésére 
használt szóbeli eszközöket, ugyanakkor sajátos eszköztárával – amelyek vizsgálata a célom – sikerül 

továbbítania ezeket a tartalmakat. 
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Az írott diskurzust tehát sajátságos nyelvi eszközök alkalmassá teszik többszörösen dekódolt üzenetek, 

komplex jelentéstartalmak közvetítésére, ebbéli törekvésének eredménye a lexikális bőség, a szóbelitől eltérő 

szintaktikai gazdagság, változatos nyelvhasználat. Interaktív kapcsolatot tételezek fel a szöveg és nyelvezete 

között, amennyiben a szövegkörnyezet hozzájárul a kommunikatív üzenet pontosabb megértéséhez, 

ugyanakkor az alkalmazott nyelvi jelek túlmutatnak önmagukon, és egy sajátos metainformációs hálózat 

részeiként hol rejtetten, hol látványosan át- meg átszövik a szövegalakzatot, és ezáltal sokféle értelmezési 

lehetőséget teremtenek. 

A példaként választott irodalmi mű, Julian Barnes: A világ története 10 és fél fejezetben, különleges és 

rendkívül élvezetes példája a metafikciónak, az apokrif történelemszemléletnek és a bravúros stilisztikai 

megoldásoknak. Előadásomban a regényből idézett nyelvi, nyelvhasználati példákkal szeretném illusztrálni, 

hogyan válhat a nyelvhasználat a paródia, az irónia, a mítoszteremtés, a zeneiség, a pastiche, az elfedés és a 

feltárás eszközévé. 

A szerző a kortárs angol irodalom jelentős és elismert alakja. 1946-ban született és Oxfordban és később ott 

szerzett diplomát modern nyelvekből. Évekig dolgozott lexikológusként, amely tapasztalat némi magyarázatul 

szolgálhat, hogy honnan ez a kiemelkedő nyelvi affinitás és ámulatba ejtő szókincs. Számos rangos angol és 

nemzetközi díj tulajdonosa, eddig tíz regénye, novellás és esszékötetei jelentek meg. Irodalomkritikusként és 

publicistaként is ismert és elismert. 

Guy Cook Discourse and Literature című művében több irodalomelméleti teóriát is áttekint, amelyek 

relevánsak lehetnek irodalmi művek diskurzus-alapú megközelítéséhez.(1) Amikor a diskurzuselemzés azt 

vizsgálja, hogy mitől lesz egy szöveg koherens, nemcsak a nyelvi tényezőket, hanem a kontextust is vizsgálja, 

amely alatt a világról kialakított képünket/sémáinkat értjük tág értelemben. Cook abból a feltevésből indul ki, 

hogy minden szöveg (akár írott, akár verbális) aktivizál az olvasóban egy már meglévő sémát. Az újonnan 

olvasottak, az új tapasztalás, lehet megegyező, avagy eltérő a már meglévő sémával. Az irodalmi szövegre 

általában az jellemző, hogy deviáns, átrendezi, új jelentéssel ruházza fel a már meglévő mentális 

reprezentációinkat, de természetesen meg is erősítheti őket, amennyiben velük megegyező, vagy hasonló. A 

szöveg és a beszéd interpretációjához elengedhetetlen ezen sémák megléte (tudásunk a világról és arról, hogy 

az általunk küldött üzenet címzettje mit tud a világról). 

Barnes mesterien, de egyben rendhagyó módon alkalmazza a kohézióteremtés eszközeit. A 

prekoncepcióinkat már az is megingathatja, hogy a regény első fejezetének narrátora egy állat, és Noé 

bárkájának utazását meséli el. A szerző az állatokat megszemélyesíti, és olyan szóhasználatot tulajdonít nekik, 

amely abszolút inkongruens a tartalom szempontjából. Szintén nagyon jellemző írói technika, hogy a narrátor 

állat „személye” csak a fejezet végén, az utolsó mondatban derül ki, mindaddig az olvasó találgatásokra 

hagyatkozhat a szöveg utalásai alapján. A diskurzus koherenciáját kereső igényünk arra késztet, hogy tovább 

olvassuk a szöveget, amíg fény nem derül a szándékosan elhallgatott információkra. 

 

„Tehát szétkürtölték a felszólítást, de jellemző módon nem az igazságot közölték velünk. … Mivel nem 

akarták, hogy kitörjön az általános pánik, pároknak kiírt versenyt hirdettek – egyfajta IQ-teszttel kombinált 

szépségversenyt. Azok az állatok, akik nem voltak elég eszesek, hogy tudjanak a sorok között olvasni, úgy 

érezték, hogy nekik, köszönik szépen, de egyszerűen nincs szükségük arra, hogy megnyerjenek egy-két 

személyre szóló teljes költségtérítéses, luxus tengeri körutazást.” (Barnes 2002: 11; Feig András fordítása.) 

 

A következő idézettel azt szeretném bemutatni, hogy a szerző időnként kiszól az olvasóhoz, mintegy 

állásfoglalást kérvén az adott problémáról, ezzel megtöri a szöveg linearitását, elgondolkodtat, és kevésbé 

tűnik didaktikusnak, hiszen annak adja ilyen formában tanújelét, hogy maga sem biztos száz százalékig az 

elhangzottakban. A jól szerkesztett esszé egyszer csak átvált egy hétköznapi stílusú beszélgetésre, pl. „Mi 

csupán grandiózusabb verziói vagyunk annak az aprócska bogárnak, mely egy ceruza kopogtató hangjára 

feleletül hozzáütögeti fejét a doboz falához. Elhisszük ezt?” Később azt kérdezi: „Kezdek engedni a 

szabatosságból? Csak helytálló hasonlatot keresek” (Barnes 2002: 283). Ezzel bevonja az olvasót is az alkotás 

folyamatába. Másutt már meglévő sémáinkat erősíti meg azzal, hogy többes szám első személyt használ, pl. 
Mindnyájan tudjuk… vagy: Míg ezzel tisztában vagyunk, mégiscsak hinnünk kell abban, hogy… (Barnes 2002: 

284). 
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A fejezetek témaválasztása is meghökkentő, a drámaian komoly témák, mint a terrorizmus, a zsidókérdés, a 

Titanic tragédiája, a hit és a csernobili katasztrófa is megjelennek a lapokon, csakúgy, mint egy középkori 

tárgyalás jegyzőkönyve, egy őserdei forgatáson részt vevő színész levelei a kedvesének, illetve egy egyes szám 

első személyű narratív történet a mennyországból. Ez a tematikus bőség lehetőséget teremt műfaji 

sokszínűségre (esszé, leírás, személyes levél, novella) és nyelvi bravúrokra is. Az egyes fejezetek kulcsfigurái 

(a szú, a rénszarvas, egy kis gyerekversike, vagy Noé személye, bárkája) motívumként fel-felbukkannak 

további történetekben és fejezetekben, azt sugallva ezáltal, hogy minden mindennel összefügg és a metaforák, 

szimbólumok világa átszövi mégoly profán vagy mégoly szent történéseinket egyaránt. Maga a szerző így ír 

erről, abban a bizonyos fél fejezetben, amely témáját tekintve nagy ívű eszmefuttatás a szerelemről: 

 

„A világ történelme? Ugyan, csupán visszhangzó szavak a sötétben, képek, melyek néhány évszázadig 

ragyogó fénnyel égnek, majd semmivé halványulnak: történetek, régi történetek, melyek időnként mintha 

átfednék egymást, különös láncszemek, arcátlan összefüggések. Itt fekszünk a jelen kórházi ágyán (milyen 

gyönyörű tiszta ágyneműt húznak fel nekünk manapság!), s a napi hírek buborékjait infúziós csövön keresztül 

csepegtetik a karunkba.” (279) 

 

Az ugyan kiszólás és a zárójeles felkiáltás a köznyelvi, szóbeli stílus jellemzője, míg az egészségügyi 

szakszavak azt a kiszolgáltatottságot igyekeznek felidézni, amelyet kórházi körülmények között érezhet a 

beteg, és amely érzés rokon azzal, amit a világban való kiszolgáltatott létezésünk ébreszt bennünk. A szakmai 

nyelvhasználat további példáival azt szeretném bemutatni, hogy mennyire felerősítik, ill. előhívják a hozzájuk 

kapcsolódó konnotációinkat. Pl. A vallási viszálykodások címet viselő harmadik fejezet egy valós esetet beszél 

el, gondosan megjelölve a középkori forrást, és hűen visszaadva a francia és latin szavakkal megtűzdelt 

korabeli jegyzőkönyv stílusát. 

 

„Pétition des habitants 

Mi, a besançoni egyházmegyében található Mamirolle lakosai, lévén eltelve félelemmel a Mindenható Isten és 

alázatos engedelmességgel jegyese, az egyház iránt … ezennel az 1520-ki esztendő augusztus havának 

tizenkettedik napján, annak okáért fordulunk nyomatékossággal és sürgősséggel a tisztelt bírósághoz …” 

 

A szöveg stílusa és az a tény, hogy mind a védőbeszéd, mind a vádbeszéd megidézi igaza védelmében az 

ókori görög és római mitológia hőseit, a Biblia fontos és kevésbé jelentős szereplőit, abszurd ellentétben áll 

azzal, hogy a vádlottak padján egy, a püspöki széklábat szétrágó szúcsalád „ül”. A kirendelt védő így szól: 

„Én, a legnagyobb alázattal, azon leszek, hogy beszédes nyelvemet az ő néma nyelvök szolgálatába állítsam” 

(Barnes 2002: 80). 

Ez a mondat akár az író ars poeticája is lehetne. Előfordul még több orvosi nyelvhasználat, hajózási 

szakzsargon, média szakkifejezések, amelyek egyrészt az autentikusság érzetét keltik, ugyanakkor állandó 

forrásai az iróniának. 

 

„Virradatkor Maudet úr, őrzászlós, egy tyúkketrec tetején elvégezte a szükséges számításokat a hajó 

helyzetének meghatározására, és úgy ítélte, hogy épp az Arguin-zátony széle fölött tartózkodnak.” (Barnes 

2002: 134) 

 

„A szkript nem ugyanaz, mint amire emlékeztem – de hát mikor nincs így? – rendszerint azért, mert 

változtattak rajta. Megkértem a sminkest, hogy nyomjon már a képére néhány moszkitócsípést, Matt azonban 

erről hallani sem akart. Azt mondta, a változatosság kedvéért most ő akar lenni a csini fiú.” (Barnes 2002: 234) 

 

Képiség, zeneiség: ezeket a kategóriákat inkább a poétikai műfajok elemzése kapcsán szoktuk használni, 

pedig a próza is tág lehetőségeket biztosít a társművészetek attribútumainak nyelvi megformálására. A mi 

esetünkben azonban nem az történik, hogy az író zeneiséget, illetve képiséget sugalló szinonimákat használ, 

hanem a szövegbe, teljesen véletlenszerű módon, 3-4 alkalommal is beleírja egy gyermekvers két sorát. Az 

első említés előtt még áll egy egysoros magyarázat, később már csak önmagában szerepel a vers, a hatás, 

amelyet kivált, mégis olyan, mintha magunk is akaratlanul dúdolgatnánk a fülünkben motoszkáló dallamot. 
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Barnes sokszor hivatkozik ismert művészeti alkotásokra, művészekre (Michelangelo, Leonardo, Rubens, Dali), 

és gyakran idéz más szerzőket Homérosztól a Biblián és az angol klasszikusokon át napjainkig. Filmeket, 

filmbéli jeleneteket is idéz. Ez a pastiche jelleg egyfelől a fejünkben lévő sémákat hívja elő és állítja az írói 

szándék szolgálatába, ill. a parodizálásra nyújt lehetőséget. A következő idézet abból a fejezetből való, amikor 

az egyes szám első személyű narrátor Jónás és a cet történetét eleveníti fel: 

 

„Amikor a Cápát vetíteni kezdték a mozik, többen kíséreltek meg magyarázatot találni a filmnek a nézőkre 

gyakorolt magnetikus hatására. Valamiféle, az egész világon ismert őseredet-metaforára, archetipikus álomra 

épít talán? … Az angol regényíró Kingsley Amis, végiggondolván a filmet és annak lehetséges interpretációit, 

az alábbi következtetésre jutott: „Ez a film arról szól, hogy az ember istentelenül majrézik annak gondolatára, 

hogy egy rohadt nagy cápa egyszer csak felzabálja.” (Barnes 2002: 204) 

 

A szerző a képiség megjelenítése esetében is meghökkentő módszert alkalmaz. A Hajótörés című fejezetben 

egy festményről ír, de úgy, hogy azt írja le, mi nincs rajta, és azt, hogy mit gondol egy szemlélő, ha nézi ezt a 

festményt. 

 

„Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem festett meg” (és itt nyolc pontba szedve sorolja, hogy mi nincs a 

képen, ami pedig lehetne, ha csak a címből indulunk ki.) Későbbiekben mindig azzal vezeti fel az új 

gondolatot „Tehát képzeljünk el megint valami olyat, amit nem festett meg … Csak szavak segítségével tudjuk 

ezt elmagyarázni, ugyanakkor arra is kísérletet kell tennünk, hogy elfeledkezzünk a szavakról (Barnes 2002: 

157). 

És lelki szemeink előtt megjelenik az ő érzékletes leírása alapján valami, de persze az nem lehet a festmény, 

hiszen megmondta, hogy nem ezt festette meg. Játszik az olvasó fantáziájával és azután, mint egy utolsó 

trükköt (vagy tükröt?), oda tartja elénk a valódi kép reprodukcióját a szöveg után csatolva. 

Gondolnánk-e, hogy a csendet lehet ábrázolni írásban, és itt most nem a kipontozásra és szünetjelre 

gondolok. Az Ár ellen címet viselő fejezetben egy színész leveleit olvashatjuk, amelyeket a dzsungelbeli 

filmforgatásról küldött kedvesének. A levelek egyenként is remek stílusbravúrok, de a bennük és közöttük levő 

rejtett feszültség ábrázolása abban csúcsosodik ki, hogy a férfi egyre sürgetőbben követeli a választ, amely 

egyáltalán nem érkezik meg. Minden „kiáltására” – utóbbiak már nem is levelek, hanem táviratok – a csend a 

válasz: 

 

„KEERLEK SUERGOESEN HIVD CHARLIE-T AZ INTERCONTINENTALBAN STOP CSOOK 

CHARLIE STOP 

FENEEBE HIVD MAAR FEL AZ INTERCONTINENTALT BESZEELNUENK KELL STOP CSOOK 

CHARLIE” 

 

A megszólítások szóhasználata is nagyon árulkodó: Én drágaságom! (birtoklás) Hé, csinibaba! (szexuális 

utalás) Mókuskám! (lekezelés) Kedves Pippa! (semleges) nincs megszólítás (eltávolodás) Ide figyelj, te ribanc. 

Több helyütt a dialógusokban részt vevő felek közül az egyik nem válaszol, tehát nem verbálisan 

kommunikál, hanem csak bólint, vagy mosolyog. De ez a bólintás igazából nemleges választ rejt magában. 

Több történet szereplői között, férj és feleség, utas és kísérője, két barát stb. között is jelentkezik ez a rejtett 

feszültség, akár úgy is, hogy mást kommunikálnak, mint amit valójában gondolnak. A Noé bárkáját kereső 

expedíció két tagja között zajlott az alábbi párbeszéd, amikor megtalálni vélték Noé csontvázát. 

 

„Évekig eltartana, ha át akarnánk küzdeni az ügyet az összes bírósági hercehurcán. Tudod, milyenek a 

jogászok. 

Hajaj – mondta erre Jimmy, aki még életében nem fordult meg bírósági tárgyalóteremben.” (Barnes 2002: 

324) 

 

Igyekezetük különösen humorosnak tűnik az olvasó számára, mert mi egy korábbi fejezetből már tudjuk, 

hogy kinek a földi maradványait találták meg. Burleszkbe illő helyzetkomikumok sorozata írásban elbeszélve. 
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Találunk még példákat nyelvhasználati különbségekre a szereplők vallási, etnikai hovatartozása alapján, 

nemük és koruk szerint. Például a csernobili katasztrófa miatt aggódó barátnőjét a férfi szereplő mindig durván 

félbeszakítja, érveit semmibe veszi, és durva, maszkulin szóhasználatával megsérti. 

 

„Egyszerűen kijelentette, hogy a politika férfiak dolga, és hogy én azt sem tudom, miről beszélek. A földi élet 

kipusztulásáról folytatott beszélgetéseink nagyjából eddig a stádiumig jutottak el. Ha azt mondtam, aggódom, 

mit tesz majd Amerika, ha Oroszország nem mond le követeléseiről, vagy fordítva, ő rögtön azt kérdezte, nem 

gondolom-e, hogy ez nálam a premenstruális feszültség miatt van.” (Barnes 200: 104) 

 

A bibliai történeteket sajátos szóhasználattal, a tartalomhoz nem illő profán módon meséli el, mégsem 

kiáltunk blaszfémiát (megteszi helyettünk az egyik szereplő): 

 

„… mire aztán Isten végül is úgy döntött, megkíméli a várost: amin aztán Jónás hihetetlenül felhúzta magát, 

ami persze tökéletesen normális reakció olyasvalakitől, aki annyi szenvedésen ment keresztül, mint ő … De 

mintha még ennyi sem lett volna elég, Isten ernyedetlenül igyekezvén bizonyítani, ki a nagyfőnök, cifra kis 

parabolát rittyentett szolgája okulására.” (Barnes 2002: 201) 

 

Több jelentésréteget takar ez a szándékosan válogatott inkongruens szókészlet. A legfelső réteg egy 

humoros történetmesélés benyomását kelti, ha az olvasóban nincs meg a háttértudás és az affinitás ahhoz, hogy 

a gondolati tartalmat keresse, akkor is jól szórakozik a remekül megírt jeleneteken. Aki vertikálisan is a 

történet felszíne alá hatol, mint ahogyan a narrátor is gyakran kilép a szövegből, előre-hátra mozogva térben és 

időben, és elhelyezi a történeteket a saját világfelfogása alapján, annak is bőségesen akad gondolkodnivalója. 

Az elemzés célja az volt, hogy az irodalmi művet mint írott diskurzust értelmezve sajátos szempontból 

vizsgáljuk meg a szöveg nyelvi eszköztárát. A vizsgálat során azt a feltevést találtuk helytállónak, hogy a 

jelentés kibontása, a nyelvi jelek dekódolása egyidejűleg történik a jelentés létrehozásával. A nyelvi 

megformáltság mintegy katalizátorként működik, a folyamat tehát kétirányú, interaktív. Amit olvasunk és 

megértünk, interakcióba lép a fejünkben már létező tudásunkkal, és visszahat az olvasottakra, új értelmet adva 

ezzel a diskurzusnak. Minél több értékű egy mű – és ezt a jelzőt biztosan alkalmazhatjuk Barnes elemzett 

regényére –, annál több jelentésréteg fedhető fel a nyelvi jelek és eszközök dekódolása révén. Ráadásul, 

ahogyan Benczik Vilmos megállapítja, a tudattartalmak mind eredetibb közlésének igénye új nyelvi 

kifejezésmódokat keres, és ezzel a nyelvfejlődés motorjává válik, hiszen az általa alkalmazott verbalizációs 

technikák a nem irodalmi nyelvhasználatban is gyökeret vernek (Benczik 2006). 

 

Jegyzetek 
 

1 Terjedelmi okokból az idevágó irodalomelméletek elemzésétől el kell tekintenünk. Elsősorban R. Barthes, Jakobson, 

Bahtyin, Gadamer írásaira történik utalás. 
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SZABÓ TAMÁS PÉTER 
 

 

SZERVEZET VAGY SZERKEZET? 

A célcsoport nyelvszemléletének figyelembevétele a nyelvi ismeretterjesztésben 

 

 

 

1. A probléma 
 

A normatív nyelvhasználat szabályainak közvetítése során gyakran okoz nehézséget és feszültséget annak a 

ténynek a figyelmen kívül hagyása, hogy a beszélők nem azonos tudással és szemlélettel rendelkeznek a nyelvi 

rendszer működéséről, e működés befolyásolhatóságáról és a nyelv társadalmi és területi rétegződéséről. A 

problémával a formális képzésben és a nyelvművelő gyakorlatban egyaránt találkozunk. Az olyan jelenségek, 

mint a hiperkorrekció, nemcsak társadalmi tényezőkkel és nyelvhelyességi szabályok nem kielégítő 

ismeretével, hanem a nyelvi szabályok jellegéről alkotott tudás tisztázatlanságával is összefügghetnek. 

A konstruktivista pedagógia szerint egy-egy új ismeret tanítása előtt fel kell térképezni a tanulók előzetes 

tudását, meg kell érteni azokat az értelmezési kereteket, amelyekkel az adott kérdést megközelítik. Mindennel 

kapcsolatban feltételezni kell előzetes tudást, ám az esetek nagy részében ez a tudás meglehetősen heterogén, 

gyakran ellentmondásoktól terhes (a problémáról részletesebben lásd Nahalka 2002: 50–90; jelen vizsgálat 

szempontjából pedig Szabó megjelenőben). Az anyanyelv-pedagógus, illetve a nyelvművelő csak akkor 

végezhet eredményes munkát, ha az, amit közvetít, interakcióba lép a célközönsége gondolkodásában meglévő 

előzetes tudással. A módszertani munka támogatása érdekében jelen dolgozat célja néhány speciális, a 

nyelvvel kapcsolatos konceptualizáció bemutatása. A dolgozat megírásának alapjául szolgáló gyűjtés 

budapesti, pécsi és szegedi egyetemisták, főiskolások, illetve gimnazisták körében zajlott. A felhasznált adatok 

450 kérdőívből és 30 lejegyzett tematikus interjúból származnak (a kérdőívről és a módszertani háttérről Szabó 

2005 és Szabó megjelenőben tájékoztat részletesen). Jelen dolgozat – a vizsgált anyag és a vizsgálati cél 

természetéből fakadóan – csak az interjúk elemzésére tér ki. Az elemzések jelentős mértékben támaszkodnak a 

kognitív metaforaelméletre és a konstruktivista pedagógia ismeretelméletére. 

 

2. Adatgyűjtés interjúk segítségével 
 

Az interjúkat 2003 novembere és 2004 októbere között készítettem. A rövid adatfelvételt átlagosan húsz perc 

időtartamú irányított beszélgetés követte. Az adatközlőket a továbbiakban kurzivált sorszám azonosítja az 

alábbiak szerint (l. táblázat). 

 

Város A képzés jellege és a képző intézmény Sorszámok  

Budapest 

gimnazista (Karinthy Frigyes Gimnázium) 14., 16., 17. 3 fő 

nem magyar szakos (ELTE) 01., 02., 11., 12. 4 fő 

magyar szakos (ELTE) 03., 04., 13., 15. 4 fő 

Pécs 

gimnazista (Leőwey Klára Gimnázium) 29., 30., 31 3 fő 

nem magyar szakos (PTE) 23., 24., 26. 3 fő 

magyar szakos (PTE) 22., 25., 27., 28. 4 fő 

Szeged 

gimnazista (Deák Ferenc Gimnázium) 19., 20., 21 3 fő 

nem magyar szakos (SZTE Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolai Kar) 

05., 06., 10. 3 fő 

magyar szakos (SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főis-

kolai Kar) 

07., 08., 09. 3 fő 

  Összesen 30 fő 
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A beszélgetések nem rögzített kérdések alapján folytak, de bizonyos tematikus egységeket mindenképpen 

érintettek (a kérdésekkel kapcsolatban részletesebben Szabó megjelenőben tájékoztat): 

(1) A magyar nyelv változásának megítélése: a nyelv változása (új szavak, szerkezetek megjelenése, régiek 

eltűnése) tekinthető-e romlásnak vagy gazdagodásnak. 

(2) A nyelv tudatos megváltoztatásának lehetőségei, esélyei. 

(3) Az idegen nyelvek hatásának megítélése. 

(4) Tudatos beavatkozás nélkül az adatközlő szerint megőrizhető-e a nyelv hatékony kommunikációs 

eszköznek? A magyar nyelvjárások különbözőségével és a szomszédos országok magyarságának nyelvi 

különfejlődésével kapcsolatos ismeretekre, attitűdökre is ebben a blokkban lehet rákérdezni. 

Az (5) egység a nyelvművelő javak fogyasztására kérdez rá. Az interjúnak ez a része rokon vonásokat mutat 

az MNSZV (Magyar nemzeti szociolingvisztikai vizsgálat) NYRÁDIÓ, NYÚJSÁG, NYTV kérdésblokkjával 

(Kontra 2003: 65–6), kiegészül azonban a nyelvművelő javak minőségének és az adatközlőre tett hatásának 

elemzésével. 

(6) Ez a kérdéskör arra vonatkozik, hogy az adatközlő szerint kitűzhető-e előre egy ideálisnak tartott nyelvi 

állapot, és megfogalmazhatók-e feladatok annak elérése érdekében. 

(7) Hogyan éli meg az adatközlő a nyelvi hibajavítást? Szokták-e javítani? Ő javít-e másokat? Ha igen, kiket 

javít? Milyen jelenségek zavarják leginkább? 

(8) Az adatközlő közép-, illetve felsőfokú tanulmányai során milyen formában van/volt szó 

nyelvhelyességről, nyelvművelésről? 

(9) A „reklámtörvénnyel” (2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá 
egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről) kapcsolatos vélekedések. 

(10) Kiemelt szerepe van-e a magyar nyelv művelésének, illetve a magyarnak a világ nyelvei között? 

Egyes interjúk esetében további kérdések is felmerültek. A beszélgetések során az adatközlő véleményét 

vita kezdeményezése nélkül mindig elfogadtam, a hallott gondolatmenet egyes pontjaira azonban ellentmondás 

vagy érdekesnek tűnő összefüggés esetén mindig rákérdeztem. A feltett kérdések nemegyszer saját 

elképzeléseinek újragondolására késztették az adatközlőt. Több esetben kiderült, hogy az interjúalany számára 

az adott beszélgetés volt az első eset, hogy egyes nyelvészeti alapkérdésekről elgondolkodott. 

 

3. Az adatelemzés céljai 
 

Az interjúkészítés eredeti célja a kérdőívekből szerzett adatok pontosítása volt, a feldolgozás során azonban 

egyre világosabbá vált, hogy az interjúszövegek elemzése az adatközlők ismeretszerzési és tudáskonstruálási 

folyamatainak feltérképezését is lehetővé teszi. A tudáskonstruálás az adott individuum saját, aktív 

tevékenysége, de folyamatát komolyan befolyásolja a környezet. Esetünkben – a metanyelvi tudást vizsgálva – 

a formális képzésnek nagyon jelentős a szerepe. 

Jelen dolgozat elsődleges célja az adatközlők megnyilatkozásain keresztül jellemző konceptualizációkat 

bemutatni. Az oktatási folyamat megtervezése, illetve a nyelvművelés segédeszközeinek (szótárak, normatív 

tájékoztatók, kézikönyvek) tervezése szempontjából annak vizsgálata a legfontosabb, hogy az adatközlők, a 

nyelvről beszélvén, milyen nyelvi eszközökkel tartották alkalmasnak kifejezni gondolataikat. Tomassellónak a 

nyelvi szimbólumok perspektivikus természetéről közölt gondolatai e kérdés szempontjából is termékenynek 

bizonyulnak: a nyelvi szimbólumok arra szolgálnak, hogy „az emberek másokat arra ösztönözzenek, hogy egy 

perceptuális vagy konceptuális helyzetet egy bizonyos módon és ne másképpen értelmezzenek, vagy 

figyeljenek meg” (idézi Tátrai 2005: 210). Könnyen belátható: a tanár, illetve a nyelvművelő az általa 

alkalmazott (metaforikus) kifejezésekkel erőteljesen képes hatni célközönsége konceptualizációs folyamataira. 

Ugyanígy a megkérdezett anyanyelvi beszélők (iskolázottságuk foka és jellege szerint eltérő szakmai hátterű) 

beszámolói részben már szilárdan elsajátított tudásokat, konceptusokat jelenítenek meg, részben még nem 

ismert problémák megoldási kísérleteit tükrözik. E kísérletek során a már rögzült konceptusok segítségével 

történik az új probléma körüljárása, megértése, a megértett összefüggések kifejezése. 
A nyelvről alkotott konceptualizációk vizsgálatára különösen alkalmas a kognitív metaforaelmélet 

alkalmazása, hiszen a nyelv mint olyan nem kézzelfogható, természetéről, felépítéséről, használatáról stb. 

különféle modellek élnek, ezek a modellek pedig eltérő metaforákkal jeleníthetők meg a legjobban. A 
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modellek metaforikussága természetes, mert – mivel a világról és a nyelvről való tudásunk analóg – a nyelvvel 

kapcsolatos fogalmak jól kifejezhetők a mindennapi élet jelenségeivel (e jelenségek kerülnek tehát a metaforák 

forrástartományába). 

Jelen dolgozat az interjúk kérdésköreiből a nyelv változásfolyamatainak megítélésével összefüggő 

elképzeléseket elemzi. Az elemzés korpusza az összes elkészített interjú teljes lejegyzett szövege. 

 

4. A nyelvi változásról – az interjúk alapján 
 

A metanyelvi szövegekben alkalmazott metaforák jelentős mértékben irányítják a tanulók tudáskonstruálási 

folyamatait. Az elemzett interjúkkal kapcsolatban általánosságban elmondható: nem volt kimutatható, hogy 

egy-egy adatközlő következetesen egy metaforát alkalmazott volna érvelésében. A metaforák jelentéskörének 

tudatos egymásra játszatása azonban gyakori volt. Megnyilatkozás közbeni metaforaváltással az adatközlők 

esetenként modellt is váltottak. A metaforák forrása számos esetben a nyelvművelő irodalom (illetve az arra 

támaszkodó tanári gyakorlat) volt. Ki lehetett mutatni konvencionalizálódott metaforákat is. 

A nyelvi változás kérdése a romlásétól, javulásétól elkülönülten is tárgyalható, hiszen más az, amikor azt 

kell megítélnie az adatközlőnek, hogy szerinte káros vagy előnyös-e egy-egy változás, és más, ha magát a 

folyamatot kell leírnia: mit gondol, mi és hogyan változik? Az adatközlők elsősorban a lexikon változásával 

kapcsolatban fejtették ki elképzeléseiket. Ez nem véletlen, hiszen a nyelvben a szóállomány (különösen a 

peremszókincs) cserélődése a legnagyobb mértékű és a leglátványosabb. A kulcs e kérdéssel kapcsolatban az, 

hogy élő szervezetnek vagy művi szerkezetnek fogják-e fel a nyelvet az adatközlők. 

Természetesen ez a kérdés nem dönthető el könnyen. Például a következőhöz hasonló mondatokban a 

metaforaelemzést óvatosan kell végezni: „Én azt nem tudnám elképzelni, hogy egy élő nyelv eljut arra a 

szintre, hogy kommunikációra nem lesz alkalmas” (29). A fogalmazásmód A NYELV ÉLŐLÉNY metaforát 

sugallja, de valószínű, hogy az alkalmasság kérdése arra vonatkozik, hogy a nyelv mint ESZKÖZ hogyan 

használható a kommunikáció során. Feltehetően az élő nyelv a holt nyelv terminus ellentéteként szerepel, tehát 

a metafora alkalmazását a terminus metaforikussága sugallja az elemzőnek. Ezzel szemben egyértelműbb az 

élőlényként, sőt ÖNÁLLÓ AKARATTAL RENDELKEZŐ ÉLŐLÉNYként való bemutatás a következő mondatban: „a 

nyelv, az magát alakítja, meg az emberek alakítják” (20). Észre kell azonban venni, hogy e megnyilatkozásban 

a nyelv amellett, hogy saját akarattal rendelkezik, ki van téve az emberek ízlésének, beavatkozásainak is. 

A nyelvi változásokkal kapcsolatban gyakran kimutatható a lakoffi TARTÁLY-SÉMA mint idealizált kognitív 

modell (tehát a metaforánál magasabb szinten történő elvonatkoztatás) alkalmazása: A NYELV/A SZÓKÉSZLET 

TARTÁLY, amelybe bekerülnek egyes nyelvi elemek, de ki is kerülhetnek belőle. Hangsúlyozandó, hogy a 

TARTÁLY-SÉMA zárt nyelvet, határozottan körülhatárolható teret feltételez. A tartályban folyadék vagy szilárd 

anyag egyaránt lehet, a lényeg az, hogy elkülöníthető, hogy mi való bele és mi idegen. A tartály tartalma 

cserélődik: „beáramló szavak” (07), „bekerülnek egyre csúnyább szavak [majd az interjú későbbi részében az 

adatközlő megjegyzi:] kezdenek majd újra kiesni ezek a szavak” (30). Az elemzés során azonban óvatosnak 

kell lenni, hiszen a következő idézetben: „az idegen szavak kiszorítják a magyar szavakat” (20) feltételezhető 

a TARTÁLY-SÉMA működése is (a tartályba beáramló folyadék mintegy kinyomja a tartály korábbi tartalmát), a 

kiszorít ige azonban vonatkozhat ÖNÁLLÓ AKARATTAL RENDELKEZŐ LÉNYre is, ami/aki mintegy befurakodik 

másnak a helyére. Szintén önálló akaratot, önvezérelt mozgást idéz fel a bejön ige: „Vannak olyan szavak, 

amik ahogy bejönnek, akkor sokkal változatosabbá teszik a nyelvet” (19). 
A bekerült/bejött nyelvi elemek kívánatos viselkedése több adatközlő szerint is az asszimiláció 

(megfigyelhető, hogy itt A SZAVAK AKARATTAL RENDELKEZŐ ÉLŐLÉNYEK metafora érvényesül: a szavak úgy 

viselkednek, mint a korábbi lakóhelyükről máshová költöző emberek): „De ha egy idegen szó praktikusabb, és 

be is tud illeszkedni a magyar grammatikába, akkor szerintem nyugodt lélekkel használhatjuk azt” (04); 

„Lehet, hogy lesznek olyan szerkezetek, amik meghonosodnak, viszont nem hiszem, hogy ez bármilyen 
szempontból hátráltató lenne” (25). Az asszimiláció (meghonosodás) gondolata annál is jelen van, aki 

alapvetően nem kárhoztatja az idegen nyelvi elemeket: az angol mellett vagy helyett „ha francia szavak 

jönnének be, szerintem akkor sem lenne bármi probléma velük” (25). A meghonosodás nem okvetlenül jelenti 
a nyelvi elem alaki megváltozását, csupán azt, hogy egy idő után már nem tűnik idegennek (a nyelvhasználók 

mintegy befogadják). 
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Sajátosan homogénként jelenik meg a nyelv számos nyilatkozatban (mint az idézett példák legtöbbjében 

láthatjuk, a nyelv jelző nélkül szokott szerepelni1). A nyelv egyes regiszterei (változás)jelenségeinek hatását a 

nyelv egészére vetítve ítéli meg a következő adatközlő: „nagyon sokszor rövid tőmondatokban szavakat, 
félmondatokat odavetve vezetik a műsorokat, ami nem hiszem, hogy a nyelv fejlődésében bármit is segítene. Ez 

szerintem hátráltatja a fejlődést vagy legalábbis visszafejleszti” (11). A FEJLŐDÉS EGYENES IRÁNYÚ MOZGÁS 

metafora jelenik meg e megfogalmazásban, ami azért érdekes, mert a változásnak egy irányát engedi meg, 

ráadásul egy olyan objektummal kapcsolatban, ami maga is egynemű. 

Ennél differenciáltabban képes tükrözni a nyelvhasználat sokféleségét a következő metaforasor 

alkalmazása: A NYELVHASZNÁLAT VISELKEDÉS, A KÍVÁNATOS VISELKEDÉS ILLEMSZABÁLYOK KÖVETÉSE. Az 

illemszabályok többfélék, az egyes élethelyzetekben változó számú és formalitásfokú szabályt kell betartani. 

Mint az illemszabályok betartásának, az adott normát betartó nyelvi viselkedésnek is alapvetően kettős 

funkciója van: az identitásjelölés (származás, „gyerekszoba”) és a homlokzatóvás (a beszélő a maga és a 

beszédpartnere pozitív homlokzatát egyaránt óvja). Ezzel a háttérrel a nyelvi jelenségek megítélése nem 

egyetemleges (az egyes nyelvi megnyilatkozások nem a priori kategóriák alapján utasítandók el vagy 

preferálandók), az attitűd kontextusba ágyazódik és indokolható: „És bekerülnek egyre csúnyább szavak is a 

mindennapi kommunikációba is. Ez szerintem nem helyes, mert meg kell adni a tiszteletet a másik embernek” 

(30); „Szerintem mindenképpen figyelembe kell venni a társadalmi rétegek különbözőségét, és hogy különböző 

rétegekben hogy változik a nyelv, mert pl. a diáknyelv mindig is egy külön kategóriának számított, ezért 
változásai a köznyelvéitől eltérően ítélendők meg” (31). „A nyelvművelők informális megnyilatkozások 

elítélésekor olyasmibe szólnak bele, amihez nincs joguk” (03). Az adatközlő szerint a nyelvművelők 

tulajdonképpen illemszabályt sértenek (agresszív) nyelvi viselkedésükkel, mert nem óvják a beszédpartnerek 

(a kijavítottak táborának) homlokzatát. 

Különböző metaforák jelentésének egymásra játszatását illusztrálandó, érdemes hosszabban idézni és 

elemezni egy gondolatsort (a tagmondatok beszámozása a későbbi elemzést könnyíti meg): „(1) Nagyon sok 
olyan [ti. szó] van, (2) amit megpróbálnak kigyomlálni a nyelvből, (3) de nagyon sok olyan van, (4) ami már 

úgy beleépült, (5) hogy már föl se ismerni. […] (6) Tehát szerintem a nyelv az tudja, (7) mondjuk azt, (8) hogy 
mennyit tud befogadni, (9) és biztos vagyok benne, (10) hogy száz év múlva sem fogunk mi angolul beszélni, 

(11) akármennyi is jön be, (12) mert vannak olyan dolgok, (13) amik mindig is idegenként fognak hatni, (14) 

és lesznek olyanok, (15) akik nem fogják tudni beépíteni a szókincsükbe” (25). E két mondatban a nyelv 

komplexitását változatos modellezéssel írja le az adatközlő. Előadásmódjában folyamatosan nézőpontot vált, 

nem érvényesít egyetlen fogalmi metaforát, hogy annak megfelelően rendezze el mondanivalóját. Sőt: 

időközben a nyelv elemeinek tárgyalását az azt használó társadalom elemeivel kombinálva mutatja be. 

Gondolatát végigkövetve, az alábbi metaforákkal találkozunk: 

– (2) A SZAVAK NÖVÉNYEK; A NYELVMŰVELÉS KERTGONDOZÁS (az interjú kontextusából feltételezhető, 

hogy a megpróbálnak alakkal a nyelvművelőkre utal); 

–  (4) A NYELV ÉPÜLET (vö. erre AZ ABSZTRAKT KOMPLEX RENDSZER ÉPÜLET metaforát; Kövecses 2005: 

74–81), A SZAVAK ÉPÍTŐELEMEK; 

–  (6) A NYELV (ÖNÁLLÓ AKARATTAL RENDELKEZŐ) ÉLŐLÉNY; 

–  (8) esetében ha a befogad ’védelmébe veszi’ értelemben szerepel, folytatódik A NYELV (ÖNÁLLÓ 

AKARATTAL RENDELKEZŐ) ÉLŐLÉNY metafora; ha ’térfogata lehetővé tesz további beáramlást’ 

értelemben, akkor a lakoffi TARTÁLY-SÉMA mutatható ki; 

– (11) A SZAVAK AKARATTAL RENDELKEZŐ ÉLŐLÉNYEK; ha a jön be ’bekerül’ értelemben áll, ismét a 

TARTÁLY-SÉMA jelenik meg; 

– (15) A SZÓKINCS ÉPÜLET, A TANULÁS ÉPÍTÉS, A SZAVAK ÉPÍTŐELEMEK (az adatközlő az utolsó 

tagmondatban a beszélőközösség tagjaira utal). 

Az adatközlő úgy véli, az idegen elemek egy része ki fog veszni a nyelvhasználatból. Ennek oka azonban 

nem az adott nyelvi elem önmagában vett alacsonyabb értéke vagy „sikerületlensége”, hanem az a társadalmi 

tény, hogy a nyelv egyes elemeit a használók minősítik, kommunikációjuk során az egyes variációk közötti 

választással értékrendet is tükröznek, és mindig lesznek olyan (stigmatizált vagy éppen ellenkezőleg: túl 

formális regiszterbe tartozó, ennek okán ritkán használt) elemek, amelyek a közösségi használatból kikopnak. 

A kérdéskörrel kapcsolatban másnál is előfordul a nyelv többféle kontextusba helyezése egy gondolaton 

belül (azzal kapcsolatban, hogy milyennek kell lennie a nyelvnek): „általában van egy gazdaságosságra 
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törekvés mindenben: nem csak a nyelvben, de a nyelvben is. […] alapvetően a nyelv egy logikus rendszer, van 

egy saját logikája, ezért kénytelen ahhoz idomulni és gazdaságosnak lenni […]. Nyilván a nyelvnek más a 

logikája, mint amit egyébként logikának hívunk, de hát ez is egy rendszer. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy 
mi az, ami magyartalan, tehát ami a magyar nyelv logikájának ellentmond. Ez talán egy nehezen 

meghatározható ízlésbeli kérdés” (04). A gazdaságosságra törekvés – azon kívül, hogy számos komplex 

rendszer jellemzője – felidézi A NYELVI ELEMEK PIACON MEGJELENŐ HASZNÁLATI ESZKÖZÖK metaforát, míg a 

logika (érthető ’észjárás’-ként is) A NYELV ÖNÁLLÓ AKARATTAL RENDELKEZŐ LÉNY metaforát implikálja. Az 

utolsóként idézett mondat feltehetőleg a hagyományos nyelvművelő irodalomnak arra a gyakorlatára reflektál, 

amely logikára, tiszta magyarságra stb. hivatkozva tulajdonképpen egy társadalmi csoport (híressé vált 

kifejezéssel: „törpe minoritás”; Gombocz 1931: 11) saját nyelvi értékrendjét kívánja mások 

nyelvhasználatában érvényesíteni. A logikusság és a magyarosság ebben a gyakorlatban egyaránt 

transzcendens, megkérdőjelezhetetlen érték (szemben a piaci követelmények figyelembevételével kiszabható 

árral), folyamatosan változó tartalommal. 

 

5. Metaforák az oktatásban 
 

A tankönyvi, illetve a tanórai terminushasználat során törekedni kell arra, hogy az alkalmazott kifejezések 

valóban a közvetítendő nyelvi modellt tükrözzék, és ne vigyék esetleg tévútra az érvelést vagy a magyarázatot. 

A szituatív kettősnyelvűvé nevelés céljait szem előtt tartó nyelvhelyesség-oktatást – tartalmi vonatkozásai 

miatt – valószínűleg jobban szolgálja A NYELV (ELEMEI) ARTEFAKTUM(OK), A NYELVI ELEMEK PIACON 

MEGJELENŐ HASZNÁLATI ESZKÖZÖK szemlélet hangsúlyozása. Ez – A NYELV (ELEMEI) ÉLŐ SZERVEZET 

(RÉSZEI) metaforával összevetve – könnyebben érthetővé teszi, miért kell különböző szituációkban különböző 

nyelvi elemeket használni (mint ahogyan pl. másra használjuk a fúrót, mint az ecsetet), miért van szinonim(nak 

tűnő) szavaknak eltérő használati értéke (mint ahogy az egyes termékeknek sem egyezik az ára a piac 

törvényei, a márkák presztízse stb. miatt, tehát nem egyszerűen azért, mert az egyik „jobb” a másiknál). Éppen 

ezért nem tartható szerencsésnek, ha az oktatásban és a nyelvi ismeretterjesztésben a nyelvi elemek 

artefaktum- és organizmusjellege úgy különül el, hogy az utóbbihoz (a természetes jelenségekhez, „a rendszer 

önmozgásához”) veszélyképzet társul.2 Nyilvánvalóan A NYELVI ELEMEK PIACON MEGJELENŐ HASZNÁLATI 

ESZKÖZÖK metafora alkalmazásakor is differenciálni kell: nem sugallható pl., hogy a „konkurencia terméke” 

önmagában azért rossz, mert „nem saját gyártmány”. Ha a nyelv nem rendelkezik önálló akarattal (illetve, ha 

nem a nyelv az, „aki” önálló akarattal rendelkezik, hanem a beszélő), ha a nyelvi elemek beáramlása nem 

ellenőrizhetetlen árvíz (és ha az árvíz elleni védekezést nem csak a társadalom egy maroknyi csapata képes 

megszervezni), a beszélő nem érzi magát kiszolgáltatottnak. Ehhez csatlakozhat annak felismertetése – A 

NYELVHASZNÁLAT VISELKEDÉS összefüggés alapján –, hogy a nyelv állománya használóinak (az egyes 

regiszterekben más követelményeknek eleget tevő) nyelvi produkciója révén változik. A nyelvi viselkedés 

pluralizmusának hangsúlyozása (A NYELVHASZNÁLAT DIVATKÖVETÉS) felismertetheti a diákkal, hogy a nyelvi 

változók megválasztása révén megvalósítható szimbolikus azonosulás (referenciacsoport-választás) 

szabadságot jelent: barátaival és tanáraival a saját választása révén – attól függően, hogy viselkedését hogyan 

kívánja formálni – beszélhet másként. Ez feloldhatja a beszélőt számos feszültség alól: nem kell úgy éreznie, 

hogy A NYELVHASZNÁLAT HARC, amelyben vannak jók és rosszak. Szintén nem kell úgy éreznie, hogy A 

SZABÁLYOK(AT RÖGZÍTŐ MŰVEK) FEGYVEREK, amelyek mások gyengítésére, megsebesítésére valók.3 A 

társadalom rétegzettségének nyelven keresztül (is) zajló megértetése a toleranciát is fejlesztheti a diákban. 

Ezzel együtt, amikor nem szociolingvisztikai vagy nyelvhelyességi ismeretek átadása a cél, a nyelv belső 

összefüggéseinek érzékeltetésére jól használható A NYELV (ELEMEI) ÉLŐ SZERVEZET (RÉSZEI) metafora. Meg 

kell azonban jegyezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy pl. A NYELVI VÁLTOZÁS BETEGSÉG metafora használata 

(vö. Nádasdy 2004) kívánatos. A NYELV (ELEMEI) ÉLŐ SZERVEZET (RÉSZEI) metafora inkább annak a 

jelenségnek az érzékeltetésére megfelelő, hogy – bár a nyelv(használat) társadalmi beágyazottságú – a nyelv 

strukturális szerveződése, felépítése, elemeinek cserélődése, változása stb. nem áll az ember tervező hatalma 

alatt. Társadalmi összefogással, tudatos döntésekkel nem változtatható meg a magyar nyelv névutóállománya, 
fonotaktikája, mint ahogy mondattana sem; működése, célelvűsége vagy produktivitása nem olyan, mint egy 

ember tervezte gépé stb. 
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A fentiekben vázolt összefüggések természetesen csak akkor igazolhatók, ha tankönyvelemzéssel, tanítás-

módszertani kísérletek segítségével kimutatható, hogy a megfelelőnek tartott terminológiával, szemlélettel 

oktatott tanulók nyelvi produkciója valóban adekvátabb, szituációhoz illőbb, mint a más szemlélettel 

oktatottaké. Hasonló vizsgálatok végezhetők a nyelvművelő javakkal és célcsoportjaikkal kapcsolatban is. 

Jelen dolgozat ilyen elemzések és kísérletek tervezéséhez kívánt segítséget adni. 

 

 

Jegyzetek 
 

1 Ennek hátterében természetesen a kérdésfeltevés technikája is állhat: mivel nem a faipari szaknyelv, a kereskedelmi 

televíziók nyelve, a szépirodalmi nyelv, a külvárosi fiatalok nyelve, a sajtónyelv és ehhez hasonló terminusok szerepeltek a 

kérdésekben – hogy ne orientálják a válaszadó gondolkodását egy-egy problémára –, a válaszok sem pontosítottak a 

legtöbb esetben, bár a példákból általában kiderül, melyik regiszterre céloz az adatközlő. Maga a tematika is előidézhette 

az általánosító fogalmazást, hiszen – mint azt Tolcsvai Nagy (1991) is kimutatta – a nyelvhelyességről szóló diskurzusban 

(pl. a NymKk. fogalomhasználatában) nem ritka a langue homogénnek tételezése. 
2 Ez az elkülönítés jelen van a hagyományos nyelvművelő irodalomban: „A forrásnál, illetőleg a születésnél történő 

ellenőrzéssel megakadályozhatnánk a fölösleges idegen szók beáramlását, szópályázatokkal ösztönözhetnénk helyes 

magyarításukra, s mintegy meo-igazolást adhatnánk a sikerült alkotású új szóknak” (Kovalovszky 1977: 34; én emeltem 

ki: Sz. T. P.). Jellemző módon az ellenőrzéssel szó összekapcsolja a különböző képzeteket. Részben: a (veszélyes, áradó, 

elöntéssel fenyegető) folyadék állását is ellenőrizni kell, ugyanígy kell a már megszületett élőlény mozgását is 

kontrollálni. A veszélyképzet kevésbé jelenik meg a gazdasági termékként bemutatott szó esetében, és ez érthető, hiszen 

ezt a nyelvművelők tábora állította elő, így nem lehet veszélyes. 
3 A nyelvi ismeretterjesztés szövegeiben mindkét szemlélet megjelenik, vö. „[a NymKsz. olyan mű], amelyet szükség 

esetén szellemi fegyverként, ill. pajzsként szegezhetnek szembe a laikus »nyelvvédők« hangoskodó csoportjával [az 

olvasók]” (NymKsz. VI; én emeltem ki: Sz. T. P.). 
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SZATZKER SZILVIA 
 

 

GRAMMATIKALIZÁCIÓS ELMÉLETEK 

A német werden és a magyar lesz ige korpusz alapú szemantikai vizsgálata 

 

 

 

1. Bevezetés: Problémafelvetés és a téma indoklása 
 

Jelen tanulmány célja, hogy a német werden ige grammatikalizációját a magyar lesz ige jelentésváltozásainak 

tükrében vizsgálja, és elgondolásaival, valamint empirikus eredményeivel hozzájáruljon az episztemikus 

modális kifejezőeszközök grammatikalizációjának kutatásához.  

A célkitűzés első megközelítésben az alábbi kérdéseket veti fel: 

(a) Miért érdemes grammatikalizációs folyamatokat interlingvális megközelítésben tárgyalnunk? 

(b) Miért érdemes az episztemikus modális jelentés kialakulását grammatikalizáció-elméleti keretben 

magyaráznunk? 

(c) Miért érdemes az episztemikus modalitás grammatikalizációját kutatva, a német werden igét a magyar 

lesz igével egybevetnünk? 

Ebben a fejezetben ezekre a kérdésekre adunk választ. 

(a) Grammatikalizáció alatt azt a nyelvváltozási folyamatot értjük, amelynek során lexikális elemekből 

nyelvtani morfémák alakulnak ki, ill. ezek absztraktabb grammatikai jelentésű morfémákká válnak. (Vö. 

Hopper, Traugott 20032) 

A 80-90-es évek óta a grammatikalizációs folyamatok kutatásában ún. kognitív fordulatról beszélhetünk: a 

kutatók a nyelvtani jelentés kialakulását is gondolkodási, megismerési mechanizmusokra vezetik vissza, a 

nyelvhasználók kognitív problémamegoldó stratégiáira (vö. Diewald 1997, Hopper, Traugott 20032). Eszerint a 

nyelvtani jelentés kialakulásában is éppúgy metaforikus fogalomtársítások és metonimikus eltolódások 

játszanak szerepet, mint a lexikális jelentés esetén. Pragmatikai aspektusból, a diskurzusból kiindulva a 

grammatikalizációs folyamat során konverzációs implikatúrák konvencializálódnak, azaz épülnek be a nyelvi 

jel fogalmi rendszerébe. Ha a nyelvhasználó egy nyelvi jelet szokatlan szövegkörnyezetben észlel, a grice-i 

konverzációs maximák alapján abból indul ki, hogy a beszélő releváns információt közöl, ezért a nyelvi jelet 

az új kommunikációs helyzetnek megfelelően újraértelmezi, konverzációs implikatúrát alkalmaz. Ha a 

nyelvhasználók nagy gyakorisággal alkalmazzák ugyanazt az implikatúrát adott kontextusban, az a nyelvi jel 

jelentésének részévé válik (Traugott, König 1991).  

A fenti kognitív folyamatok univerzalitásából, ill. tipikusságából adódóan ún. grammatikalizációs csatornák 

alakulnak ki, vagyis nemcsak egy nyelvre, hanem nyelvek egész csoportjára jellemző grammatikalizálódási 

irányok, „útvonalak”. 

(b) Az episztemikus modális jelentés a világ nyelveiben tipikusan grammatikalizáció, ill. lexikalizáció útján 

jön létre (Ágel 1999). Az episztemikus modalitás alatt azt értjük, hogy a beszélő valamilyen logikai 

következtetés vagy evidencia alapján miként ítéli meg a propozíció valóságtartalmát1. Episztemikus modális 

jelentés szubjektivizációs folyamat során alakul ki, vagyis az adott nyelvi jel valamilyen objektívebb, propo-

zicionális jelentésére vezethető vissza. Az episztemikus jelentés grammatikalizációja során a nyelvi jel 

jelentése beszélőszempontú lesz, hatósugara (scope) megnő, hiszen kikerül a propozícióból, és annak egészére 

vonatkozva fejezi ki a beszélő értékítéletét.  

A módbeli segédigék episztemikus jelentésének grammatikalizációja kapcsán, ill. az aspektualitás, 

temporalitás, modalitás összefüggéseit kutatva, a nyelvtipológiai vizsgálatok az alábbi grammatikalizációs 

útvonalat tárták fel:  

 
„aspect/agent-oriented modality > tense > epistemic modality/speaker-oriented modality” 

(Heine 1993: 17) 
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A szintén szubjektivizáció során kialakuló, ugyancsak a beszélőnek a propozícióhoz való attitűdjét kifejező 

árnyaló partikulák grammatikalizációja tipikusan hasonló fázisokat mutat: 

 

„local > temporal > logical > illocutive/discourse functional” (Abraham 1991: 373) 

 

A skálák alapján a szubjektív modalitás gyakran lokális jelentésből vagy objektív modális tartalomra 

visszavezethető időbeli jelentésből alakul ki. 

(c) A német werden + főnévi igeneves szerkezet egyrészt a (jelenből szemlélt) jövő kifejezésére szolgáló 

analitikus igeidő [(1) a)], másrészt episztemikus modalitást, méghozzá jelenre vonatkozó valószínűséget jelöl 

[(1) b)]: 

 

(1) a) Morgen wird es regnen.  
  ’Holnap esni fog.’ 

 b) Er wird jetzt in der Bibliothek sitzen.  

  ’Most bizonyára a könyvtárban ül.’ 

 

A fentiek értelmében felmerül a kérdés, hogy az utóbbi jelentés nem az előbbiből alakult-e ki 

grammatikalizáció útján.  

Ugyanakkor a germán nyelvek csoportjában egyedülálló, hogy a német analitikus jövő igeidő nem objektív 

modális tartalomból alakul ki, segédigéje ugyanis eredendően ’válik valamivé’ jelentésben használatos. Az 

ilyen eredetű jövő időre viszont nem jellemző az episztemikus jelentésbővülés (Bybee, Pagliuca, Perkins 

1994). 

Bizonyos párhuzam figyelhető meg azonban a magyar nyelvben. A magyar analitikus jövő idő (fog + főnévi 

igenév) nem rendelkezik ugyan modális jelentéssel, de a lesz ige mind ’válik valamivé’ [(2) a)], mind jövő [(2) 

b)], mind pedig jelenre vonatkozó valószínűség [(2) c)] értelemben használatos, ugyanúgy, mint a német 

werden: 

 

(2) a) „Férfivá lesz.” (Pusztai 20032: 827) 

 b) „Félek, hogy beteg lesz.” (I. m.) 

 c) „[Ki csenget?] Jóska lesz.” (I. m.) 

 

A modális (és temporális) werden + főnévi igenév grammatikalizációjáról nincs konszenzus a kutatók 

körében, az egyes elméleteket nem sikerült kielégítően, empirikusan is alátámasztani. A magyar lesz igével 

való összevetés ugyanakkor új aspektusból világíthatná meg a folyamatot, de a lesz ige modális jelentését 

empirikus módszerrel – tudomásom szerint – még nem vizsgálták. Jelen tanulmány ehhez szeretne 

hozzájárulni. Először áttekinti a német werden ige grammatikalizációjával kapcsolatos felismeréseket és 

megválaszolásra váró kérdéseket (2.1.), majd a werden + főnévi igeneves szerkezet újfelnémet kori 

szemantikai változásait vizsgáló korpuszelemzés eredményeit mutatja be (2.2.). A következő lépésben a 

magyar lesz ige jelentésváltozásait tárgyaljuk (3.1.), megismerjük egy mai, magyar beszélt nyelvi korpuszon 

végzett szemantikai vizsgálat eredményeit (3.2.), majd következtetéseket vonunk le a tárgyalt 

grammatikalizációs folyamatokra nézve (4.). 

 

2. A német werden ige grammatikalizációja 
 

2.1. Kutatási előzmények 
 

A vizsgált ige az alábbi szerkezettípusokban és jelentésekben fordul elő a mai német nyelvben2: 

(a) főnévi, ill. melléknévi csoporttal kopula funkcióban ’válik valamivé, valamilyenné’ jelentésben, pl.: 
 

(3) Peter wird Arzt. ’Péter orvos lesz’ 

 Peter wird gesund. ’Péter meggyógyul, egészséges lesz’ 
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(b) befejezett melléknévi igenévvel folyamatot jelölő szenvedő szerkezetek segédigéjeként, pl.: 

 

(4) Das Haus wird renoviert. ’A házat renoválják’ 

 

(c) főnévi igeneves szerkezetben a Futur igeidők3 segédigéjeként, pl.: 

 

(5) Morgen wird es regnen. ’Holnap esni fog az eső’ 

 

(d) főnévi igeneves szerkezetben (szubjektív) episztemikus modalitás kifejezőeszközeként, pl.: 

 

(6) Er wird jetzt in der Bibliothek sitzen. ’Most bizonyára a könyvtárban ül’ 

 

A továbbiakban amellett szeretnénk érvelni, hogy tartalom és forma nem véletlen egybeeséséről van szó, 

hanem az első látásra oly különböző jelentések összefüggésbe hozhatók, vagyis hogy a segédigei funkciók (b)-

(d) visszavezethetők a kopulatív szerkezetek jelentéseire, amiből grammatikalizáció útján jöttek létre. A 

kopula funkcióból két párhuzamos grammatikalizációs, auxiliarizációs folyamat indul ki. Az egyik a szenvedő 

szerkezetekhez vezet (b), a másik a temporális és modális jelentéshez (c)-(d). Ez utóbbit szeretnénk 

tanulmányozni.  

A grammatikalizációs folyamat rekonstruálásához tekintsük át a diakrón szempontú kutatási eredményeket. 

Korai ófelnémet szövegekben a werden főigeként is használatos, és alapvetően két, az indogermánra 

visszavezethető jelentésváltozatban fordul elő: egy állapotváltozást feltételező mutatív-transzformatív 

(’keletkezik, születik, kialakul, kifejlődik’) és egy nem mutatív jelentésben (’történik, alakul’) (Kotin 2003). A 

középfelnémet kor végére a főigei használat jelentősen visszaszorul, és gyakorlatilag mindmáig csekély 

szerepet játszik.  

A két jelentésváltozat azonban rányomja bélyegét a werden ige kopulatív használatára, ami az ófelnémettől 

napjainkig jelentős. Ez a szerkezet ugyan mindig állapotváltozást jelöl (mutatív), mégpedig a melléknévi, ill. 

főnévi csoportban megnevezett állapot beálltát. Ezen belül azonban megkülönböztethetünk egy (a ’történik, 

alakul’ jelentésekkel párhuzamban álló) processzuális-duratív és egy (a ’keletkezik, kialakul’ jelentésekkel 

párhuzamban álló) punktuális olvasatot. Az első egy jelenben kezdődő folyamatot jelöl, ami (a jövőben) új 

állapotot eredményez, azaz egy állapotváltozás kezdeti szakaszát hangsúlyozza (ingresszív), mint pl. (7), ill. 

[(8) a)] olvasat. Míg a második változatban a folyamat-jelleg háttérbe szorul, az ingresszív jelentés 

elhomályosul, és a hangsúly a jövőben bekövetkező állapotváltozásra helyeződik, ahol tehát a ’jövő’ 

komponens a jelentés része, nem csupán implikáció, mint pl. a [(8) b)] olvasat (Welke 2005). 

 

(7) Die Äpfel werden reif. ’Érik az alma’ 

(8) „Das Spiel wird spannend.” (Welke 2005: 383) 

 a) ’A játék kezd izgalmas lenni’ vagy 

 b) ’A játék izgalmas lesz’ 

 

Ezt a csak az utóbbi évek kutatásaiban (Kotin 2003, Welke 2005) felismert és tematizált jelentésmódosulást, 

ami feltételezhetően jövő idejű kontextusban jön létre, tekinthetjük a futurumhoz vezető grammatikalizáció 

első lépésének, amelyből már nem nehéz közvetlenül levezetnünk a futurum jelentését: amennyiben a 

nominális kiegészítő helyébe főnévi igenév lép, a szerkezet a főnévi igenévben szereplő cselekvés, történés 

jövőbeli beálltát jelöli. 

A korábbi elméletek nem közvetlenül a kopula jelentéséből vezetik le a futurum funkciót, hanem 

feltételeznek egy köztes grammatikalizációs stádiumot. A 16. századig a werden ugyanis a folyamatos 

melléknévi igenévvel is alkot szerkezetet (9), aminek kialakulása megelőzi a főnévi igeneves szerkezetét, és 

formailag attól csak a -d(e) hangzó(k)ban különbözik. 

 

(9) „Pinte schiere vliende wart.” (Paul 198923: 312) ’Pinte gyorsan menekülni kezdett.’ 

 „doz nahtende wart” (I. m.) ’amikor esteledni kezdett’ 
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A szerkezet a werden kopulatív használatának eredendő jelentéséből levezetve az ingresszivitást, a 

melléknévi igenévben kifejezett cselekvés, történés, állapot kezdeti fázisát hangsúlyozza, és implikálja annak 

utófázisát, folytatását, eredményét a jövőben. Az implikáció tehát ezt a szerkezetet is alkalmassá teszi, hogy 

jövő jelentéssé alakuljon. A jelentésváltozással együtt járó formai változással indokolható a főnévi igeneves 

szerkezet kialakulása: Vagy a -d képző lemorzsolódásáról van szó, vagy a jövő idő kifejezésére is használatos 

mouz/sol/wil + főnévi igeneves szerkezetek analógiájára jelenik meg a főnévi igeneves kiegészítő.  

Az eddigi empirikus vizsgálatok azonban nem bizonyították egyértelműen a jövő jelentésű melléknévi és a 

főnévi igeneves szerkezetek diakrón egymásutániságát. Welke (2005) azért sem valószínűsíti ezt a 

grammatikalizációs útvonalat, mert a melléknévi igeneves szerkezet mindvégig megtartja processzuális 

jelentését. Mindkét tézis, vagyis mind a közvetlenül a kopulára visszanyúló, mind a folyamatos melléknévi 

igeneves szerkezeteket is figyelembe vevő grammatikalizációs elmélet igazolásához szükség lenne 12-16. 

századi német szövegek differenciált, átfogó vizsgálatára.  

Korpuszelemzések eredményei alapján a werden + infinitívusz a 14. század végén már szinte minden 

felnémet nyelvjárásban előfordul jövő jelentésben, de a grammatikalizáció a 16. század közepére tekinthető 

lezártnak, ekkorra a werden-perifrázis minden dialektusban dominánssá válik a konkurens módbeli segédigés 

szerkezetekkel szemben (Bogner 1996). 

Térjünk most rá a perifrázis modális jelentésére!  

A jövő jelentés modalizációját a kutatók nagyrészt arra vezetik vissza, hogy a jövőről tett kijelentés 

modalitást implikál, „a világ egyik lehetséges állapotát fejezi ki (azaz egy az aktuális világtól különböző 

lehetséges világot)” (Kiefer 1990: 7). A grammatikalizáció során az objektív lehetőség átértelmeződik 

episztemikus lehetőséggé, feltételezéssé.  

K. Welke (2005) a grammatikalizáció szempontjából azt tartja központi jelentőségűnek, hogy a jövőről tett 

kijelentések a jelenben nem verifikálhatók. Ha tehát a beszélő jelen (vagy múlt) idejű kontextusban használja a 

werden + infinitívuszos szerkezetet, akkor az nem értelmezhető az eredeti, jövő jelentésben, viszont 

alkalmazható rá a jövő jelentéssel kapcsolatos implikáció, miszerint a kijelentés igazságtartalma a jelenben 

nem verifikálható. Ha egy jelenre vonatkozó kijelentés a jelenben nem verifikálható, akkor az episztemikus 

valószínűséget, feltételezést fejez ki.  

Diakrón vizsgálatok adatai szerint a modális jelentésváltozat már a 14. század második felében kimutatható 

elszórtan, tehát csekély különbséggel a jövő jelentés kialakulása után jelenik meg, de csak a 17. század 

második felében nő számottevően a százalékos aránya (5,5%–16%-ra) (Bogner 1996, Schieb 1976). 

Feltételezhető tehát, hogy a modális jelentés grammatikalizációja szempontjából ez az időszak mérvadó. 

További empirikus eredményekkel nyelvtörténeti kutatások nem szolgálnak. 

A mai német nyelvre vonatkozó vizsgálatokról megállapítható, hogy a koncepcionális különbségek és a 

példák eltérő értelmezése miatt az empirikus eredmények egymással csak nehezen összehasonlíthatók, 

egymásnak esetenként ellentmondani is látszanak. Ugyanakkor szövegcsoportok szerinti súlypontok 

kirajzolódnak. Eszerint a beszélt nyelvhez közel álló szövegekben nagyobb (11,4–27,5%) előfordulás 

jellemző, mint prózai irodalmi szövegekben (3,5–15%) (Brons-Albert 1982, Gelhaus 1975, Saltveit 1962). 

Összefoglalva, a fenti elgondolásokból és eredményekből az alábbi feladatok következnek a jövőbeli 

kutatásokra nézve:  

Kiemelkedően fontos a tézisek szövegfajták és dialektusok szerint differenciált korpuszban való empirikus 

vizsgálata. A werden + infinitívusz szerkezet jövő jelentésének grammatikalizációja szempontjából főleg 12-

16. századi, a modális jelentés tekintetében pedig 15-20. századi szövegtest vizsgálata szükséges. Ezen belül a 

szerkezet 18-20. századi szemantikai változásairól egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre empirikus kutatási 

eredmények.  

Mivel a mai nyelvállapot leírása és a diakrón perspektíva feltételezik egymást, a két kutatási terület 

eredményeinek összekapcsolására, integrálására van szükség. 

Az adatok jobb összehasonlíthatósága érdekében a példák jól elhatárolható kritériumok szerinti osztályozása 

és kétértelmű kategóriák figyelembevétele is szükséges. 

Az alábbiakban a grammatikalizációs lánc utolsó szakaszának, a werden + infinitívuszos szerkezetek 

jelentésváltozásának kutatásához szeretnénk empirikus eredményekkel hozzájárulni. 
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2.2. A werden ige szemantikai vizsgálata korpuszban 
 

A szövegelemzés célja az volt, hogy a werden + infinitívuszos szerkezet modális jelentésének 

grammatikalizációját az ún. újfelnémet korban (1650-2000) kövesse. Korábbi kutatásokhoz kapcsolódva 

(Bogner 1996, Schieb 1976), négy 50 éves időintervallumban (1650–1700, 1750–1800, 1850–1900, 1950–

2000) négy szövegcsoportot (szórakoztató irodalmi szövegek, magánszövegek, vallási és erkölcsi szövegek, 

tárgyilagos és szakszövegek) vizsgáltunk egy egyénileg összeállított korpuszban, amely összesen 1237 werden 

+ infinitívusz példát tartalmaz.  

Az alábbi diagram a werden + főnévi igeneves szerkezet jelentéseinek százalékos eloszlását mutatja az 

egyes intervallumokban: 

 

1. ábra: werden + főnévi igenév jelentései 1650–2000 

 

 

 
 

Megállapítható, hogy a szerkezet a vizsgált periódusokban mindvégig elsődlegesen ’jövő’ jelentésben fordul 

elő, ráadásul a 17. században és a mai szövegekben viszonylag állandó arányban, az esetek mintegy 2/3-ában. 

A 2. és 3. periódusban tapasztalható visszaesés más jelentések grammatikalizációjával magyarázható.  

A szerkezet modális jelentése a 17. és a 18. század között még növekedést mutat, ekkor éri el a legnagyobb 

gyakoriságot, a mai szövegekben az esetek kb. 1/8-át teszi ki. Ugyanakkor mindvégig magas a kétértelmű 

példák aránya, meghaladja a jelenre vonatkozó episztemikus modalitás jelentés előfordulását, és csak az utolsó 

periódusban mutat jelentős csökkenést.  

A 18. századtól kezdve számottevő, de az ún. függő beszédre korlátozódó ’múltból szemlélt jövő’ jelentés 

elkülönítése elsősorban a werden és a würde + infinitívuszos szerkezetek párhuzamba állítása szempontjából 

releváns, ez jelen tanulmánynak nem célja. Ugyanakkor vizsgálati eredményeink alapján a würde-perifrázisra 

nézve is kirajzolódni látszik a tárgyalt episztemifikációs grammatikalizációs csatorna (vö. Szatzker 2006). 

A szövegfajták szerinti eloszlásban jelentős eltérések mutatkoztak az eddigi eredményekhez képest. A 

beszélt nyelvhez legközelebb álló magánszövegekben, amelyeket jórészt magánlevelek tesznek ki, a modális 

jelentés aránya a 18. századtól kezdve 8-9%, míg a tárgyilagos és szakszövegekben szintén viszonylagos 

állandósággal kb. 24%.  

Összefoglalva, az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:  

A 17. századra a szerkezet ’jövő’ jelentésének grammatikalizációja lezárult, a ’jelenre vonatkozó 
feltételezés’ jelentés viszont még a 18. században is mutat növekedést, mind kronológiában, mind előfordulási 
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arányában másodlagos a ’jövő’ jelentéshez képest. A kétértelmű példák magas száma is alátámasztja a két 

jelentés kapcsolatát.  

 

3. Összevetés a magyar lesz igével 
 

Vizsgáljuk most meg, mennyiben támasztják alá a magyar lesz igével kapcsolatos kutatási eredmények a fenti 

elgondolásokat. 

 

3.1. Kutatási előzmények 
 

A magyar lesz ige eredendően a le- tő jelen idejű alakja, és ’válik valamivé’ értelemben használatos határozói 

bővítménnyel. Már az ősmagyar kortól megfigyelhető, hogy a lesz fokozatosan beépül a val-/van létige 

paradigmájába (Kiss/Pusztai 2003), felszólító módban és jövő időben ki is szorítva az eredeti tövet. A folyamat 

oka feltevések szerint a ’valamivé válás’, és a ’jövőbeli létezés’ jelentések szoros kapcsolata és részleges 

egybeesése (Benkő 1992 és Kiss/Pusztai 2003).  

A mai magyar nyelvben párhuzamosan megfigyelhető mindkét funkció: a lesz ige egyrészt főigeként 

használatos az eredeti ’válik valamiből valamivé’ jelentésben eredet- vagy eredményhatározóval, pl.: 

 

(10) „… nem lehet azt tudni, hogy kiből mikor lesz hirtelen őrült …”4 

 „… asztali DVD-kben és video CD playerekben is lejátszhatóvá lesz a korong.” 

 

Másrészt a van ige jövő idejét jelöli annak minden előfordulásában és jelentésében: főigei [(11) a)] és 

kopula használatban is [(11) b)], utóbbi esetben az igei-névszói összetett állítmány részeként ragozatlan 

főnévvel, melléknévvel, névmással, ritkán melléknévi és határozói igenévvel fordul elő (Lengyel 2000).  

 

(11) a) „Azt írta az újság, hogy a felújított veszprémi könyvtárban lesz  játékkönyv- 

  tár, gyermekmegőrző, babakocsi parkoló, pelenkázó!!!”  

 b) „Skorpióné lesz a díszvendég.” 

  „Ugye jó és vidám lesz a hangulat?” 

 

Mai prózai szépirodalmi szövegeket vizsgálva megállapítható, hogy a lesz ige jelentős szerepet tölt be a 

jövő kifejezésében, előfordulása gyakoribb, mint a fog + főnévi igeneves szerkezeté: Kálmán B. empirikus 

kutatása 1000 példából 148 lesz és 91 fog + főnévi igeneves szerkezetet állapít meg jövő jelentésben (Kálmán 

1996). 

A fent felsoroltakon kívül a lesz ige a mai magyar nyelvben episztemikus modalitás kifejezésére is szolgál 

(Kiefer 2005, Pusztai 2003), de annak gyakoriságáról és összefüggéseiről a fenti szerkezetekkel nem állnak 

rendelkezésre adatok. A modalitással foglalkozó tanulmányok rendszerint csak a lesz ige ható alakjának, a 

lehet igének episztemikus jelentésére térnek ki (Kiefer 2005). 

Összevetve a német werden igével az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

A werden-hez hasonlóan, a magyar lesz eredendően folyamatot jelöl, ingresszív fázisigeként egy cselekvés, 

történés kezdeti szakaszát, ami egy beálló állapotváltozáshoz vezet. A magyar lesz azonban főigeként, 

tipikusan eredet- vagy eredményhatározói bővítménnyel, míg a werden ige a mai németben kopulaként 

használatos ebben a jelentésben. Az újabb kutatások feltárták a német werden kopulának egy másodlagos 

jelentését is, amely a fent tárgyalt ingresszívből alakul ki, amennyiben (jövő idejű kontextusból kiindulva) a 

jelentés súlypontja a jövőbeli állapotváltozásra tevődik, és a folyamatot jelölő, duratív ige mozzanatossá válik. 

Valószínűsíthetjük, hogy a magyarban is végbemegy ez a folyamat, hiszen a ’jövőben beálló új állapot’ és a 

’jövőbeli állapot, létezés’ közötti szemantikai átfedés teszi lehetővé, hogy a le- tő beépüljön a val-/van- ige 

paradigmájába annak jövő idejeként. A werden ige főnévi igeneves szerkezetben a 16. századra az analitikus 

jövő igeidő segédigéjévé grammatikalizálódik. A jövő jelentés a nyelvtipológiai és grammatikalizációs 
kutatások szerint lehetséges forrásterülete az episztemikus modalitásnak. Mind a német werden, mind a 

magyar lesz ige használatos ebben a jelentésben, ami a werden esetében a 17-18. századra 
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grammatikalizálódik. A lesz ige modalizálódásának folyamatát nem ismerjük. Ehhez szeretnénk empirikus 

úton nyert adatokkal szolgálni az alábbiakban. 

 

3.2. A lesz ige szemantikai vizsgálata korpuszban 
 

A vizsgált szövegtest a Magyar Nemzeti Szövegtár mai magyar személyes szövegeket tartalmazó 

alkorpuszából származik. Az alkorpusz az Index Fórum internetes hozzászólásait tartalmazza az 1998-1999. 

évekből. A korpuszválasztást egyrészt az indokolta, hogy a beszélt nyelvhez közel álló személyes szövegek 

nyitottabbak a nyelvi változásra, mint az írott nyelvhez közel álló szövegtípusok. Az eredmények másrészt 

összevethetők a német werden + infinitívuszos szerkezet hasonló szövegtípusban végzett vizsgálatával. A lesz 
ige 600 előfordulásának elemzése után az eredményeket az alábbi diagramban összegezhetjük: 

 

2. ábra: A lesz ige jelentései személyes szövegekben 1998–1999-ben 

 

 
 

Megállapíthatjuk, hogy a lesz ige ritkán fordult elő a korpuszban az eredeti, folyamatot jelölő, ’válik 

valamivé’ jelentésben. Néhány példában azonban kopula funkcióban is tükröződik ugyanez a processzuális 

jelentés: 

 

(12) „Véleményes nálam a dolog, ugyanakkor kérdezem, mi a különbség aközött, 

 hogy valaki hitgyülis lesz, mintha mondjuk vega?” 

 

A lesz ige az esetek kimagasló többségében a van ige jövő idejét fejezi ki annak főigei, ill. kopula 

használatában és jelentéseiben.  

Meglepően kevés, mindössze 3 példát tartalmaz a korpusz, amikor a lesz ige episztemikus modalitást, azaz a 

jelenre vonatkozó feltételezést jelöl: 

 

(13) „Most akkor igaza lesz a vén Vonnegutnak, hogy minket más sem érdekel, csak 

 a szex meg hogy mi lesz velünk a halál után.” 

 „Az elítéltnek lesz igaza, mert az ő okoskodásából annyi áttevődik a sorsolásra  

 is, hogy nem sorsolhatják a 30. napot …” 

 „Van átfedés jócskán a két CD között, ha neked már vannak lemezeid, akkor  
 biztos azokkal is lesz.” 
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Ennél jóval magasabb a kétértelmű példák száma. Ide szoros értelemben csak azokat az eseteket 

sorolhatjuk, amikor a szövegkörnyezet alapján nem egyértelműsíthető, hogy jelenre vonatkozó feltételezésről 

vagy jövőről van-e szó, pl.: 

 

(14) „… okos ember volt Jézus, és érdemes volna olvasgatnod a beszédeiből. Erre 

 az első reakciód az lesz, hogy nincs igazság.” 

 

Érdemes viszont elkülönítenünk azokat az előfordulásokat is, amikor a lesz jövő időre vonatkozik modális 

kontextusban, vagyis amikor a lesz jövő jelentésének valóságtartalmát különböző modális kifejezőeszközök 

korlátozzák, pl.: 

 

(15) „Amúgy pedig újabban lejárogatok mozogni egy kicsit, de nem alakformálás 
 (remélem azért valami hatása csak lesz), hanem a jó közérzet miatt …” 

 

Az ilyen esetek előfordulása magas az elsődleges, ’jövő’ jelentésen kívüli funkciók között. Ez utalhat arra, 

hogy a ’jövő’ jelentést a nyelvhasználók gyakran kapcsolják össze episztemikus feltételezéssel. Ennek 

igazolására persze meg kellene vizsgálnunk, hogy ez milyen mértékben történik egyrészt jelen idejű 

kontextusban, másrészt a jövő idő más kifejezőeszközei esetén.  

Egyetlen esetben a lesz ige ’jövő’ jelentése felszólításként funkcionált: 

 

(16) „… az alkotó lesz oly kedves, és pofozgatja a kívánságok szerint – amennyiben 

 azokat magáévá tudja tenni.” 

 

4. Következtetések 
 

Eredendő célunkon túlmenően, amely elsősorban a két ige modális jelentésének kialakulását kívánta 

párhuzamba állítani, és a jövő jelentésre visszavezetni, azt tapasztaltuk, hogy a két ige jövő jelentésének 

kialakulása is meglepő hasonlóságokat mutat. Mind a werden, mind a lesz ige jövő jelentése a főigei, ill. 

kopulaigei használatban előforduló ’válik valamivé’ jelentésre vezethető vissza (azaz egy jelenben kezdődő 

folyamatot jelöl, ami állapotváltozást eredményez), abból grammatikalizáció útján alakult ki. Ennek 

feltételezett első lépéseként a jelentés ingresszív folyamat-jellege háttérbe szorul, az új állapot jövőbelisége, 

ami az eredendő jelentésnek csak implikációja, beépül az igék szemantikai tartalmába. Ekkor a szerkezet egy, 

a jövőben bekövetkező állapotváltozást, új állapotot jelöl. A tézis diakrón szempontú empirikus alátámasztása 

azonban még nem történt meg. A további fejlődés eltér a két nyelvben: A magyarban a ’jövőbeli új állapot’ és 

a ’jövőbeli lét’ jelentések közti átfedés alapján a lesz szuppletív módon beépül a van létige paradigmájába 

annak jövő idejeként, míg a németben a werden ige főnévi igeneves szerkezetben az analitikus jövő idő 

segédigéjévé válik. Ezzel összefüggésben azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a magyar lesz nem 

kopulafunkcióban került-e be a van paradigmájába, itt jelentkezik még ugyanis nyomokban az eredeti ’válik 

valamivé’ jelentés. 

Másodsorban vizsgálataink kimutatták, hogy mindkét ige használatos ’jelenre vonatkozó feltételezés’ 

jelentésben is. Várakozásainkkal ellentétben ugyanakkor a német werden-hez képest a lesz elenyészően kis 

arányban fordul elő a mai, személyes szövegeket tartalmazó korpuszban ebben a jelentésben, miközben 

vizsgálataink szerint a modális werden grammatikalizációja legkésőbb a 18. században lezárul. További 

kutatások hivatottak megvizsgálni, mennyiben gátolta az episztemikus lehet ige a lesz modalizációját, ill. 

mennyiben segíti elő azt a két ige által kifejezett bizonyosság eltérő mértéke. Szükség van a lesz ige 

előfordulásainak szövegtípusok szerinti differenciáltabb szemantikai vizsgálatára is. 

Jövő és episztemikus modalitás tartalmi összefonódását a csekély számú egyértelműen modális jelentésű 

példa ellenére a magyar lesz is megerősíti, hiszen kimutattunk jelentős számú kétértelmű előfordulást. 
Vizsgálataink azt is egyértelműen bizonyították, hogy a jövő jelentés elsődleges az episztemikus 

modalitással szemben, grammatikalizációs folyamatot csak ezzel az irányultsággal feltételezhetünk, nem 

fordítva. Különösen egyértelműen mutatkozott ez meg a lesz ige esetén. 
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Megjegyzések 
 

1 Kiefer (2005) ezt Lyons nyomán szubjektív episztemikus modalitásnak nevezi, megkülönböztetve az objektív 

episztemikus modalitástól, ami szintén a beszédháttérből levont következtetésen alapul, de nem a beszélői attitűdöt fejezi 

ki. Itt episztemikus modalitás alatt a kieferi szubjektív episztemikus modalitást értjük. 
2 A werden ige a mai német nyelvben ritkán főigeként ’keletkezik, kialakul, fejlődik, történik’ értelemben is előfordul. 
3 A példamondatokban és a korpuszelemzéskor (2.2. fejezet) a jelen idejű főnévi igenévvel alkotott szerkezetekre 

korlátozódtunk (werden + Infinitiv Praesens), mert ezek vonhatók párhuzamba a lesz ige jelentéseivel. A 

gramatikalizációelméleti elgondolások viszont (1. és 2.1. fejezetek) természetesen ugyanúgy vonatkoznak a múlt idejű 

főnévi igenévvel alkotott szerkezetekre is (werden + Infinitiv Perfekt), amelyek egyrészt Futur II igeidőként temporális, 

másrészt episztemikus modális jelentést hordoznak (a múltra vonatkozó feltételezés). 
4 A 3. fejezetben felsorolt példák forrása a Magyar Nemzeti Szövegtár személyes alkorpusza. Az idézeteket az eredeti, a 

helyesírási normától helyenként eltérő írásmódban közöljük. 
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1969-ben – ha nem is teljes terjedelmében – magyar fordításban is megjelent Weinreich “Explorations in 

semantic theory” (1966) c. dolgozata (Weinreich 1969). A dolgozat bevezetésében a szerző „a szemantika új 

korszakát” jósolja, és meglehetősen keményen bírálva a hatvanas éveket megelőző évtizedek 

nyelvtudományát, a következőket írja: 

 

„Évtizedeken át minden nyelvészeti általánosítást megakadályoztak az emberi nyelvek végtelen 

változatosságát hangsúlyozó megállapítások. A „nyelv” definícióját kénytelenek voltak valójában egy 

csontvázra korlátozni, nevezetesen a kettős artikulációra, meg az önkényességre. Manapság a nyelvészek azon 

fáradoznak, hogy az emberi nyelv fogalmának sokkal gazdagabb jellemzését adhassák, s nyilvánvaló, hogy 

ebben a jellemzésben fontos helyet foglalnak majd el a nyelv szemiotikai részmechanizmusára vonatkozó 

megállapítások.” (Weinreich 1969: 10) 

 

Weinreich nem elsőként kísérelte meg a nyelv szemantikájának rendszerszerű vizsgálatát. 1963-ban Katz és 

Fodor közreadta “The structure of a semantic theory” c. munkáját, amely – némi átdolgozással – 1964-ben is 

megjelent, és Katz–Fodor elméletként Magyarországon is viszonylag szélesebb körben ismertté vált (Katz–

Fodor 1963, Fodor–Katz 1964). A Katz– Fodor elmélet lényegét Weinreich a következőkben foglalja össze: 

 

„Egy szemantikaelmélet a beszélők interpretatív képességét írja le és magyarázza meg mindenekelőtt azáltal, 

hogy számot ad a beszélők performanciájáról, meghatározva a mondat olvasatainak számát és tartalmát; felfedi 

a szemantikai anomáliákat; meghatározza a mondatok között fennálló parafrázis viszonyokat; és jelez minden 

egyéb szemantikai tulajdonságot vagy viszonyt, mely e képességben szerepet játszik.” (Weinreich 1969: 11, 

illetve német nyelven: Bußmann 1990: 350–351) 

 

Weinreich – miután néhány kritikai megjegyzést fűz a Katz–Fodor elmélethez – saját koncepcióját így 

fogalmazza meg: 

 

„Az ilyen elméletnek meg kell magyaráznia azt a módot, ahogyan egy ismert szerkezetű mondat jelentése 

leszármaztatható részeinek ismert jelentéséből. A mondat alkotórészeinek szemantikai szerkezete szemantikai 

jegyek formájában van megadva. A mondat nem kötelező és kötelező részeket egyaránt magában foglal. A 

szemantikai struktúrához mint egészhez hozzájárul minden nem kötelező, de a kötelező részek egyike-másika 

is.” (I. m. 15) 

 

Az elméleti alapvetést követően mind a Katz–Fodor elmélet, mind pedig Weinreich elmélete bonyolult 

szabályrendszerben kíséreli meg leírni a mondatok szemantikai oldalának generálását. Mindkét 

szabályrendszer két komponensből áll: a grammatikai és a szótári összetevőből. E szabályrendszerek részletes 

ismertetésére itt nyilvánvalóan nincs lehetőség, de talán nincs is erre szükség. Összegzésként elegendő annyit 

megállapítanunk, hogy mindkét elmélet megalkotói a fogalmi összefüggéseket kísérelték meg felhasználni 

azzal a céllal, hogy elmélyültebben analizálhassák a természetes nyelvek mondatainak szemantikai oldalát. 

Az analizálás ennek megfelelően a szemantikai jegyek mondatbeli „viselkedésének” vizsgálatára irányult. 

A szóhasználat és a nyelvtanulás szempontjából – sok egyéb mellett! – talán a poliszémia jelenségének a 

vizsgálata hozott közvetlenül használható érdekes eredményeket. Weinreich – Katz és Fodor példáiból 

kiindulva – az angol eat (’eszik’) igét használja annak bemutatására, hogyan is néz ki a szemantikai szótárban 

egy poliszém egység ágrajza: 
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      /Rágni/ ‹ /Szilárd/ › 

eat  …  /Cselekvés/  …  /Nyelni/ 

      /Kanál/ ‹ /Nyelni/ › 

(Weinreich i. m. 14) 

 

Bár Weinreich ezzel összefüggésben arra hívja fel a figyelmet, hogy „egy KF típusú szótárban fennáll a 

veszélye annak, hogy az a jelentések véget nem érő differenciálódását fogja ábrázolni” (Weinreich i. m. 14), a 

nyelvtanárok számára az ilyen típusú szemantikai elemzések kétségkívül elméleti alapot nyújtottak ahhoz, 

hogy immár tudatosan hívják fel a tanítványaik figyelmét az olyan interferencia jelenségekre, mint amilyen 

például a magyar és a német nyelv esetében fennáll a fressen és az essen, illetve eszik igék esetében, vagy 

magyar és orosz vonatkozásban a jó idő/szép idő kifejezések fordításakor. 

A hatvanas években nemcsak a szemantikai analízis, hanem a szemantikai szintézis lehetőségeit is 

vizsgálták a nyelvészek. 

 

„Az értelmi jellegű szintézis azt jelenti, hogy a létrehozandó szöveg szintéziséhez kiinduló adatoknak értelmi, 

szemantikai felírást veszünk, vagyis a bemenő szöveg értelmének egy speciális előállítását. […] Nyilvánvaló, 

hogy az értelem birtoklása a beszélőnél elsősorban abban jelentkezik, hogy képes különbözőképpen kifejezni 

ugyanazt a gondolatot, a hallgatónál meg abban, hogy felfogja az értelmi azonosságot vagy rokonságot külsőre 

különböző kijelentések között.” 

 

– olvashatjuk Zsolkovszkij és Melcsuk szemantikai elméletének magyar adaptációjában (Zsolkovszkij, 

Melcsuk 1969, orosz eredeti Zsolkovszkij, Melcsuk 1966). A szerzőpáros gyakorlati célja az volt, hogy a nyelv 

szemantikai jellemzőit olyan módon írják le, amely leírás alkalmazható lesz a gépi fordítás megvalósításakor. 

Munkájukban kitüntetett szerepet játszanak a lexikai függvények. Hogy a lexikai függvények mennyire fontos 

és érdekes alkotóelemei a nyelv rendszerének, egy élmény közreadásával szeretném érzékeltetni. Nemrég 

szűkebb körű, előadásokhoz kapcsolódó szakmai tanácskozáson egyik kiváló fiatal kollégánk hozzászólásában 

megemlítette: „Milyen érdekes! Ha azt mondom, hogy kinyitok egy üveg bort, vagy kitör a háború, 
tulajdonképpen azt fejezem ki, hogy valami elkezdődik.” A kolléga Zsolkovszkij és Melcsuk elméletének 

ismerete nélkül jutott el ahhoz a felismeréshez, amit a szemantikai szintézisben INCEP paraméternek 

neveznek, amely paraméteren belül a korrelátum általános ekvivalense a ’kezdődik’, ’kezd lenni’ jelentés. Ha 

csak a magyar nyelvre és csupán az időjárással, az évszakokkal összefüggő jelenségek neveire, mint 

argumentumokra korlátozzuk a példák felsorolását, és nem végzünk különösebb gyűjtőmunkát, már akkor is 

érdekes példaanyag áll rendelkezésünkre: feltámad a szél, kitör a vihar, beköszönt a tél, „Párizsba tegnap 
beszökött az ősz”, beáll a fagy, felkel a nap, elered az eső. Gondoljuk meg, milyen szép feladat egy 

nyelvtanuló számára csupán ennek a néhány kifejezésnek a tanult nyelvre történő lefordítása! A lexikai 

függvények feldolgozása megítélésem szerint még ma is rendkívüli módon gazdagítaná a nyelvtanítás, 

különösen a szókincsfejlesztés eszköztárát, annál is inkább, mert a lexikai függvények tanulmányozása sok-sok 

szálon kötődik a napjainkban nagyobb érdeklődésre számot tartó konnotáció-, illetve kollokáció-

vizsgálatokhoz (vö. az utóbbival kapcsolatban például: Reder 2003 és 2005). 

Az említett rendszerleírási törekvéseken kívül ismereteim szerint nem történt több kísérlet a nyelv 

szemantikai struktúrájának teljes körű bemutatására. A szemantikai kutatások természetesen folytatódtak, de 

inkább részterületek vizsgálata került a nyelvészek érdeklődésének előterébe. Az eredmények gyakorlati 

alkalmazására is sor került. Például a szlavista körökben jól ismert „KURSZ”-ban (vö. Papp 1968) a szerzők 

az orosz nyelv nyelvtanát, a strukturális és a szemantikai oldalt, egymástól elkülönítve írták le. A moszkvai 

szemantikai iskola képviselői továbbra is sokoldalú munkát végeztek (vö. például Apreszjan 1995, Ubin 1995), 

de mindaddig, amíg az úgynevezett kognitív szemantikai kutatások nem keltették fel a nyelvészek széles 

körének az érdeklődését, igazán átfogó új elméleti eredmények nem születtek a szemantika területén. 

„A kognitív tudomány születését Noam Chomsky egy 1956 szeptemberében Bostonban, az MIT-n rendezett 
konferenciára teszi, ahol az interdiszciplinaritás jegyében kísérleti pszichológusok, számítógép-kutatók és 

nyelvészek tartottak előadást a tudat és a tudatosság lehetséges megközelítéséről” (Boros 2004: 1269). 

Magáról a kognitív tudományról Boros az idézett helyen a következőket írja: „»Kognitív tudomány« alatt 
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kialakulása óta, az agy, a tudat, a megismerés komplex, több tudományt magában foglaló vizsgálatait értik”. 

Máshol a kognitív tudomány vezérlő elvéről azt olvashatjuk, hogy a cél a következő: „olyan kérdésekre is 

tudományos igényű választ kapjunk, mint hogy mi a kapcsolat az agy és a tudat között, hogy van-e lélek, hogy 

milyen biológiai magyarázata van az ÉN tudatának, vajon az agy csak bio-gép-e” (Vizi, Altrichter, Nyíri, Pléh 

2002). Mindebből számunkra most az a legfontosabb, hogy míg a huszadik század első felében a nyelv 

lényegét nagyon szűk keretek között értelmezték (vö. Weinreich idézett megállapítását!), a „kognitivisták” 

összekapcsolják a nyelv komplex vizsgálatát a természettudományok, a pszichológia és a filozófia 

legsúlyosabb problémáinak a vizsgálatával. 

Lakoff és Johnson 1980-ban megjelent értekezése óta a szemantikai vizsgálatoknak talán a legszélesebb 

körben tanulmányozott területe a szavak másodlagos jelentésének, különösen pedig a metaforáknak és a 

metonimáknak a vizsgálata. Azt talán nem kell bizonyítani, hogy a másodlagos jelentés, az „átvitt értelem” 

tanulmányozása fontos kérdés a nyelvoktatás szempontjából is. A forr a vére, fortyog a dühtől, majd 

szétvetette a harag, majd szétrobbant a dühtől típusú „metaforikus kifejezések” (Kertész 2001: 210) idegen 

nyelvi megfelelőinek a használata ugyancsak jelenthet némi problémát. Kíséreljük meg azonban most azt, 

hogy elszakadunk a szűkebben vett nyelvészeti, nyelvtanulási kérdésektől, és vizsgáljunk meg egy valóban 

„nagy” filozófiai problémát – éppen az említett komplex vizsgálódási célkitűzések jegyében – a nyelvi 

tényezőkből kiindulva! 

A viszonyításnak, amely a földi élőlények igen fontos tevékenységi formája, több változata van: a 

hasonlítás, az azonosítás, a megkülönböztetés, a kiemelés, a fokozás és a mérés. Valamennyi változat a 

hasonlításra vezethető vissza. Azonosítani, megkülönböztetni és kiemelni az állatok, sőt egyes esetekben a 

növények is tudnak. A növények például „felismerik” fajtársaikat, hiszen a beporzás csak egy adott körön 

belül lehetséges. Az emlősállatok megkülönböztető és azonosító képességei már egész magas fokon 

működnek, sőt képesek „kiemelni” is, például, amikor falkavezért „választanak”. A fokozás mint nyelvi 

jelenség csak az emberre jellemző, éppen úgy, ahogyan a mérőeszközökkel történő mérés is, amely közismert 

módon elég gyakran igen nagy szakmai felkészültséget igényel. 

A viszonyítás különböző változatainak megvannak a sajátos nyelvi kifejezőeszközei. A mérés esetében 

nélkülözhetetlen a számnevek és a mértékegységek neveinek az ismerete. A fokozás kifejezésére a különböző 

nyelvekben eltérő, de feltétlenül sajátos eszközrendszer alakult ki. Azonosításkor a magyar nyelven beszélők 

például nagyon gyakran használják az ugyan- előképzőt (ugyanaz, ugyanolyan, ugyanott stb.), 

megkülönböztetéskor a más szót. A hasonlításnak is általában megvan a leggyakrabban használt kifejező 

eszköze (hasonlító mellékmondatok, szóösszetételek stb.). 

A viszonyítás a tudományos tevékenységnek is általában elengedhetetlen része. Egy jelenség tudományos 

leírását többnyire a más jelenségekkel történő egybevetés, a hasonlóság, illetve az eltérés megállapítása követi 

(vö. például a természettudományos kísérletek során a kontroll-csoportok szerepét!). Erre épül azután az 

értékelés, az értékítélet kialakítása. 

Úgy tűnik tehát, hogy a Földön élő lények számára a viszonyítás a világ megismerésének egyik nagyon 

fontos eszköze! 

A viszonyítás különböző változatait jellemezhetjük rájuk különösen jellemző, tipikusnak tekinthető 

szavakkal, szócsoportokkal is. Nézzük meg most, hogyan jellemezhetjük e szempontok szerint a különböző 

tudományterületeket! 

A mérésre különösen jellemzőek a konkrét, nem fokozható számnevek, és a térbeli, időbeli, általában 

konkrét, objektív viszonyokat jelölő, nyelvtani szempontból nézve fokozható szavak (hosszú, nehéz stb.). A 

mérés különösen fontos az élettelen természettel foglalkozó tudományok (fizika, kémia, természeti földrajz) 

esetében. Vannak olyan szavak, amelyek fokozhatók, de az általuk jelölt tulajdonságok nem mérhetők. Ezek 

nagyon gyakran ellentétes értelmű párokat alkotnak: jó – rossz, egészséges – egészségtelen. Jelenlétük az élő 

természettel foglalkozó tudományokban és az etikában döntő fontosságú. A metaforákat, a szimbólumokat a 

művészeteket különösen jellemző jegyeknek tekinthetjük. Az antonímia és a tagadás vizsgálata tárgyát 

képezheti a logikának és a filozófiának is. 

A viszonyítás minden ismert változatának teljes körű használatára csak az ember képes. A kérdés az, vajon 

az ember ismeri-e a viszonyítás minden lehetséges változatát, vagy csak a viszonyítás felsorolt változatait 

ismeri, de az említetteken kívül – például az ember számára ismeretlen dimenziókban más viszonyítási 

változatok is előfordulnak. 
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Bármit válaszolunk erre a kérdésre, jelenleg mindenképpen zsákutcába jutunk. Ha ugyanis azt mondjuk, 

hogy más viszonyítási változatok nem léteznek, az ember e területen elérte a lehetőségek határát, akkor azt 

állítjuk, hogy az emberrel befejeződött az evolúció. Ezt egzakt módon nem tudjuk bizonyítani, ugyanúgy, mint 

ahogyan azt sem, hogy objektíve nem létezhetnek más viszonyítási lehetőségek. Ha viszont a feltett kérdésre 

azt válaszoljuk, hogy az ember tulajdonképpen rabja a viszonyítási képességeinek, akkor ugyancsak 

megoldhatatlan problémával találjuk szembe magunkat. Egyrészt egzakt módon nem tudjuk bizonyítani, hogy 

a felsoroltakon kívül más viszonyítási lehetőségek is léteznek. Másrészt teret biztosítunk különféle 

ellenőrizhetetlen spekulációknak. 

A viszonyítás legmagasabb szintjei az emberi tudathoz kötődnek. 

 

„A tulajdonképpeni filozófiai kételyek már a bölcsészeti és természettudományos megismerés konfliktusát 

tükrözik. Szerintük a kognitív tudomány eleve kudarcra van ítélve, mert az öntudat a természettudós 

objektiváló tekintete számára nem hozzáférhető. A filozófiai érvek tehát nem azt állítják, hogy a tudat 

modellezése és reprodukálása nagyon nehéz, hanem azt, hogy elvben lehetetlen: az öntudatot mint fenomént 

csak belsőleg lehet értelmezni. A kognitív tudomány megoldhatatlan feladatot vállalt fel, mert külsőleg akarja 

megismerni azt, ami csak belsőleg megismerhető.” (Kodaj 2005) 

 

Bár a viszonyítással kapcsolatos felvetésemet olyan pesszimista konklúzióval kellett zárnom, amely az 

iménti idézetben foglaltakat támasztja alá, összességében úgy vélem, hogy az az interdiszciplinaritás, amely a 

kognitív szemléletmódra jellemző, hozhat új eredményeket. Lehetséges, hogy a filozófia legnagyobb 

kérdéseire, a lét és a tudat viszonyára, nem tud végleges, mindent eldöntő válaszokat adni. Annyi azonban 

vitathatatlannak tűnik, hogy a hatvanas évek nagy szemantikai elméleteihez hasonlóan új impulzusokat adhat a 

nyelvtudomány művelőinek a nyelv és a tudat kapcsolatának vizsgálatához, és, minden valószínűség szerint – 

még ha közvetett formában is – ösztönzőleg fog hatni a nyelvoktatásra, mert új, korábban meg nem figyelt 

nyelvi jelenségekre fogja felhívni a nyelvtanárok figyelmét. 
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Tanulmányunkban egy szigorúan „nyelvi” irányultságú – azaz a szöveghűségen és nem a befogadóra tett 

hatáson alapuló – műfordítás-elmélet alapvetéseit vázoljuk föl, elsősorban a magyar Shakespeare-fordítás 

elméletének és gyakorlatának bemutatásán keresztül. A magyar Shakespeare több, mint két évszázados 

történetében szépen kirajzolódik az, ahogy egy-egy kor a műfordításról gondolkodott (Szele 2006). Ennek a 

dinamikus és összetett folyamatnak az áttekintése után szinte magától értetődően fogalmazódik meg az igény 

egy a Shakespeare-szövegekhez valóban visszatérő műfordítói gyakorlat megteremtésére. Mindez azonban 

nem jelenti azt, hogy vizsgálódásaink kizárólag a Shakespeare-fordítás vagy a drámafordítás területén 

lennének érvényesek. Az alapvető különbség ugyanis minden esetben a fordítónak az eredeti szöveghez és az 

elképzelt befogadóhoz való viszonyában rejlik, akárhogy is nevezzük ezt a viszonyt – szöveghű fordítás vagy 

adaptálás, formális vagy dinamikus ekvivalencia, költői vagy színházi műfordítás. Az eredeti szöveghez 

ragaszkodó és a közönség elvárásainak megfelelni kívánó fordítások közötti ellentét egyre inkább megszűnik 

az élet minden területén, és úgy tűnik: a mérkőzést rövid távon elkerülhetetlenül a második módszer nyeri. 

Mindig akad valaki, aki már a fordítás során próbálja „megvédeni” a közönséget a „nehezen érthető” 

művektől.1 Írásunkban arra teszünk kísérletet, hogy megmutassuk: lehet, hogy ez az út is járható, de 

semmiképpen sem ez a helyes. 

Tanulmányunkban először azt az utat kíséreljük meg bemutatni, amelyet a „szöveghűség” és a „szöveghez 

való hűtlenség” fogalomköre és elmélete az évszázadok alatt bejárt. Kalandozásunk a XVIII. században 

kezdődik, amikor a korai magyar Shakespeare-fordítások sokszor még nem is fordítások, hanem átültetések, 

adaptációk voltak. Mivel a XVIII. század műfordítói elvei között nem szerepelt első helyen az eredetihez való 

hűség, a fordítások sokszor az olvasó- és színházi közönség valós vagy vélt igényeihez igazodtak, nem 

tévesztve szem elől a megfelelő anyagi bevételt sem. (Benő 2003: 8) Az akkori iskolai literatúraoktatás latinos 

eszménye fogalmazásban is egy-egy szerző szabad imitatioja vagy aemulatioja (vagyis az íróval való 

versengés) volt. Péczeli József 1792-ben azt javasolta a magyar irodalmároknak, hogy „víjjanak meg az 

írókkal,” mert ily módon lehetségessé válik, hogy az eredetivel megegyező szépségű, „vagy még szebb 

munkát” alkossanak (Péczeli 1996: 45). 

Aki a szöveghűségért szállt síkra, egyelőre kisebbségben volt, és nagy csatára készülhetett. Döbrentei Gábor 

és Vörösmarty Mihály voltak az elsők, akik próbáltak mind formailag, mind tartalmilag ragaszkodni az 

eredetihez. Mindketten hitet tettek a verses fordítás mellett, és nekik köszönhetjük azt, hogy az 1830-40-es 

években kezdett megerősödni az a szemléletmód, hogy a lefordítandó műnek nem csak a tartalma számít, 

hanem a tartalom és a forma együttesen. A formahű fordításnak azonban ellenségei is voltak, akik a 

Shakespeare-i jambust is prózában ültették volna át. Gondol Dániel, a kor egyik műkedvelő fordítója így 

összegezte fordítói elveit: 

„Shakespeare szoros fordítása egyedül azokra nézve sükeres, kik az angol nyelv természetébe, kik 

Shakespeare angol szellemébe hatni kívánnak; de nem sükeres azokra nézve, kik a művészi élmény és gyönyör 

azon forrásából merítni akarnak, mely az ő drámáiban fakad; sőt a szoros fordítás által műveiről a művészi 

gyönyör bájoló hamva egészen le fog porlani, mint Náray Romeó és Juliájáról és Vajda Othellójáról.” (Bayer 

1909 I: 47-48) A jellegzetes „művészi gyönyör bájoló hamva” kifejezés mellett az keltheti fel a figyelmünket, 

hogy ezek szerint az elvek szerint a „gondolatot” kell magyarra átültetni, a forma megtartása másodlagos. 

Hogy érthető legyen a mű, adassék vissza lelke és szelleme, ne pedig betűje és holt szavai. 

Ezekkel a gondolatokkal azt is kifejezte, hogy szerinte egy költő sem volt akkor Magyarországon, aki 

Shakespeare-t versben – a közönség számára is élvezhetően – adni képes lett volna. Az akkori közönség – 

mondjuk ki – műveletlen volt Shakespeare-hez, a magyar költészet pedig túl elmaradott a világirodalomhoz 

képest. Ezért is lehet az, hogy ebben a korszakban a gyakorlatban és az elvek szintjén is sokan még mindig 
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fontosabbnak ítélték a befogadó kultúrát, a célnyelvet, mint az eredeti művet (Benő 2003: 7). Hasonló törekvés 

látható Bajza József írásaiban is, amikor azt írta, hogy „nagyon kívánatos lenne Shakespeare műveit nálunk is 

megkedveltetni, meghonosítani,” de „fordítóinknak […] meg kellene gondolniuk, mit bír meg közönségünk, 

mit nem, mi egyez, legalább mi nem ellenkezik ízlésével, gondolkozásával, mi nem” (Bajza 1984: 112). Bajza 

a fordítóra bízta volna az erkölcscsősz szerepét, és akkor is a közönséget „védte”, amikor azt írta, hogy 

„Óhajtjuk s igen kérjük a fordítót, hogy a szajha, ringyó, stb. efféle jövő előadáskor vagy kihagyassanak, vagy 

másokkal cseréltessenek fel” (Bajza 1984: 113). 

Az 1850-es években Vörösmarty mellett Szász Károly volt a Shakespeare-fordítás legismertebb teoretikusa. 

Szásznál a műfordítás már nem csak a magyar nyelvű irodalom gazdagításának eszköze, hanem egy másik 

kultúra megismerésének, megismertetésének módja is volt (Benő 2003: 19–20). „Az eredeti eszmét tökéletesen 

az eredeti alakjában adni vissza, ugyanazon részleteket, ugyanazon sorban, azon számu és lejtésü szótagokban, 

ugyanannyi rímmel; és végre azon nemzeti s egyéni sajátságokkal, ugyanazon jellemű hangulattal” – írta Szász 

(Szász 1859: 902). Szerepe van nála a hatásnak is: „épen azon (azaz nem kisebb és nem más) gyönyörérzetet 

támasztani az olvasóban, mint az eredeti olvasásán az azt érteni tudó érez” (Szász 1859: 890). Ez utóbbi akkor 

még egészen mást jelentett, mint napjainkban, tehát elsősorban nem az érzelmi-színpadi hatásra, hanem a 

művészi megformáltságra vonatkozott. Szász Károly fogalmazta meg azt is, hogy minden kihagyás és 

finomítás árt a fordításoknak – a feladat nem lehet más, mint „adni Shakespearet ugy, a minő, műfordításban, 

pusztán irodalmi czélból […] nekünk most csak egy Shakespearünk lesz (ha lesz) – s az első magyar teljes Sh. 
is csonka legyen?” (Szász 1859: 903) 

Arany János sokat idézett fordítói elveiben is felfedezhetőek az óvatos haladás törekvései. 1862-es 

jelentésében (A magyar Shakespeare kiadása ügyében előterjesztett jelentés) megfogalmazta, hogy a 

fordítóknak törekedniük kell a formai és tartalmi pontosságra, a választékosságra és arra, hogy „a nyelv 

(különösen szavalati) gördülékenységét apró formai bibelésnek sehol fel ne áldozzák” (Arany 1966 XIII: 340). 

Arany szerint a fordítónak az is feladata, hogy „igyekezzék kielégíteni azt [az olvasót], ki az angolhoz nem 

férhetvén, szépségeit a nagy költőnek magyarban kívánja élvezni.” Az alól azonban ő sem tudott kibújni, hogy 

hozzátegye: a fordítók igyekezzenek a […] sikamlós helyeket szelidebben adni vissza, s a botrányt a mennyire 

lehetséges, eltávolítani” (Arany 1966 XIII: 341). Végső soron azonban amellett érvelt, hogy a szöveg 

„meghúzása” a színház feladata, nem a fordítóké. Szász Károlynak így írt erről: „Tisztelem a szalonokat: dehát 

Sh. első teljes fordítása csonka legyen? […] János királyt az első felvonás nélkül kellene adni, 4 felvonásban, 

hogy senki se értse. (Hát még a Measure for Measure!)” (Arany 1984: 212). Aranynak és társainak tehát még 

mindig küzdenie kellett a szöveghűség eszményéért. 

Talán a felfokozott várakozás eredménye is volt a fordítások felfokozott költőisége. Ahogy Nádasdy Ádám 

írta: 

 

„Egy spanyol Shakespeare-fordítónak sosem kellett fitogtatnia a spanyol nyelv kimeríthetetlen eszköztárát, de 

Bécsben (sőt Pesten is!) még a XIX. század közepén is mosolyogtak arra a gondolatra, hogy Shakespeare-t 

magyarul adják elő. Minek, ha van német fordítás? A magyar fordítók – a legnagyobbak is – ezért sokszor 

„rádobtak egy lapáttal”, pontosabban kettővel. Egyrészt a szókincset dúsították és színezték, másrészt a 

versformát fordították jóval „elemeltebben,” a nyugat-európai helyett az antik mintát követve.” 

http://www.szinhaz.hu/index.php?id=647&cid=10225 

 

A szöveghűséget így most egy másik irányból is támadás érte – egy túlzottan finom, „költőies” Shakespeare 

született meg magyarul. 

A XX. század elejének nagy Shakespeare-teoretikusa Babits Mihály volt, aki – Aranynál sokkal 

hangsúlyosabban – a költőt látta Shakespeare-ben, és nem is titkolta, hogy esztétikai síkon közelít a nagy angol 

bárd műveihez. Ő Shakespeare-t elsősorban bensőségesen átélhető költőnek tartotta: „igazán bámulatos, hogy 

ezek a fínom nüánszokra épített, lírai és epikusan festő drámák valaha színpadon is hatottak […] darabjai 

igazában csak olvasva érvényesülnek” (Babits 1991: 242–243). Lenézően szól a „színházi” Shakespeare-ről, 

szerinte Shakespeare: tiszta költészet. Babits a formahű költői fordítás apostola volt. Shakespeare-fordítás 

című híres tanulmányában foglalta össze a Shakespeare-átültetés – az eddig leírt folyamat során 

kikristályosodott – műfordítói alapelveit: 
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[…] 

3. A fordítás mindenütt pontosan az eredeti formában történik. […] 

11. Nincs helye erkölcsi vagy ízlésbeli szelídítésnek sem. Ez legfeljebb a színpad joga. […] 

13. A prózai, főleg az élces jelenetek könnyűségét, természetességét és szikrázását lehetőleg megőrizzük, s a 

filológiai hűség leple alatt ezeket nem nehezítjük vagy tudákosítjuk el. Shakespeare példájára nem riadunk 

vissza az argótól, az idegen szavaktól stb. sem. 

14. A játék gyakran fontosabb az értelemnél. Ilyen helyeken a játékot fordítjuk. […] 

16. Minden körülmények között figyelünk a szöveg érthetőségére. Csak ott szabad homályosnak lenni, ahol 

Shakespeare nyilvánvalólag szándékosan homályos. 

17. Francia, latin, olasz idézeteket vagy szavakat az eredeti nyelven hagyunk. […] (Babits 1924) 

 

Babits listájának 16. pontjában áll ki legegyértelműbben a szöveghűség és az érthetőség kettős 

követelménye mellett – de azt is kimondja, hogy szabad homályosnak lenni, ami a XXI. század 

színházcsinálóinak szemében vörös posztó lenne. Nem felejthetjük el, hogy a Shakespeare-szövegek eróziója 

bizonyára óriási volt az évszázadok során, s a modern kiadások szerkesztői számára természetes dolog az 

emendáció, a rosszul érthető szöveghelyek kijavítása. „A tizennyolcadik század óta a Shakespeare-kiadások 

szerkesztőjének joga és kötelessége az „emendáció”: a szövegkritikai (esztétikai, nyelvészeti, 

nyomdatechnikai, írástörténeti) szempontokkal megindokolt dolgozatjavítás. Mindenki beleír, belejavít valamit 

Shakespeare-be, abban a hiszemben, hogy így helyreállíthatja azt – ami nincs. Nincs mérvadó, hiteles 

Shakespeare-szöveg” – írja Géher István (Géher 1998: 36).2  Nem tudhatjuk tehát, hogy Shakespeare mikor 

„szándékoltan” homályos, de ha homályos – követni kell. 

George Steiner szerint Shakespeare drámaírói stratégiájának – és minden eljátszott drámának – valószínűleg 

része az is, hogy teret enged a bizonytalanságnak, hogy engedi, hogy a különböző lehetséges jelentések 

„keringjenek” egy központi tengely körül. De a fordítónak sokszor választania kell, vagy magyarázó 

körülírássá kell kiteljesítenie a szöveget […,] hogy választását egyértelművé tegye (Steiner 1975: 364). Kállay 

Géza szerint: 

„A Shakespeare-filológia legfontosabb üzenete az lehetne a Shakespeare-fordítók felé, hogy legyenek 

bátrak, ne féljenek attól, ha egy mondatot sokféleképpen lehet érteni, és attól sem, ha egy olyan helyen sikerül 

egy képet létrehozniuk, ahol az eredetiben nincs. Ilyen a shakespeare-i szöveg természete. Hagyni kell azt, 

hogy a különböző szóképek a darab különböző pontjairól hívják egymást, amit persze a néző nem fog rögtön 

felfogni, de a játék talán valahol egy, talán tudatalatti szinten, azért működni fog. A fordító felelőssége abban 

van, hogy mennyire engedi [a szöveg sokértelműségét] bátran érvényesülni. Ezért lenne jó egy társ, egy 

kontrollszerkesztő, aki megnyugtatná a fordítót, hogy „édesapám, ne izgulj emiatt, én sem értem, senki sem 

érti” (Szele 2007: 87). 

Csányi János szolgálhat itt némi „színházi indíttatású” hozzáfűznivalóval: 

 

„Itt nem az a lényeg, hogy professzorok észrevesznek ellentmondásokat az írott szövegben, hanem az, hogy 

[…] a színházban ez nem ellentmondás. Ez a nagy különbség. […] A színház jelrendszere nem csak a szó és 

nem csak a gondolat. Ott a kép, a gesztus, maga a szituáció, és ezek mind a jelrendszerhez tartozó egyenértékű 

elemek. Ezekben nem biztos, hogy ellentmondás van; ha az ember eljátssza az egészet, a néző számára nem 

lesz ellentmondás.” 

Csányi János szíves szóbeli közlése (Debrecen, 2006. június 16.). Kiemelés tőlem: Sz. B. 

 

Ez is arra utal: nem gond, ha a színész az eredeti Shakespeare-i szöveg szöveghű fordítását mondja, hiszen 

fontosabb a mondanivaló, mint az, hogy a néző mindent értsen. 

Erre utalt már Babits is, amikor listájának 10. pontjában a következőket írta: „A kifejezés merészségétől 

nem riadunk vissza. A költői merészséget inkább lefordítjuk szóról szóra, bármily szokatlanul hangzik is, 

mintsem hogy a „magyar így mondaná” örve alatt megszelídítsük, és savát-borsát vegyük.” Ez ellen a 

„költőinek” is nevezett szöveghűség ellen azonnal fölemelték a szavukat a kortársak. Babits költői ihletésű 

fordításaival szemben Hevesi Sándor lépett fel, aki – Bajza Józsefhez és társaihoz hasonlóan – megkezdte a 
közönség védelmének aprólékos műveletét. Babits szövege szerinte a költői elv túlsúlya miatt nem kifejezetten 

színpadra való, a közönség számára helyenként homályos, nehezen érthető, nehézkes volt.3  Hevesi Sándor 
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rendező szerint „a fordítónak félreérthetetlennek és világosnak kell lennie, ott is, ahol a költő nem az, mert az a 

sok rossz másolás és sok rossz kiadás Shakespeare-nek tömérdek helyét homályosította el” (Hevesi 1964: 

183). Ekkor kezd világossá válni az, hogy a színházi ember és a költő-irodalmár Shakespeare-olvasata sok 

tekintetben különböző – és egyben mutatja, hogy mire a magyar irodalom eljutott a Shakespeare-hez méltó, az 

eredeti szöveghez ragaszkodó, azzal költőiségében is egyenrangú szöveghez, máris megszólalt egy másik 

hang, amely a szöveg javítására szólított föl. 

Mindez persze nem volt előzmények nélküli kezdeményezés. A XVIII. és XIX. század színjátszó csoportjai, 

akik a megélhetésük érdekében a darabok erőteljes megváltoztatásától sem riadtak vissza, folyamatosan 

éltették ezt a nézőközpontú hagyományt. Péczeli József 1789-ben A fordításokról című tanulmányában így 

intette a fordítókat: „az éktelen helyeket” és a „jó ízléssel ellenkező gondolatokat” nem kell „szórul szóra 

általtenni,” hanem ezeket szépíteni és jobbítani kell. Péczeli azt hangoztatta, hogy a fordítónak bátran bele kell 

javítania az eredetibe, illetve csak a legszebb, legjobb részekkel „gazdagítsuk literatúránkat” (Tarnai–Csetri 

1981: 308). A XX. század elején Bayer József idézte könyvében a német Fresenius vélekedését (amelynek 

évszázados hagyománya van), miszerint a műbe (Athéni Timon) idegen kezek is belenyúltak, ezért „az 

átdolgozónak [vagy fordítónak] az volna a feladata, hogy […] a gyöngeségeket irtogassa s ha néha az eleven 

húsig érne is a kése, ezért az operáczióért legfeljebb dicséret illetheti” (Bayer 1909 II: 292). Jóval később még 

Füst Milán is azt írta, hogy 

 

„a fordításnak sok tekintetben jobbnak kell lennie az eredetinél. Mert ha az eredetinek olyik helye érthetetlen, 

ezért a romlott kézirat hibáit okolják, de ha a fordításban vannak érthetetlenségek, ezért okvetlenül a fordítót 

róják meg, hogy fordítása rossz. A fordítónak tehát addig kell fáradnia, míg az ilyen helyeket ügyesen 

eltussolja, elkeni.” (Füst 1967: 507) 

 

Egy alapvető kettősség régóta felfedezhető a Shakespeare-értelmezésekben: a „színházi” és az „irodalmi” 

(vagy „költői”) Shakespeare, vagyis a jól mondható, egyszerűsített szöveg (a színpad elvárásai, tehát rövid 

mondatok és mondatsorok, ismert szavak a ritka és idegen szavak helyett, a nehezen kimondható szavak 

kerülése [Aaltonen 2000: 42]) és a nyelvi-költői bonyolultság (a kiindulási szöveg részleteinek aprólékos 

visszaadása) ellentéte. Ez a felfogás a II. világháború után kezdett el meghonosodni. A kortársak közül Vas 

István írta le legszemléletesebben a problémát. „Él nálunk egy kényelmes színházi felfogás, mely a modern 

színpadon kialakult színészi minimumból indul ki, s még Shakespeare-ben is „könnyen mondható” szöveget 

kíván. […] E felfogás a könnyen mondhatóság kedvéért öntudatlanul is Shakespeare olcsóvá lapítását és 

simítását célozza” – írta –, pedig „Shakespeare-t éppen meghökkentőbb részleteiben lehetőleg szóról-szóra kell 

fordítanunk” (Vas 1984: 446). Ez összecseng a fordító-előd Kosztolányi Dezső szavaival, aki így fogalmazta 

meg a Shakespeare-fordítás „hagyományos elveit:” 

 

„[…] Shakespeare-t a teljes, fölbontatlan egészében kell visszaadni, úgy ahogy van, körülírás, magyarázás, 

egyszerűsítés, szépítés és cifrázás nélkül, a maga érzéki és szemléletes valóságában, mert csak így 

tükrözhetjük vissza szellemét. […] leghelyesebb őt nem is szóról-szóra, hanem betűről-betűre követni. […] [A 

fordító] Ne a szöveg értelmét, sommázását vagy kicsengését adja, csak magát a szöveget, a párbeszédeket 

pedig hagyja úgy, amint vannak.” (Kosztolányi 1933) 

 

1965-től Jan Kott munkássága nyomán kezdett Magyarországon is újra megerősödni az a nézet, hogy 

Shakespeare a drámái révén velünk él, a kortársunk, de sokan ennek ellenére mégis költőként tekintenek rá. 

Babits és Kosztolányi sokak szerint eltávolították Shakespeare-t a színház világától, irodalmi olvasmánnyá 

tették drámáit. Már az 1960-es évektől – főleg a költészet és dráma shakespeare-i egységét valló és vállaló 

(Egri 1972: 1903) Mészöly Dezső munkássága nyomán – előtérbe került a „színházi Shakespeare,” a költői 

bonyolultsággal szemben a csiszoltabb, egyszerűbb nyelv. „Akkor érném el célomat, ha Shakespeare-

fordításaimat forgatva is karnyújtásnyi közelségben érezné olvasóm a költőt és korát […] – írja –, sohasem 

arra törekedtem, hogy Shakespeare olyan hatást tegyen átültetésemben, amilyent az eredeti a mai angol 
publikumra tesz,” hiszen a ma élő angol számára Shakespeare csaknem négyszáz éves szövege jócskán 

archaikus. A magyar szöveg ne legyen se archaikus, se homályos, se patinás – mondja Mészöly – a fordítás 

úgy hasson, mint az eredeti Shakespeare az eredeti publikumra (Mészöly 1988: 13). A sok tekintetben Hevesi 
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Sándor nyomdokaiban járó Mészöly Dezső a színházi Shakespeare-t tekinti normának: „a fordítás hűségének 

legfőbb kritériuma éppen a színpadi effektus” – írja (Mészöly 1988: 15). Ennek érdekében az érthetőség, az 

egyszerűsítés mellett teszi le a garast, azonnal érthető, azonnal ható Shakespeare-t hoz létre. Mészöly „a 

legmagyarabb magyar” nyelven, az idegen szavak és latin betoldások mellőzésével fordít, mintegy a mai 

közönség számára adaptálva az eredeti műveket. Mészölynek – elvben – igaza van. A sokszor radikálisan 

költőiség-ellenes Nádasdy Ádám írta nemrég,4  hogy 

 

„a magyar kultúrában ezt az újra megtalált drámaiságot elsősorban Mészöly Dezső fordításai segítették elő, aki 

mindig ügyelt arra, hogy szövege jól mondható és érthető legyen. Drasztikusan csökkentette az archaizmusok 

számát (még ha egészen nem adta is föl őket). Azt a lépést azonban nem tette meg, hogy a költészeti 

eszközöket egyértelműen a dramaturgiának rendelje alá.” 

http://www.szinhaz.hu/index.php?id=647&cid=10225 

 

Érdemes itt idéznünk Nádasdy Ádám műfordítói elveiből. „Mai magyar nyelven írtam, ahogy a színházak is 

várták tőlem” (Nádasdy 2001: 10). Érdekes paradoxon, hogy Nádasdy abszolút formahűen (tehát nem 

szöveghűen!) tolmácsol, de közben tudja, hogy a formahűségnek ára van, hiszen „a magyarban hosszabbak a 

szavak, így sok minden veszendőbe megy; ha meg mindent igyekszik visszaadni az ember, a szöveg könnyen 

nyakatekert és természetellenes lesz” (Nádasdy 2001: 11–12). „Ha választani kellett – írja –, én a színdarabot 

részesítettem előnyben: elhagytam a szöveg egy-egy elemét azért, hogy a megmaradó részt az adott 

terjedelemben világosan meg tudjam fogalmazni. […] Így, mint a léghajós, ezt-azt kidobáltam, hogy a 

megmaradó rakománnyal könnyebben szállhassak” (Nádasdy 1994: 37). Nádasdy tehát feláldozza a tartalmat a 

formahűség oltárán. Különös figyelmet szentel a humoros részeknek, mert szerinte „a hatásra jobban kell 

ügyelni, mint a szöveghűségre […] megengedtem magamnak némi szabad(os)ságot e téren, hogy igenis 

nevessenek, és lehetőleg ott, ahol szerintem Shakespeare szeretné” (Nádasdy 2001: 10). A humor erősen 

kultúrafüggő: közös háttér kell ahhoz, hogy nevetni tudjunk, ráadásul minden kultúrában máson nevetnek. A 

fordító ilyen esetekben adaptálja a művet: el kell érnie, hogy ott nevessenek, ahol az eredetiben is nevetniük 

kell, és ha a magyarban nem lenne humoros, ami az angolban van, másféle vicces dolgokat kell behoznia, 

természetesen a józan ész határain belül. Ha humor kell, mondja Nádasdy Ádám, úgy kell csinálni, 

 

„mint a tolmács, akinek a vendég viccét kell lefordítania, de rájön, hogy vagy nem tudja lefordítani, vagy ha 

lefordítja, az magyarul nem lesz vicces. Ezért mond valami mást, és egy viccet is elmond egyben, amin 

felnevet a közönség, mire a vendég ránéz hálásan, hogy milyen jó tolmács, mert a viccet is lefordította. És 

bizonyos értelemben tényleg jó ez a tolmács, mert ha a vendég vicces akart lenni, akkor igenis meg kell 

nevettetni a hallgatóságot.” (Szele 2005: 52) 

 

A nagy kérdés: honnan tudjuk, hogy Shakespeare hol akart vicces lenni és hol nem? Nem tudhatjuk, hogy a 

maga idejében mennyire volt Shakespeare „közérthető,” „könnyed,” vagy esetleg „játékos.” Itt ismét 

visszatérünk a szöveg iránti tisztelethez – vajon tiszteli-e Shakespeare szövegét az, aki lelkiismeret-furdalás 

nélkül belejavít a darabjaiba, aki a közönség kiszolgálása érdekében megjavítja azt, ami jó úgy is, ahogy van? 

Örök dilemma ez a Shakespeare-fordításban. 

„Shakespeare nyelve a korabeli emberek számára sem csak az utcáról behozott nyelv volt” – mondja Géher. 

„Shakespeare komplikált és nehéz volt az akkori közönségnek is, de ők ahhoz voltak szokva, hogy fülön át kell 

befogadni dolgokat, és ráadásul egy körülményes, cikornyás, körmondatos nyelvet kell befogadni fülön át. Mi 

el vagyunk kényelmesedve, nekünk egy kétsoros mondat már túl hosszú” – mondja Ruttkay Kálmán, aki azt is 

hozzáteszi, hogy az utóbbi évtizedekben a rendezők minden új rendezéshez új szöveget kértek, a fordító pedig 

aládolgozott a színésznek, talán túlságosan is. „Így könnyű mondani a szöveget, de ez hamis illúzió: 

Shakespeare nem könnyű szerző. Elindult egyfajta popularizálási folyamat. […] Nagyon oda kell figyelnie a 

nézőnek, szerintem a Shakespeare-korabeli közönség is sok mindent elszalasztott, célzást, ezt-azt, nyelvi 

játékot, talán csak a művelt közönség élvezte igazán a darabokat” (Szele 2005a: 101–102). 

A probléma lényegében ma is ugyanez. Ha a Shakespeare-fordító a mai – olvasáshoz, vers-olvasáshoz és 

hallott szöveg befogadásához nem eléggé szokott – közönségnek fordít, egyre lejjebb és lejjebb kell tennie a 

mércét, míg végül eljutunk – Ruttkay Kálmán szellemes megjegyzésével élve – egy garantáltan fáradság- és 
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fájdalommentes Shakespeare-hez (Ruttkay 2002: 86). A „költői” fordító a szöveget a maga teljességében 

próbálja visszaadni, és nem feltétlenül a jó mondhatóságot és gyors befogadhatóságot tekinti fontosnak (mint 

ahogy nem is az a fontos), vagyis nem kifejezetten a színésznek és az „átlagos” közönségnek dolgozik.5  

Egyrészt joggal mondhatja, hogy a színész tanuljon meg verset mondani és játszani. Másrészt elvárhatja a 

nézőtől, hogy ha beül egy Shakespeare-előadásra, legyen valami fogalma arról, hogy mit fog látni-hallani. A 

színházaknak ma általában nincs szüksége a Shakespeare-i költészetre – sőt azt lehet mondani, hogy a 

színházakat zavarja az erősen metaforizált Shakespeare-i nyelv, tehát egyszerűsítenek, tompítanak, és ilyen 

értelemben szürkítenek (Szele 2006a: 5). Ezáltal mind a színház, mind a fordító, mind a kritikus a nézőt 

„védi.” Bart István például azt írta az 1980-as években, hogy a fordítónak tudnia kell, mit fogad el az olvasó 

fordításként, tehát hogy „hajlandó-e például […] a közmegegyezés vagy irodalmi köztudat szövegbe 

fogalmazva is elfogadni azt a filológiailag kétségtelen tényt, hogy Shakespeare darabjai hemzsegnek az 

Erzsébet-kori slangtől” (Bart 1981: 267). Csak ezért kellene ezeket kihagyni, mert a közönség esetleg nem 

fogadja el őket? Kállay Géza kompromisszumot javasol: 

„Nem tudom, hogy melyik a rosszabb? Ha egy összecsomósodott képet a rendező kihúz, mert azt mondja, 

hogy ezt úgysem fogják érteni, vagy ha megkéri a fordítót, hogy próbáljon ott annyira rendet tenni, hogy mégis 

el lehessen mondani a színpadon. Mikor nagyobb a veszteség? Ha el se hangzik, vagy ha egyszerűbben 

hangzik el?” – kérdezi (Szele 2007: 86). 

A fordítóknak egyáltalán nem a közönség elvárásaihoz kellene igazodniuk. A közönség – Géher és mások 

szerint is – akkor is megértené a drámákat, ha egy költői szöveget hallana, hiszen ma is olvasnak az emberek 

verseket, bár nem annyit, mint az Erzsébet-korban, amikor általában véve sokkal több volt a vers az emberek 

életében – vagy az iskolai és a templomi műveltség következtében, ami latin vagy angol memoritert jelentett, 

vagy a népdalok, népballadák révén. A tanulatlan emberek számára sem volt a versszöveg valóságidegen. 

Mondhatjuk azt is: elszoktunk az alkotó befogadástól: ma már csak a gyerekek vagy a költők képesek arra, 

hogy a fülükkel lássanak. Bárdos László írta Szabó Lőrincről és a korabeli Shakespeare-fordításokról, hogy 

 

„fölteszem, ma is készülhetnének nem egészen a mai beszélt nyelvre hangszerelt Shakespeare-fordítások. 

Valami efféle történt Babits után. Például Szabó Lőrinc köztudomásúan kedvelte a modernizálást. Ámde 

nemrég újraolvasva a Troilus és Cressidát, bizony jó néhányszor meg kellett állnom, hogy elölről kezdjek egy-

egy komplikáltabb mondatot. A termékeny – költői – bonyolultságtól ő sem riadt vissza. Pedig Szabó Lőrinc 

nem Babits módra fordít. Úgy érzem, inkább Shakespeare módra.” (Bárdos 2001) 

 

Shakespeare összetett, jelentéssel terhelt nyelvét nem lehet egyszerűsítve visszaadni. 

Ahogy Kállay Géza vélekedik: „illúzió azt gondolni, hogy az angol jegyzet ’ugyanazt’ mondja érthetően, 

amit Shakespeare gyakran érthetetlenül, mint azt hinni, hogy a magyar nyersfordítás ’kimerítően’ tartalmazza 

az ’eredeti értelmet.’” Kállay Géza szerint a retorika egyszerre gyökerezik a logikában és a poétikában, ezért 

„a retorikai réteg mindenképpen megkívánja a költői értékelést, a költészetre irányított kritikai figyelmet, és 

így a költői tolmácsolást is. Tehát egy olyan fordítói elv lehetne a mérce, amely „a könnyebb érthetőség, a 

mondhatóság kedvéért nem vágja egyenesre a bonyolultabb retorikai kanyarokat és mondatszerkezeteket, a 

sokértelmű, allúzív, sőt homályos részleteket sokértelmű, allúzív, sőt homályos eszközökkel igyekszik 

tolmácsolni.” Ahogy Kállay fogalmaz: „Olyan fordítói elvre gondolok, amely nem a magyarázó 

lábjegyzeteket, vagy sokértelműség esetén azok egyik értelmezését fordítja, hanem a retorikai-költői 

szöveget.” http://www.szinhaz.hu/index.php?id=656&cid=13430 

Az ilyen szöveg azonban manapság nem kelendő, mert nem eladható. Ha úgy vesszük, ma ugyanott 

vagyunk, ahol a XIX. század első felében voltunk. Valójában nem a „költői” és a „színházi” Shakespeare 

különült el (ebben az értelemben a mai angol nyelvben – és a XVII. század óta folyamatosan – Shakespeare 

egyáltalán nem színházi), hanem a teoretikusoknak és a műfordítóknak a nézőkről alkotott képe, és ennek 

előzményeként a nézőközönség felkészültsége és összetétele változott meg. Nem a fordítási elveket kellene 

egyszerűsíteni, nem a „színpadiság” minden mást háttérbe szorító követelményét kellene érvényesíteni, hanem 

a befogadói magatartáson és olvasottságon–nyitottságon kellene változtatni. A fordítás ragaszkodjon az 
eredetihez, mert az a dolga. Ahogy Walter Benjamin mondta: „soha, egyetlen műalkotás vagy műforma 

megismerése szempontjából sem bizonyul gyümölcsözőnek a befogadó fél figyelembevétele” (Benjamin 1980: 

71). 
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Jegyzetek 
 

1 Érdekes ellentét, hogy napjainkban a színházak elkerülik a bonyolult részeket, viszont nem takarékoskodnak az obszcén, 

szexuális elemekkel. 
2 Susan Bassnett arra is felhívja a figyelmet, hogy az Erzsébet-korban a szöveg alapvetően csak kiindulópontot jelentett – 

főleg a komikus – színésznek (Bassnett 1990: 77–78). 
3 Babits Viharja sok helyen nehézkes, viszont egészében van valami furcsa mágiája, még ott is, ahol nyakatekert a szöveg. 

Ez a mágia hiányzik a többi – közérthetőbb – fordításból – mondja Géher István. (Szele 2006a: 11) 
4 Egyik fordító-elődje, Eörsi István is úgy fogalmazott, hogy „Nem kell lirizálni, egyszerű, áttekinthető szöveget kell adni, 

közhelyszerű prózaiság nélkül.” (Eörsi 1993: 6) 
5 Eugene Nida megfogalmazásában „egy következetesen formális ekvivalenciára törekvő fordítás sok olyan dolgot 

tartalmaz, amely az átlagos olvasó számára nem könnyen érthető” (Nida 2001: 135) 
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SZÉPE JUDIT 
 

 

PARADIGMAKÉPZŐ DICHOTÓMIÁK A NYELVÉSZETBEN 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés: kumulativitás és összemérhetőség a tudományos megismerés folyamatában 
 

A tudományfejlődés-elméletet mint tudományágat Fehér–Hársing (1977) és Fehér (1982, 1983) alapján a 

következőképpen határolhatjuk be: a tudományos megismerés folyamatának sajátosságait belső 

összefüggéseiben és elméletileg vizsgáló metatudományos diszciplína. Bár megjelenését, a problémakörnek 

elsődlegesen történeti aspektusból való explicit és rendszerszerű felvetését századunk 60-as éveitől számítja, és 

Thomas S. Kuhn munkásságához kapcsolja a szakterület, azok a felfogások a tudományelméletben, amelyek 

nem elsősorban történeti célkitűzésűek, de amelyekből a tudományfejlődésre vonatkozó nézetek rendszeresen 

kibonthatók vagy következnek, legközelebbről is a Bécsi Kör filozófiájában fogalmazódnak meg. 

A tudományos megismerés folyamatának a Bécsi Kör – Popper – Kuhn – Lakatos –Feyerabend-vonal 

mentén történő megközelítései általánosságban szólva arra a kérdésre keresnek választ, illetőleg azon 

dichotómia köré rendeződnek, tekinthető-e fejlődésnek – az ismeretek jobb minőségűvé, nagyobb kiterjedésű 

válásának – a tudományos nézetek egymásra következése, vagy sem (Hársing 1980, Fehér 1982, Chambre 

1986). 

A kumulativitás tézise a Bécsi Kör felfogásában (Altrichter 1972) a verifikáció, majd a konfirmáció elvén 

alapszik: az ismeretszerzés folyamatában az mutat utat, hogy a tudományos állításoknak visszavezethetőknek 

kell lenniük megfigyelési kijelentésekre, illetőleg belőlük logikailag levezethetőknek kell lenniük megfigyelési 

kijelentéseknek. Annak a problémának a megoldására, hogy az általános kijelentések elvileg nem 

verifikálhatók, mert végtelen számú egyedi esetre érvényesek, a szintén kumulatív felfogású Popper a 

falszifikáció elvét javasolja: csak az a kijelentés tudományos értékű, amely megfigyelési kijelentésekkel 

elvileg cáfolható. Egy elmélet mindaddig érvényes, illetőleg sokoldalúan ellenőrzött (noha szükségképpen nem 

kimerítően igaz), amíg empirikus összevetés nem cáfolja. A cél mindig a tudományos hipotézis falszifikálása: 

ha ez bekövetkezik, új feltevés veszi át a helyét. Tehát a tudomány fejlődése, tökéletesedése újabb és újabb, 

falszifikálható hipotézisek felállításával, ellenőrzésével, majd elvetésével jön létre (Popper 1963, 1997). 

Mindkét megközelítés számára megoldatlan marad az a probléma, hogy vannak olyan, ún. teoretikus 

fogalmak, amelyek nem konfirmálhatók, és olyan, eseményt állító kijelentések, amelyek nem cáfolhatók. Így a 

tapasztalattal való kimerítő összevetés követelménye nem teljesülhet. 

A kumulativitással szemben Kuhn, Lakatos és Feyerabend az egymásra következő tudományos nézetek 

másságát, összemérhetetlenségét hangsúlyozza. Kuhn (1984) szerint a tudományos kutatást minden korban egy 

meghatározott paradigma vezeti. Ez eldönti, hogy az adott korban mi tekinthető érvnek vagy cáfolatnak. Ha az 

elmélet válságba kerül, vagyis olyan problémákkal kerül szembe, amelyeket nem tud megoldani, rivális 

elméletek lépnek fel. Közülük elvileg az a győztes, amely megoldja a válságot okozó problémákat, és 

mindarról is számot tud adni, amiről az elődje. A győztes elmélet szabja meg azután az újabb paradigmát. Ám 

az új paradigma általában gyökeresen új szemléletmódot képvisel, és nincs két olyan paradigma, amelyek 

ugyanazokról a jelenségekről tudnának számot adni. Tehát nincs kumulativitás, de lényegében még 

összemérhetőség sincs két paradigma között. Hasonlóak Lakatos (1978, 1997, 1998) nézetei, aki szerint nem 

egyszerűen elméletek, hanem kutatási programok váltják egymást a megismerési folyamatban. A két felfogás 

között az az alapvető különbség, hogy míg Kuhnnál egy korszakot egy paradigma jellemez, Lakatosnál egy 

korszak több kutatási programjának együttélésében az egyik dominál. Feyerabend (1975, 1981a, b) 

koncepciója az empirikus kijelentések elméletfüggőségének, illetőleg az elméletek komplex fogalmi 

rendszerének tézisét veszi alapul. Erre építi fel az elméletek összemérhetetlenségének tételét, amely szerint az 

egymásra következő elméletek nem hasonlíthatók össze. 
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2. Problémafelvetés: egy vagy több paradigma – egy vagy több dichotómia? 
 

Békés Vera (1984, 1997) a kuhni modellből kiinduló tanulmányában tudományfejlődés-elméleti szempontból 

helyezi el Humboldt munkásságát a nyelvfilozófiában. 

Ez az értelmezés több szempontból is problematikus. A szerzőnek a nyelvfilozófia fejlődésére kidolgozott, 

de a nyelvtudomány fejlődésére általában is kivetíthető állítása szerint felvehető egyetlen olyan dichotómia, 

amelynek kereteibe belehelyezhető a történetileg előforduló, összes nézetrendszer. Ez a dichotómia a 

nyelvfilozófiában a privát vs. nem privát nyelv koncepciója. Már maga a besorolás is következetlennek tűnik. 

Nem derül ki, milyen érvek alapján kellene a nem privátnak minősített humboldti koncepcióval szemben 

privátnak tekinteni Saussure-t és Chomsky-t. Saussure explicit módon megfogalmazza, hogy a langue-ot 

társadalmi konvenciónak tekinti, az egyéni nyelvhasználat alapjául szolgáló jel-, illetőleg viszonyrendszernek. 

Ugyanis a nyelv a beszélőképesség társadalmi terméke, valamint „azoknak a konvencióknak az összessége, 

amelyeket a társadalom egésze magáévá tett, és amelyek szükségesek ahhoz, hogy e képességnek a gyakorlása 

az egyénnél lehetővé váljék” (Saussure 1997). Nem egyértelmű, mennyiben azonos ez a „kizárólag az egyes 

individuumokon belül működő, magán természetű nyelv”-vel, „amelynek szavai olyasmire vonatkoznak, amit 

csakis a beszélő személy tudhat: közvetlen, saját privát érzéseire, úgy hogy más valaki nem is érthetné meg 

igazából ezt a lényegileg nem közös nyelvet”1 . Az is kérdéses továbbá, hogy ez a beszélőnként eltérő nyelv 

hogyan képes a kommunikációt, vagy akár csak a közléseknek valamely nyelvhez való tartozását biztosítani, 

ha nem rendelkezik a kizárólag a nem privát nyelvnek tulajdonított „grammatikailag szabályozott mód”-dal, 

azzal, ahogyan a nyelvet a beszélőközösség használja. Chomskynál (pl. 1965, 1995), bár valóban szó sem esik 

a magányos ideális beszélő kommunikációjának egyéb vonatkozásairól, hasonlóképpen egyértelmű, hogy a 

modellálandó szabályrendszer, az anyanyelvi kompetencia szükségképpen feltételez valami közöset. Ez az, 

ami lehetővé teszi, hogy az adott nyelv beszélőinek mindegyike azonos jólformáltsági ítéletet hozzon az adott 

nyelvnek ugyanarról a mondatáról. Ez alapján, és csakis ez alapján állíthatók fel a kompetenciát alkotó 

szabályok. Számolnunk kell ezen kívül a nyelvelsajátítás szabályaktiváló nyelvi környezetével is, amely a 

kompetenciaszabályoknak a másik beszélő közlései alapján való felállításáról és ellenőrzéséről szól. Mindez 

együtt pedig sokkal inkább van összhangban a nem privát „bonyolult szabálykövetési tevékenység”-gel, mint a 

kizárólag az egyes individuumon belül működő, magán természetű nyelvvel. (Az idézett fogalmakat l. Békés 

1984-ben.) 

Ám ennél a besorolásnál jóval fajsúlyosabb két kérdés is felmerül: valóban engedelmeskedik-e akár csupán 

a nyelvfilozófia is az „A – nem A” dichotómia paradigmaszervező elvének?; és hogy ez a megközelítés hogyan 

viszonyul a kiindulásának tekintett kuhni koncepcióhoz?. 

Mivel a kuhni felfogás szerint az új paradigma új világlátást, az empirikus adatok új személetét is jelenti, az 

egymásra következő irányzatok sosem pontosan ugyanazokat a problémákat fedik le. Kuhn fejlődés-

koncepciójában paradigmaképzőnek egyetlen dichotómiát enged meg, amelyhez mindenképp valahogy 

viszonyulnia kell az összes létrejött és számbavehető elméletnek. Ez a felfogás gyaníthatóan circulus 

vitiosushoz vezet. Durván fogalmazva, bizonyos, „kiválasztott” elméletek alapján általánosítjuk a 

paradigmaképző dichotómiát, s aztán csak azokat az elméleteket vesszük számba, amelyek besorolhatók a 

dichotómia alapján a fejlődésmenetbe. 

Mivel a tudományfejlődés-elméletek főképp természettudományok vizsgálatára alapozódnak, s mivel a 

nyelvtudományban távolról sem kétségtelen az a kuhni állítás, hogy az adott paradigmát az egész 

kutatóközösség elfogadja az adott korban (vagyis nem szükségszerű még a paradigmatikus korszakban sem az 

egyparadigmájú normál kutatás), nehéz eldönteni, hogy a nyelvészet mikortól számítható paradigmatikus 

tudománynak. Általában az összehasonlító és a történeti irányzat kialakulásától számítják paradigmatikus 

tudománynak a nyelvészetet (vö. Robins 1999). Ám előtte is léteztek domináns dichotómiák (vö. az egészen 

korai előzmények közül pl. az indiai nyelvészet több évszázadra kiterjedő dhvani vs. spotha problematikáját, 

az európai hagyományból pedig az ókori eredetű füszisz vs. thészisz, az analógia vs. anomália vagy a szkéma 

vs. ennoia kettősséget, illetőleg a középkorból eredő significatio vs. suppositio elkülönítést), és azóta sem 
mindig egyetlen paradigmájúak a korszakok. 

Célunk egyrészt az, hogy Békés Vera javaslatától eltérő módon, felvessük annak lehetőségét, hogy 

Humboldt koncepciója nem „zárvány”-ként működik saját kora és századunk nyelvfilozófiájában, hanem 
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szervesen illeszkedik előzményeihez, és megtalálja követőit is. Másrészt pedig, általánosabb értelemben, azt is 

igazolni, hogy a nyelvészet, illetve szűkebben a nyelvfilozófa előrehaladásának megragadásához célszerű a 

folyamatban több paradigmaképző dichotómiát is megengedni. 

 

3. A zárvány kibontása: Humboldt – előzmények és folytatások 
 

Noha Humboldt előzményei akár az ókori gondolkodókig visszavezethetők, zárványságának cáfolatához 

elegendő a 17. század dichotómiáihoz és eltérő nézetrendszereiig visszanyúlnunk. A Chomsky metateóriájának 

előzményeként is tekintett Port Royal grammatikájának (Lancelot–Arnauld 1660) alaptételei Sanctius (1587) 

dichotómiáin (a nyelv mögöttes rendszere vs. nyelvhasználat; univerzális vs. nyelvspecifikus formák) és a 

karteziánus nyelvfilozófián (Descartes 1881/1906, 1991/1992) alapulnak. Ez a nyelvfilozófia párhuzamos 

elméletet dolgoz ki az emberi gondolkodásra és az emberi nyelvre; a nyelvi kreativitást a nyelv hétköznapi 

használatának tekinti abban az értelemben, hogy az ember képes a nyelvhasználattal új és új gondolatokat 

kifejezni anélkül, hogy a nyelvet az általában vett intelligencia függvényének kellene tekinteni. A koncepció 

magyarázó törekvését bizonyítja a racionalista koncepció a nyelvelsajátításról, amelyet hipotézisük szerint az 

emberi gondolkodásban a tapasztalattól függetlenül létező univerzálék tesznek lehetővé. 

A kortárs Leibniz (1684) pedig olyan szimbólumnyelv megalkotásán fáradozik, amely fogalmak viszonyait 

adja meg, s így univerzális segédnyelvként működik az eddig létező ismeretek egzakt megfogalmazásában, 

valamint új igazságok felderítésére is alkalmas. Felteszi egy olyan formális nyelv lehetőségét, amely 

relációiban pontosan megfeleltethető a világ elemei közti összefüggéseknek. Ez, szemben a Port Royal 

koncepciójával, a nyelv és gondolkodás összefüggésének azon a hipotézisén alapul, hogy a gondolkodás nem 

megelőzi a nyelvet, hanem ezek egyidejűek lévén, a gondolkodásunk is a nyelv által megy végbe (vö. Leibniz 

1907, 1986). 

A Port Royal elméleti feltevései lelkes követőkre találnak a 18. században, de megfigyelhetők szemlélet- és 

módszerbeli különbségek: míg a Port Royal grammatikájában a logikai és a grammatikai sémák csupán 

megfeleltethetők egymásnak, a 18. századi gondolkodók számára azonossá is válnak. Míg a Port Royal elvileg 

különböző nyelvek vizsgálata alapján véli megragadhatónak az univerzálékat, addig a 18. században 

mellőzhetőnek tartják az adatok közvetlen elemzését, s ehelyett filozófiai spekulációkból tartják kívánatosnak 

a kiindulást, az empíria szerepét az elmélet igazolására/cáfolására redukálva; a Port Royal egyértelműen 

egyidejű rendszerszemléletétől különbözően, a 18. század nyelvtudósai figyelmet fordítanak a nyelv 

eredetének és fejlődésének a kérdéseire is. 

A két különböző megközelítést a korban a nyelv(ek) eredetének, fejlődésének, jellegének logikai, másfelől 

társadalmi–lélektani természetének feltevése ihlette. Beauzée (1767) koncepciójában a nyelv három aspektusát 

különbözteti meg: a „langue” az univerzális gondolkodási törvényeket, az „idióma” valamely nép szemléletét, 

a „langage” pedig az egyéni beszélőét vagy valamely csoportét fejezi ki. Itt először jelenik meg egyfelől az 

univerzális elvek vizsgálatának (olyan általános elvekről való spekulációk, amelyek megelőzik az egyes 

konkrét grammatikákat) „tudomány”-ként, másfelől pedig az egyes nyelvek elemzésének (az általános elvek 

konkrét megvalósulásának figyelemmel kísérése) „mesterség”-ként való megkülönböztetése. A nyelv 

rendszerének tanulmányozása elsődlegesen az elemek viszonyainak a szórendben való megnyilvánulásaira 

vonatkozik. Beauzée aszerint tipologizálja a nyelveket, hogy a szórendjük milyen mértékben követi a 

gondolatelemek sorrendjét, és időben elsőként kialakulónak azokat a nyelveket tartja, amelyeknek a szórendje 

pontosan megfeleltethető a logikai sorrendnek. Ezzel szemben Condillac (1746) nézete szerint jogosulatlan a 

gondolatelemek között sorrendiséget feltenni, mert a gondolatok szimultánok, szegmentálhatatlanok, s csak a 

nyelv ad nekik szukcesszivitást. Rousseau (1782) pedig a nyelvi képességet olyan, az emberre jellemző 

képességnek tekinti, amely csak társadalomban aktivizálódik, valósul meg, de ott kivétel nélkül mindig, s 

társadalmon kívül csupán virtualitás. A nyelv eredetét ahhoz a társas ösztönhöz kapcsolja, hogy az ember át 

akarja adni először az érzéseit, majd az ismereteit, ennek alapján teszi fel azután a nyelvek fejlődésében az 

egyre elvontabbá, fogalmibb jellegűvé válást. 

A 19. század nyelvfejlődési–nyelvrokonsági koncepciói részben a reneszánsz, részben a 18. századi 
nézeteket viszik tovább. A legerősebb nyelvészeti irányzat a reneszánsz előzményű összehasonlító és történeti 

szemléleten alapszik. Célja a nyelvek közti rokonságnak, illetőleg a nyelvek időbeli fejlődésének 

megállapítása, valamint a közös alapnyelv és kultúra rekonstruálása. A hipotézisek a filológiai elemzések 
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alapján megállapítható nyelvi változásokra és megfelelésekre építenek. A Jones és Schlegel által végzett, egyes 

nyelvek szavai közötti hasonlóságok gyűjtését (amelynek eredménye a szanszkritnak mint indoeurópai 

anyanyelvnek a tézise) már a század első harmadában felváltja a genetikai összefüggések rendszerszintű 

kutatása. Rasknál (1811) megjelennek a genetikus megfelelés kritériumainak előzményei. Bopp (1816) ennek 

megfelelően az indoeurópai ragozási rendszerek összevetésével ki is mutatja a szanszkrit–latin–görög 

rokonságot, Grimm (1822) pedig azt a kétfázisú hangzóeltolódást találja meg, amely az összes germán nyelvet 

elkülöníti a többi indoeurópai nyelvtől. 

A nyelv természettudományos módszerekkel való vizsgálhatósága Schleichernél vetődik fel először, aki 

Darwin hatására kidolgozza családfaelméletét (1863), amely szerint a nyelvcsaládok kialakulása az egyes 

nyelveknek egy adott pillanatban való elkülönülésével történik. Schleicher „nyelvészeti darwinizmus”-a 

szerint a nyelv organizmus, tehát természettudományosan vizsgálható és vizsgálandó: a nyelvben is van 

egyrészt fejlődés (minden nyelv megszületik, kifejlődik, stagnál, majd lehanyatlik), másrészt pedig létért való 

küzdelem, amelyre az alakváltozatok harca lehet példa. Schleicher a nyelvek rokonságát a szabályos 

hangmegfelelésnek, a szemantikai plauzibilitásnak és a központi lexikai-grammatikai mag egyezésének 

kritériumaira alapozza (1861). 

A főképp 18. századi koncepciók folytatásaként létrejött, Humboldt (1820, 1836) nevéhez fűződő nyelvi 

relativizmus elmélet a nyelv és a gondolkodás, valamint a nyelv és a kultúra viszonyát elemzi. Az elsősorban 

Rousseau, Condillac, még korábbról Leibniz, a saját korából pedig Schlegel, Schleicher és Herder előzményű 

humboldti hipotézis szerint a nyelvek két szempontból vizsgálhatók: egyrészt a nyelvek között vannak közös 

vonások, másrészt pedig a nyelvek között vannak különbségek, amelyek nemzeti kulturális különbségekkel 

függnek össze (Telegdi 1970, Károly 1970). A karteziánus és racionalista felfogásokkal szemben ez a tan 

Rousseau-nak azt a hipotézisét viszi tovább, amely szerint a gondolkodás nem előzi meg a nyelvet, hanem a 

nyelv a társadalom kialakulásával áll összefüggésben. A biológia 19. századi fejlődésének hatására a nyelvet 

organizmusnak (a fejlődési fázisok, valamint annak tételezése, hogy a nyelv önkormányzó rendszer, tehát 

minden elemének működése összefügg a többiével) tekintő irányzat elfogadása Humboldt elméletében 

összekapcsolódik a nyelv mint társadalmi intézmény koncepciójával: a nyelvet mint organizmust a beszélő 

nemzet hozza létre, kifejlődése után, akárcsak az élővilág, kevéssé változik, az egyéni gondolkodás nem tudja 

befolyásolni, mert a nyelv struktúrája szabja meg a gondolkodást. Beszéd és gondolkodás mégsem pontosan 

ugyanaz: beszéd nélkül nem tudunk gondolkodni, a nyelv a gondolkodás formai eszköze. Humboldt a 

condillaci nézethez jut: a nyelv úgy határozza meg a gondolkodást, hogy a gondolkodás nemcsak általában 

függ a nyelvtől, hanem az egyes nyelvek szemléletétől is. 

Humboldt jobb sorsra érdemes zárványnak tekintését talán az magyarázhatja, hogy a 19. század nyelvészete 

mindvégig empirikus és történeti, sőt a századvégre éri el csúcsait vezető irányzata, az újgrammatikusok 

iskolája, amely számára irrelevánsak voltak Humboldtnak a nyelv szerkezetére vonatkozó elméleti 

kérdésfeltevései. Ám a humboldti irány korántsem marad folytatás nélküli: hamarosan következik a saussure-i 

nagy fordulat, amely szorosan fog kapcsolódni – többek között – a humboldti előzményekhez. Sőt, bár 

kétségtelen, hogy Humboldt nézetei nem illeszkedtek a vezető áramlatba, már saját korában sem maradtak 

visszhang nélkül. Éppen Schleicher (1863) figyel fel a darwini evolúció és a nyelv humboldti tökéletesedési 

folyamatára. Schleicher munkáiban a vizsgált nyelvek szerkezeti típusának történeti változásai empirikusan 

igazolhatóan illeszkedtek a humboldti keretelméletbe. 

A 20. század elején Saussure (1916/1997) elsőként definiálja önálló diszciplínaként a nyelvészetet, 

amelynek tárgyát, Humboldt koncepciójával összhangban, a beszélőképesség társadalmi termékeként, a 

beszédet az egyén számára lehetővé tevő konvenciórendszerként értelmezett nyelv egyidejű állapotának, az 

elemei közti belső összefüggéseknek a vizsgálatában jelöli meg. A nyelvi jelek meghatározása szintén 

egybevág Humboldt nézetével: egyrészt a saussure-i jelölő (hangkép) és jelölt (fogalom) dichotómia 

megfeleltethető annak a humboldti dichotómiának, amely megkülönbözteti a szónak mint minimális nyelvi 

egységnek a belső oldalát (fogalom) és a külső oldalát (hang és akcentus), másrészt pedig az elemek értékének 

a többi elemhez képest tekintett, a rendszerben való meghatározottsága vethető össze a nyelv organikus 

szemléletével. Saussure nézetei a nyelv diakrón aspektusáról mind Humboldt, mind az újgrammatikusok 

szemléletével összefüggenek. Az előbbire etnolingvisztikai koncepciója jellemző, amely szerint minden nyelv 

a beszélő nép lélektani karakterét tükrözi, a különböző nyelvek különbözőképpen tagolják fogalmilag a 

világot, az utóbbira pedig a nyelvi változások parole szintű eredetének, valamint az analógia rendszerteremtő 
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ellenhatásának a hipotézise utal. A Saussure által paradigmatikus elméletté fejlesztett humboldti nézetek 

egyrészt a nyelv formai oldalára koncentráló különböző strukturalista iskolákban, másrészt pedig a 

szemantikai mezőelméletében élnek tovább. 

Az alapvetően metateoretikus igényű koppenhágai nyelvészkör a deduktív nyelvelmélet-alkotás univerzális 

érvényű kritériumait keresi. A nyelvészet tárgyát, a glosszematikát a saussure-i jelelméletnek Humboldttal 

összhangban való továbbfejlesztésével határozzák meg. Humboldt szerint a nyelvhasználat lényege a tagolás, 

amely által az alaktalan gondolatanyag találkozik az alaktalan hanganyaggal. A koppenhágaik a jelölő/jelölt 

dichotómián belül megkülönböztetnek szubsztanciát és formát, amelyek közül sem a jelölő szubsztanciáját 

(vagyis a nyers és univerzális hanganyagot) vizsgáló fonetika, sem a jelölt szubsztanciáját (vagyis az 

univerzális és nyers gondolatanyagot) kutató szemantika nem tartozik a nyelvészethez. A nyelvészet tárgya 

csupán az ún. glosszematika, amelyet egyrészről a kifejezés formájával (vagyis a hang nyelvspecifikus 

realizációjával) foglalkozó fonológia, másfelől pedig a jelölt formáját (vagyis a gondolat szintén 

nyelvspecifikus realizációját) leíró grammatika tölt ki (Hjelmslev 1943/53, 1947, Hjelmslev–Uldall 1957). 

Az amerikai deskriptív iskolának az indián nyelvek leírásának gyakorlati problémájából eredően két 

irányzata alakult ki: elsősorban Bloomfield és Harris nevéhez fűződik annak a célnak a kitűzése, hogy a nyelvi 

elemek különböző szinteken való szegmentálhatóságából és az elemek kapcsolatának linearitásából kiindulva 

olyan, kizárólag formai kritériumokra alapozó kategóriarendszert hozzanak létre, amely módszerként 

szolgálhat bármely nyelv leírására (Bloomfield 1933, Boas 1911, 1922, 1933). A Boas, Sapir (1921, 1929, 

1939, 1949, Sapir–Swadesh 1939) és Whorf (1940, 1956/1997) által képviselt irányzat erősen kapcsolódik az 

antropológiai kutatásokhoz, és a nyelvi relativizmus humboldti–saussure-i koncepcióját viszi tovább, amely 

szerint a különböző nyelvekben a világnak a különböző népek által való különböző szemlélete, tagolása 

nyilvánul meg. 

A relativizmus koncepció Európában a szemantika területén folytatódik. A nyelv rendszerszemléletéből 

adódóan felmerül a jelentés rendszerének problémája. A német újhumboldtiánusok a szemantikai rendszer 

elemének a tartalmilag meghatározott fogalomköröket, az ún. mezőket tartják, amelyeket a különböző nyelvek 

különbözőképpen osztanak fel, a beszélő népek szemléletének megfelelően. 

 

4. Kortárs dichotómiák és paradigmagyanús irányzatok 
 

Mint ahogy már az előbbi áttekintésből is világossá vált, a nyelvtudományban korábban sem volt jellemző az 

egyes korszakokra az egyparadigmájúság. A 20. század ötvenes éveiben jelentkező, Chomsky által kidolgozott 

generatív grammatika dominanciája sem azt jelenti, hogy ne lennének előzményei, illetőleg ne léteznének más 

vizsgálati területek vagy megközelítési módok (vö. Newmeyer 1986). Az a törekvés, hogy a nyelvleírás 

természettudományos módszerekkel történjék, már a 19. században felvetődött, a strukturalizmus koppenhágai 

iskolájának formalizációs törekvéseivel pedig komoly lendületet kapott, végül pedig Chomsky fogalmazza 

meg először egyértelműen azokat az alapelveket és módszereket, amelyeknek az érvényesülése ennek a 

megközelítésnek a kritériumai. Először kapcsolódik össze a természettudományos megközelítés a szintén már 

korábban is jelentkező igénnyel, az egzakt, formalizált leírással. 

Chomsky elméletének sem szintaxisközpontúsága, sem kreativitáshipotézise nem előzmény nélküli (vö. 

elsősorban Port Royal, Humboldt), de sehol korábban nem függnek össze ilyen szerves egységben. A szintaxis 

elsődlegessége itt abból ered, hogy az egyedül ezen a leírási szinten működő rekurzivitás lehetővé teszi az 

elmélet kiinduló hipotézisének, a kreativitásnak a magyarázatát. 

Az az igény sem előzmény nélküli, hogy metaelmélet határozza meg az egyedi grammatikák és a 

grammatikaelmélet viszonyát, de ez Chomskynál történik először pontosan definiált kritériumokkal2 . A 

generatív dichotómiák, mint. a kompetencia vs. performancia, az univerzális vs. egyedi, az elvek vs. 

paraméterek vagy a transzformációs vs. nem transzformációs az ötvenes években egy olyan új paradigma 

alapfogalmai, amelynek legfőbb módszertani szembenállása a strukturalizmus metodológiájával a hipotetikus-

deduktív módszerű levezetések absztrakt szerkezeteiben rejlett. 

A nyelvészet, amely története során egyre inkább differenciálódott, Saussure-től pedig teljesen elkülönül az 
őt integráló tudományágaktól, szükségképpen a magyarázó adekvátság igényével fellépő generatív elmélettel 

találja meg újra, most már magasabb szinten, önálló érvényének tudatában (vagyis azzal a törekvéssel, hogy 

kizárólag a nyelvre jellemző, annak rendszere által determinált szabályrendszerrel adjon számot a nyelvi 
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jelenségekről) interdiszciplináris kapcsolatait többek között a szociológiával, az idegtudományokkal, illetőleg 

a kognitív megközelítéssel. 

Szintén a 20. század közepén induló, nem generatív irányzat a szociolingvisztika, amelynek századelős 

előzményeiben (Gabelentz, Wegener, Wrede) még egybefonódott a nyelv vizsgálatának szerkezeti és társas 

aspektusa. Ennek az egybefonódásnak szükségszerű alapja volt az összehasonlító és a történeti nyelvészet 

eredeti célkitűzése: az egyes nyelvek történetének és genetikai kapcsolainak vizsgálata a nyelvet használó 

közösségek kultúrájának feltárását szolgálja. A szociológia kialakulása (Comte, Spenser, Durkheim), valamint 

a nyelv földrajzi, illetőleg szociokulturális vonatkozásainak vizsgálata mellett az amerikai deskriptív iskola 

antropológiai megközelítése az indián nyelvek leírásában (Boas, Sapir, Whorf, Bloomfield) is egy olyan 

nyelvleírási módszer kialakulásának irányába mutattak, amely a 20. század hatvanas éveire élesen elvált az 

uralkodó, struktúraelemző chomskyánus módszertantól. A szociolingvisztika a generatív paradigma 

alapképletének lényegében minden pontját opponálta. Az ideális beszélő egyváltozatú grammatikájával a 

változatok állnak szemben, az abszolút érvényű szabályokkal szemben a szabályok rendszeres szociális 

determinációja, a mondat nagyságrendű vizsgálati tartomány a közlés nagyságrendűvel, illetőleg az 

intuícióelemzés az empirikus vizsgálatokkal. 

Az elmúlt évtizedekben több ízben felmerült a kérdés, vajon paradigmaváltás volt-e a szociolingvisztika 

megjelenése a nyelvészetben. A kuhni értelmben semmiképp, hiszen „A szociolingvisztika megjelenésével a 

nyelv generatív és egyéb szerkezeti megközelítései korántsem szorultak háttérbe […] Ma két nyelvészeti 

„közönség” létezik és két paradigma” (Cseresnyési 2004: 23). 

Az ezredfordulóra egyre nagyobb kutatási területeket átható megismeréstudományi (kognitív) megközelítés 

egy harmadik irányzatot eredményezett a nyelvészetben, amely mind a szerkezeti, mind a társas nyelvészettől 

bizonyos mértékig eltérő alapokról indult. Létrejöttének lehetőségét a nyelvészetnek a generatív megközelítés 

magyarázó igényű adekvátságából fakadó interdiszciplinaritása biztosította, a kategóriák és szabályok 

nyelvészeten kívüli ellenőrzésének igényével. Kialakulásakor, a 20. század ötvenes éveiben a kognitív 

szemlélet a 17. századi karteziánus emberképnek egy újfajta megközelítése volt, amely az ember megismerő 

tevékenységét a szimbólummanipulációban látta. Ennek a filozófiai állításnak az a neuropszichológiai alapja, 

hogy az idegrendszer magasabb elemzési szintjein a feldolgozási műveletek nem fizikai ingereken, hanem az 

azokról kialakított idegrendszeri mintázatokon, ún. szimbólumokon mennek végbe. Az agyi folyamatok a 

szinaptikus kapcsolatok révén képeket, „lenyomatokat”, költőibb terminussal szimbólumokat alakítanak ki a 

tűnékeny fizikai ingerekről a különféle tárolókapacitású memóriákban a további feldolgozás számára. Az 

pedig a korábbi ismeretekkel való mintázatkereső összevetés során alakítja ki az újonnan beérkező 

információknak a mentális reprezentációját, tárolását, illetőleg beillesztését a korábbi ismeretek rendszerébe. 

A kognitív megközelítés, amely nem egyetlen tudományág kutatási paradigmája, hanem minden olyan 

tudományágnak (pl. biológia, pszichológia (idegtudományok), filozófia, logika, matematika, informatika 

(mesterséges intelligencia), nyelvészet) azon a részterületén, amely az emberi megismerést vizsgálja, átívelő 

szemlélet. Az emberi tudás, illetőleg a tudás létrejöttének folyamatát reprezentáló olyan modellek felállítására 

törekszik, amelyeknek teoretikus terminusai azonos értelemben érvényesek a megismerés különféle 

aspektusait vizsgáló tudományterületek közös metszetében. Mind a szerkezeti, mind a társas nyelvészettől 

eltérően, a kognitív modellek nem pusztán inputból outputba vezető lehetséges műveleti rendszereket állítanak 

fel, hanem az emberi tudás szerkezetének, valamint kialakulásának, tárolásának, használatának és 

kölcsönhatásainak neurológiailag is alátámasztható mentális folyamatairól és állapotairól törekszenek számot 

adni. Vagyis a statikus komputációs elemzésekhez dinamikus algoritmikus és ellenőrző implementációs 

eljárások csatlakoznak. A kognitív megközelítés alapfeltevése szerint az emberi megismerés, a mentális 

reprezentáció kialakítása lényege szerint modellalkotási folyamat, ennek megfelelően a kognitív modellek – 

metamodellek. 

 

5. Összefoglalás 
 

A nyelvtudomány néhány fogalomkörének, dichotómiájának eme igen vázlatos áttekintése az egyes korszakok 
főbb paradigmáinak kialakulása és továbbfejlődése szempontjából legalábbis nem cáfolja az állítást, hogy 

Humboldt teóriája nem tekinthető egyértelműen előzmény nélkülinek. Sem olyannak, amely követői 

munkájával együtt is csupán mind saját korában, mind századunkban a mindenkori paradigmaképző 
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dichotómia uralkodó felének rendszerében a másik oldalt idegen testként, „zárvány”-ként kisebbségben 

képviselő, de érdemei miatt jobb sorsa méltó paradigmalehetőség. Sőt, példája nyomán talán belátható 

általánosabb értelemben is, hogy a nyelvtudomány, de szűkebben a nyelvfilozófia története sem vezethető le 

egyetlen paradigmatikus dichotómia mentén: a tudomány korszakainak egymásra következésében 

semmiképpen, de sokszor még egyetlen korszakon belül sem érvényesül „az egyetlen paradigma” 

egyeduralma. 

Ez a megközelítés természetesen szükségképpen felveti azt a kérdést, hogy ebben az esetben beleférnek-e a 

nyelvészetben paradigmaként számontartott irányzatok a kuhni meghatározásnak megfelelő 

paradigmafogalomba, amelynek egyik döntő kritériuma az ún. normál kutatási időszakban való egyeduralom 

és a kutatási normaként való működés. 

 

Jegyzetek 

 
1 Úgy tűnik, a privát fogalmában nincs elkülönítve a referencia a denotációtól. Az előbbi ugyanis nem része a nyelvi 

szabályrendszernek (hiszen a nyelvi rendszeren kívülre utal), míg az utóbbi a lexikon szemantikai komponensének 

jegyeire utal, amelyek ugyanolyan módon közösek az adott nyelv minden beszélőjének saját grammatikájában, mint 

ahogyan a szintaktikai jegyek a szerkezeti szabályok vonatkozásában. 
2 Egy grammatikaelmélet három eszköz segítségével ad módszert bármely, vele összhangban álló egyedi grammatika 

létrehozásához: a felfedező eljárással (a nyelvi korpusz alapján grammatika hozható létre), a döntéssel (a grammatika és a 

korpusz összevetésével eldönthető, adekvát-e a feltett grammatika) és az értékelő eljárással (a korpusz alapján az 

egyszerűségi kritérium alapján választható ki több, azonos mértékben adekvát grammatika közül a legjobb). 
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SZERECZ GYÖRGY 
 

 

ISMERETLEN SZERZŐ: MÓNÁR ANNA BALLADÁJA 
 

 

 

 

 

 

1.  Gyere velem Molnár Anna, 

   Gyere velem bujdosásra, 

   Gyere velem bujdosásra, 

   Burkusfának árnyékába. 

 

2. Nem megyek én, Zajgó Márton! 

 Itt nem hagyom csendes házam, 

   Csendes házam, jámbor uram, 

        Kartőn ülő kicsi fiam. 

 

3.    Elindula Mónár Anna, 

 Burkusfának árnyékába. 

   Fëltekinte Mónár Anna 

     Burkusfának ágaira 

 

4.  Hát hét asszony fëlakasztva! 

   Sírni kezde Monár Anna. 

     Kérdi tőle a katona: 

„Mért sirsz, mért sirsz Mónár Anna?” 

 

5.  „Nem sirok én, Zajgó Márton, 

   Hull a fának a harmatja, 

   Burkusfának a harmatja, 

     Az orcámat az áztatja”. 

6. „Anna, Anna, Mónár Anna, 

 Nézz egy kicsit a fejembe!” 

   Nézni kezde Mónár Anna, 

  Elaluvék a katona. 

 

7.  Kihuzá a fényes kardját, 

   Elvágá a vitéz nyakát. 

   Felöltözék gunyájába, 

     Hazamene udvarába. 

 

8.  „Jó estét, te jámbor gazda! 

 Adj szállást az éccakára!” 

   „Nem adhatok, jó katona, 

   Sir a fiam a házamba!” 

 

9. „Gazda, gazda, jámbor gazda, 

    Van-e jó bor a faluba?” 

 „Vagyon csak itt a szomszédba.” 

    „Hozz egy kupát vacsorára”. 

 

10. Borér ment a jámbor gazda 

   Levetkezett a katona, 

 Kigombolá dolományát, 

   Megszoptatá siró fiát. 

 

Kodály gyűjtése, Szárhegy (Csík vm.), 1910. 

 

Egy szöveg vizsgálatakor az értelmezést és értékelést döntő mértékben meghatározzák azok az 

előfeltevések, melyek annak történeti, nyelvi, kulturális beágyazódásából erednek. Másképpen közelítünk egy 

interjúrészlethez, utcán készült riporthoz, mint egy akadémiai székfoglalóhoz, mások az elvárásaink a 

„műkedvelő” és a „magas” irodalom megnyilvánulásaival szemben. Előfeltevéseink, melyek az esetek jelentős 

hányadában értékítéleteket is hordoznak, szinte önkéntelenül kialakítják azokat a munkahipotéziseket, melyek 

szükségszerűen leszűkítik vizsgálódásunk hatókörét.  

A Mónár Anna ballada értelmezésében kétféle kiindulópont kínálkozik. Ha mint etnográfiai 

dokumentumhoz közelítünk, a történet a maga konkrétságában áll előttünk a hívástól/elcsábítástól a 

gyilkosságon át az asszony visszatértéig. Az események sora így számos bizarr, nehezen okolható, néhol 

motiválatlan mozzanatra esik szét. Magyarázatként újra és újra külső hivatkozásokra kell támaszkodnunk, 

társadalmi, hiedelemvilágbeli, történelmi  összefüggéseket kell mozgósítanunk, s nemegyszer kényszerülünk 

jobb híján feltevésekre, mint pl. a híres „fejbenézés” jelenettel kapcsolatban.  

Kínálkozik azonban egy másik origó, amely a szépirodalomnak tekintett szövegek esetén kézenfekvő: hogy 

fikcióként olvassuk. Ennek ellentmondani látszik az a közismert megállapítás, hogy a népballadák magja 

megtörtént esemény lehetett. Egy szöveg fikció volta kevéssé múlik a benne megfogalmazottak 

igazságértékén. A szépirodalomban példák százait lehetne említeni a történelmi, életrajzi vagy 

kulcsregényektől Arany balladáiig, melyeket, jóllehet referenciáik nyilvánvalóak, elsősorban fiktív műként 
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tartunk számon. Nem az számít, hogy a történet vagy annak valamely eseménye megtörtént-e vagy sem, 

hanem az olvasó/hallgató elfogadó, ill. elutasító attitűdje, melyet erősen befolyásol a szerző megítélése, 

besorolása. Az a megközelítés, amely a népköltészetet a kollektív alkotások között helyezi el, azaz 

„szerzőtleníti”, egyszersmind kivonja a poétikai vizsgálat köréből, és inkább etnográfiai vagy antropológiai 

problémát lát benne. (Társadalmi és kultúrtörténeti okok mellett ez lehet a legfőbb magyarázata annak, hogy a 

népköltészet az irodalmi kánonban nem emancipálódott, és az iskolai irodalmi törzsanyagnak is jobbára a 

függelékében mint érdekesség kap helyet.) 

Ha azonban a közösség szerzőségét perszonifikáljuk, az így létrejövő „homéroszi” alak lehetővé teszi a neki 

tulajdonított szövegnek a magas irodalommal egyenrangú elemzését. Megengedi, hogy a szöveg 

jelentéshálózata működjön annak belső logikája szerint, alapvetően átértékelve a népballadát térben és időben 

távoli emlékjelből teljes értékű irodalmi alkotássá.  

A ballada szövegének elemzéséhez Kodály 1910-es szárhegyi lejegyzését használom. Ezt a változatot – 

mintegy ismeretlen szerző műveként – autonóm alkotásnak tekintem, melynek értelmezését nem befolyásolja a 

számos egyéb változat. Ezek csupán ugyanannak a témának a feldolgozásai, mint pl. Élektra sorsa 

Aiszkhülosz, Szophoklész vagy Euripidész drámájában. Eltérései nagyrészt abból adódnak, hogy egy adott 

történetből az ember in illo tempore mit tartott élőnek a maga és a közösség összefüggésében. 

Az első két versszak talánya a két szereplő viszonya, a helyszín és a cselekmény motivációja. A két szereplő 

egyenrangú helyzetben van, a csábító nem erőszakos, csupán hív. Ahova csalogatja a nőt, metaforaként elég 

világos utalásokat tartalmaz az együttlét természetére vonatkozóan. A bujdosás ugyan a kuruc kort idéző 

áthallásnak tűnhet (melyet erősít a katona megnevezés, amely azonban csak későbbi helyen jelenik meg, a 

szöveg nem erre fókuszál), itt inkább a tilosban járásra, a törvényen kívüliségre utal. A burkusfa  (burkus / 

burkos / bukros: ’széles árnyékot adó’ fa) már a csábítás eszköze, és nem csupán a gyilkosság helyszíneként 

fontos (vö.: Éksz2 2003). A vele együtt megjelenő árnyék egyszerre idézi fel a nyári (fülledt?) hőségben 

hívogató hűsölőt, amely a pásztorórák, légyottok jellegzetes helye, ugyanakkor a fény ellentéteként a sötét, a 

bűn hordozója is. A fiatalasszony – ez válaszaiból is látszik – sejti, hogy nem csupán sétára hívják. A fa, a 

virágok (csakúgy, mint manapság a bélyeggyűjtemény) csupán néma kerítői. 

A szerelmi csábítás (és nem nőrablás!) képzetét erősíti a néven szólítás: „Gyere velem Molnár Anna – Nem 

megyek én, Zajgó Márton!” A férfi nem veszélyes idegen, hanem jó ismerőse. Ha a visszautasításban szereplő 

érveket figyeljük, feltűnő, hogy a sorrend inkább valamiféle gyakorlatias kifogásokra utal, mintsem igazi 

tiltakozásra: „Nem megyek én, Zajgó Márton! / Itt nem hagyom csendes házam, / Csendes házam, jámbor 

uram, / Kartőn ülő kicsi fiam.” Maga az érvelés is csak akkor értelmezhető, ha vitát feltételezünk, ha Anna 

vagy Zajgó Mártonnal, vagy saját magával polemizál, azaz nem egyértelműen elutasító, inkább kéreti magát. A 

férjre utaló kifejezés jelzője, mely eredetileg a ’jó ember’ összerántásából született, sokáig ’vallásos’, 

‘istenfélő’ jelentésben volt használatos, itt inkább pejoratív (jóhiszemű, hiszékeny,  élhetetlen, gyámoltalan) 

konnotációja miatt érdekes (vö.: Éksz2 2003). Feltűnő, hogy a csábító neve (Zajgó) beszélő névként is 

működőképes: a szerelmi kaland felkavaró, belső zajára is utalhat, melyet jól ellenpontoz a házaséletre is utaló 

csendes házam kifejezés. (Nem gyengíti ezt a képzetet az a tény, hogy egyes szöveglejegyzésekben a Sajgó 

változat szerepel.) A két jelenlévő és a harmadik emlegetett szereplő így egy szerelmi háromszög jól ismert 

alakzatát rajzolja elénk. 

A második és harmadik szakasz között kihagyást sejtet a szöveg: az első nyolc sor jelene jobbára a jövőre 

vonatkozik, a kilencedik sorban viszont átmenet nélkül elbeszélő múlttal folytatódik, mintha egy narrátor 

újrakezdené a történetet. A ballada kulcsjelenete következik ezután, az, ami a burkusfánál játszódik. Ha a 

szövegváltozatokat és az összehasonlító kutatás eredményeit vesszük figyelembe, úgy tűnik, hogy egy magát a 

haláltól csellel (önvédelemből) gyilkosság árán megmentő asszonnyal van dolgunk (vö.: Gyárfás 2001). Sok 

azonban a zavarba ejtő részlet a történetben.  

A szakasz indítása sokat sejtető: „Elindula Mónár Anna…”. Hogy milyen úton indult el, az eddigiekből 

tudható. Az elszánás, a tett visszavonhatatlansága erős nyomatékot kap az igeidő befejezettségétől. A jelen és 

az elbeszélő múlt a továbbiakban is váltakozik, a folyamatosság és a véglegesség között feszültséget teremtve. 

A későbbi gyilkosság legfőbb kiváltó oka, hogy Anna megpillantja a katona korábbi áldozatait, s további tetteit 

a félelem, illetve az elégtétel motiválja: „Fëltekinte Mónár Anna / Burkusfának ágaira / Hát hét asszony 

fëlakasztva! / Sírni kezde Monár Anna.” [kiemelések végig tőlem: Sz. Gy.]. A „kékszakáll” régi asszonyairól 

azonban – csakúgy, mint Bartók operájában –, nehéz eldönteni, hogy miféle térben és időben léteznek, 



 

284 

 

valóságos kép-e, amit látunk (valójában csak Anna szemén keresztül), vagy csupán vízió. Ezt az időn 

kívüliséget erősíti, hogy ez a ballada egyetlen olyan mondatszerkezete, melyből éppen az időt kódoló ige 

hiányzik.  

A jelenethez fűzött szokványos magyarázat számos ponton vezet a szövegben dramaturgiai hibákhoz. A 

sírás lélektanilag indokolt lehet, még ha az adott helyzetben veszélyes is (egy feltételezett sorozatgyilkos 

gyanakvásának, majd magának az elaltatása volna a cél), de az azt követő párbeszéd ellentmond ennek a 

taktikának. A „felneszelő” kérdésre adott válasz éppen arra a dologra célozgat, amiről el kellene terelnie a 

figyelmet: „»Nem sirok én, Zajgó Márton, / Hull a fának a harmatja, / Burkusfának a harmatja, / Az orcámat 
az áztatja«.” A katona reakciója is meglepő: hangnemet kellene váltania, hiszen lelepleződött. Ehelyett inkább 

kérlelően gyengéd: „»Anna, Anna, Mónár Anna, / Nézz egy kicsit a fejembe!«” A szöveg további ambivalens 

érzéseket keltő momentuma a gyilkosság: menekülés helyett az alvó férfi megölése. 

Lehetséges kulcsot adhat az értelmezéshez, ha a történetet – ahogy az a csábítás-jelenetből körvonalazódott, 

szerelmi háromszögnek látjuk. Autonóm irodalmi műben semmi okunk sincs arra, hogy az eseményeket a 

kékszakáll mondák megfelelései vagy történelmi események alapján értsük, ahogy Babits Jónása sem a Biblia 

szerinti próféta. Ha nem az elcsábított menyecske (vö.: Gyárfás 2001), hanem a hűtlen asszony balladájaként 

olvassuk, akkor a furcsa történéseknek „elkezd értelmük lenni”. Így hirtelen megvilágosodik az a híressé vált 

jelenet is, „hogy pihenés közben az asszony a férfi »fejébe néz« (tetvész, kedveskedik, átvitt értelemben a 

gondolatait fürkészi)” (Néprajzi Lexikon). Ugyanerről máshol mint a „szerelmi odaadás jelképéről” 

olvashatunk (vö.: A magyar irodalom története I.). Ez a társas tevékenység, mely a főemlősök kurkászásával 

rokonítható, mindenképpen meghitt együttlétre, nagyfokú intimitásra utal, akár a szexuális aktus 

eufemizmusaként is felfogható (vö.: Csányi 1999). Ezt a képzetet erősíti a szerető viselkedése: „Nézni kezde 
Mónár Anna, / Elaluvék a katona”, illetve az a véletlennek, de elszólásnak is tekinthető mozzanat, amikor az 

asszony távozása előtt „felöltözék gunyájába”. A jelenet hangneme maga is meghittséget sugároz, ezt a 

hangulatot vágja el az elcsent kard. A fa körüli események sorrendje sem véletlenszerű. A férjét megcsalni 

készülő fiatalasszony sírása, amikor szembesül helyzetével, látja a többi magafajta sorsát (vagy inkább 

vizionálja, hiszen különben honnan tudhatná, hogy akiket megpillant maga fölött, asszonyok, nem lányok vagy 

nők). A fára (és mindarra, ami a burkusfával összefügg; ami egyszerre izgalmas, csábító és bűnös) éppen azért 

célozgat, mert bizonytalan, fél, de nem attól, amit a katona tesz vele, hanem attól, amit együtt tesznek. A 

harmat mint erotikus metafora, másutt sem ritka a népdalokban. Amaz elérti a célzást, nyugtat, becéz, elcsábít. 

A gyilkosság, a ballada fordulópontja maga is metafora. A szakítás a kapcsolatot ítéli halálra, de a hazatérő 

asszony a szeretőt öli meg. Az aktus csakúgy, mint a szerelmi együttlét metaforája, szintén a fejhez 

kapcsolódik: „Kihuzá a fényes kardját, / Elvágá a vitéz nyakát. / Felöltözék gunyájába, / Hazamene 

udvarába.”  Az egyedül itt szereplő pozitív konnotációjú vitéz megnevezés is rámutat, hogy a katonának éppen 

férfiasságában, lovag mivoltában kell meghalnia.  

A beöltözés összekapcsolja a helyszíneket. Az öltözék álruhának látszik, a funkciója mégsem az elfedés, 

hanem éppen a megmutatás. A beöltözés a mesékben épp úgy, mint az Iliász egyik kulcsjelenetében, amikor 

Patroklosz Akhilleusz fegyverzetében indul csatába, a személyiség átvételét is jelenti. A hűtlen asszony, ha 

valóban rejteni akarná bűnét, saját rendbe szedett szoknyájában térne haza titokban, lehetőleg a kertek alatt. A 

gúnya azonban, amit visel, minden gombjával a szeretőre emlékeztet.  

A hazatérő nő és az időközben hazaért férje között látszólag egyoldalú párbeszéd zajlik, melyben az egyik 

fél gyanútlan, nem ismeri fel a másikat. Ha ezt elfogadjuk, hasonló dramaturgiai kisiklásokba botlunk, mint a 

burkusfa-jelenet direkt értelmezésekor. Hiszen a gyerek miatt utasítja el a katonát (megsértve ezzel a 

vendégjogot), aztán, hogy bort hozzon a vacsorához (amire senki sem hívta a katonát, mégis magától értetődő, 

hogy ott van), mégis egyedül hagyja vele. De hihető-e, hogy férj és feleség (a gyerek korából ítélve – kartőn 

ülő – ekkor már legalább egy éve együtt élhetnek) félnapi távollét után nem ismerik fel egymást akár egyetlen 

gesztusból, hanglejtésből? A záró szoptatás-jelenetre a katona nő mivoltának csalhatatlan jele miatt van csupán 

szükség, hogy végre „jámbor uram” is ráismerjen? A jelenet egésze valójában szerepjáték, melyben mindkét 

fél tisztában van a helyzetével. A párbeszéd ebbe a kontextusba állítva szikrázóan pontos: „»Jó estét, te 

jámbor gazda! / Adj szállást az éccakára!« / »Nem adhatok, jó katona, / Sir a fiam a házamba!«” A 

katonaruhás megtérő kérésre adott válasz egyértelmű: nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyet kérhess. A 

gyerekre való hivatkozás is az anyának szóló fájdalmas célzás, a házamba kifejezés birtokosa pedig utalás az 

asszony hiányára, az egyedüllétre. A megtérő nem próbálkozik újra, de kérlelve bort hozat. A bor a vacsora 
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kellékeként a mulatás (azaz a gondok múlatásának) kísérője, alkalmat teremt a komoly beszédre és hallgatásra, 

emlékezni és felejteni. 

Az utolsó szakasz szolgáltatja az érvet, amely mindennél erősebb lehet: „Borér ment a jámbor gazda / 
Levetkezett a katona, / Kigombolá dolományát, / Megszoptatá siró fiát.” A levetkőzés – a felöltözés 

párjeleneteként – az őszinteség, a kitárulkozás gesztusa lehet. A záró kép kimondatlanul is az asszony mellére 

közelít, mely egyszerre a gyereket tápláló gondoskodás és a női erotika emblémája. Ez az a szükségszerűség, 

amiből a megbocsátás és a visszafogadás szavak nélkül is következik. 
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Elméleti háttér 
 

Jelen tanulmány megpróbál felvázolni egy egyelőre még kísérleti stádiumban levő szószemantikai vizsgálati 

módszert, amely – a hagyományos szemantikai megközelítésektől eltérően – szemléletét, alapfeltevéseit 

tekintve funkcionális (kognitív) elméleti keretű, de az objektivitás tudományos kritériumait szem előtt tartva 

formális eszközöket, módszereket is alkalmaz. 

Az elméleti szemantikai keretet a funkcionális kognitív nyelvészetnek néhány elsődleges fontosságú 

alapelve alkotja. Langacker (1987) kognitív nyelvtana szerint a nyelvi kifejezés olyan szimbolikus egység, 

melyet egy fonológiai és egy szemantikai rész alkot, ez utóbbi pólus pedig tapasztalati eredetű (vö. Lakoff-féle 

tapasztalati realizmus, Lakoff 1987). A kognitív megközelítés szerint a világról való egész tudásunk, így a 

nyelvi tudás is a tapasztalás során szerzett információk absztrahálódását, sematizálódását követően a 

kategóriákba rendeződés során áll össze rendszerré. A valóság természetesen létezik az emberi elmétől 

függetlenül is, de annak mentális feldolgozása, megértése, rendszerezése a környezettel való állandó interakció 

során a kategóriák alakítása és a dolgoknak a kategóriákba sorolása által történik. A kategóriákba rendeződés 

alapelve a prototípuselv. A dolgok a megtapasztalható tulajdonságaik alapján bizonyos szempontok szerint 

többé vagy kevésbé hasonlítanak egymásra, más szempontok szerint pedig eltérnek egymástól, s a mentális 

feldolgozás előfeltételeként a jelenségek, fogalmak ezen tulajdonságaik mentén rendeződnek kategóriákba. A 

kategóriák nem eleve létezők, hanem a rendszerezés során alakulnak ki, illetve alakulnak át a feldolgozhatóság 

igényeinek és az újabb tapasztalatoknak megfelelően. Ez a fajta kategorizálás a tudományos klasszifikációval 

szemben nem egyértelmű belesorolás vagy kizárás alapján történik, nincsenek előre megadott kritériumok, a 

kategóriákat jellemző, tapasztalati úton kialakult szabályszerűségek is változhatnak. A kategóriába tartozás 

fokozat kérdése, a tapasztalati-kulturális háttérrel együtt egyén-, illetve kultúrafüggő, a leképezések és az ezek 

nyomán kialakult kategóriák és kategóriába sorolási stratégiák objektív eszközökkel nehezen vizsgálhatók és 

írhatók le, ugyanakkor a közösségi konvencionáltság miatt nagy hányaduk a nyelvhasználat során mégis 

megmutatkozik. A nyelv (a konvencionalizált kifejezések révén) lenyomata lehet annak, ahogyan az adott 

kultúrába tartozó beszélők leképezik a világ dolgait. Ezáltal válik a nyelv révén vizsgálhatóvá a 

gondolkodásmód, és fordítva: a nyelvi adatok mögött meghúzódó fogalmi tartalmak, leképezési módok, 

mentális struktúrák és összefüggések segítenek megválaszolni egy sor olyan nyelvészeti kérdést, amelyekre a 

hagyományos/formális módszerek nem tudnak kielégítő választ adni. 

A kategóriába sorolás tehát a tapasztalatból leszűrt tulajdonságok alapján történik, ám a kategória tagjai 

korántsem egyeznek meg minden tulajdonságukban. A kategória „legjobb”, központi példánya a prototípus, a 

kategória többi tagja (a prototípushoz való hasonlóságának mértéke függvényében) jobban vagy kevésbé 

tartozik bele a kategóriába. A prototípustól való távolodás egyre nehezíti a kategóriába tartozásról való döntést, 

a „legszélső”, „legkevésbé jó” példányok esetében kérdésessé válik az is, hogy abba a kategóriába tartozik-e, 

vagy esetleg egy (hasonló) másikba. A természetes kategóriák esetében ugyanis egyáltalán nem áll fenn az 

egyértelműség kritériuma, ami pedig a tudományos (a priori) kategorizáció legfontosabb feltétele. A kategória 

tagjai, illetve maguk a kategóriák az ún. „családi hasonlóság” elve alapján jobban vagy kevésbé „hasonlítanak” 

egymásra: minél közelebbi „rokonságban” van egymással két fogalom – a rokonságot természetesen ezúttal 

nem etimológiai értelemben véve –, annál több a közös tulajdonságuk, annál jobban hasonlítanak egymásra, 

illetve fordítva: minél több közös tulajdonságot lehet felfedezni két fogalom/jelentés között, annál közelebbi 

„rokonoknak” tekinthetők. A kategóriák között átfedések vannak, a kategóriahatárok elmosódottak és 



 

287 

 

rugalmasak, a kategóriák léte és jellege, valamint a beletartozás nem valamiféle statikus állapot, sokkal inkább 

dinamikus, aktívan változó/változtatható folyamat. (A kategorizálással kapcsolatosan l. még: Taylor 1991.) 

A fogalmak mint kategóriák alá-fölérendeltségi viszonyokat alkothatnak, és hálószerűen rendeződnek el 

egymáshoz képest. A hálószerű elrendeződés fogalmi-jelentésbeli összefüggéseken alapul, a fogalmak és velük 

együtt a nyelvi kifejezések (jelentésszerkezetek) a szemantikai kapcsolatok (átfedések) és az ún. „kiterjedő 

aktiváció” révén összefüggnek egymással. Az összefüggés egyrészt valamilyen mértékű hasonlóságot 

(bizonyos tulajdonságokban való megegyezést), másrészt egymásra hatást jelent. Azaz egy nyelvi kifejezés 

jelentése sohasem önmagában, a többitől függetlenül létezik, és vizsgálni is célszerűbbnek látszik a vele 

kapcsolatban álló (valamilyen szempontból hasonló) nyelvi kifejezések jelentésszerkezetével való 

összefüggésében. 

A kognitív jelentéstani kutatásoknak központi jelentőségű témája lehet a fogalmi kategóriáknak, illetve a 

kategóriák és „példányaik” tulajdonságainak feltárása és leírása a köztük levő összefüggések segítségével. 

Abból az elképzelésből kiindulva, hogy a tulajdonságoknak különböző variációjú együttállásából létrejövő 

„nyalábok” képezik a fogalmakat, illetve jelentéseket, melyek ezen tulajdonságaik révén függnek össze 

egymással, több tárgykörben is történt kísérlet a kategóriák és a „népi” kategorizáció jellemzőinek empirikus 

vizsgálatára. Ilyen volt pl. a színnevek hierarchiájának, a „madár” és a „gyümölcs” kategóriájának vizsgálata, 

vagy a „csésze” és a „tál” kategóriák szétválasztására tett kísérlet. 

Vizsgálatom célja: kidolgozni egy módszert, amelynek segítségével az egyes szójelentések poliszém és 

szinonim kapcsolatainak szorossága, a jelentések közötti „távolság” meghatározhatóvá, „mérhetővé” válik, 

ezáltal kézzelfoghatóbbá, definiálhatóvá válik a szinonímia eddig igencsak szubjektíven meghatározott 

fogalma. Feltételezésem szerint, ahogyan a kognitív kategóriákba tartozás, úgy a szinonimitás is fokozat 

kérdése, és bár a modell nem tudja meghúzni a szinonímia határát, a szinonimnak tekintett fogalmak, 

jelentések közötti kapcsolatokat, távolságokat összehasonlíthatóbbá teheti. A kísérletet egyelőre csak igék 

(szűkebben: a mozgást jelentő igék) egy csoportján végzem, de a modell kiterjeszthető a többi szóosztályra is. 

 

A módszer főbb jellemzői 
 

A modell alapfeltevése, hogy a (többé-kevésbé önkényesen megállapított) szójelentések összetett struktúrák, 

melyeket önállóan is megragadható tulajdonságok csoportja alkot. A poliszém szó egyes jelentései között – a 

„családi hasonlóság” elve alapján – számos megegyező tulajdonságot („rokon vonást”) fedezhetünk fel, 

amelyek összekapcsolják az egyes jelentéseket, ugyanakkor éppen az eltérő tulajdonságok, pontosabban 

bizonyos tulajdonságok megléte vagy hiánya okozza azt a különbséget, amely alapján szétválaszthatjuk őket. 

A tulajdonságok egyezésén alapuló hasonlóság azonban nem csak poliszém szó jelentései között állhat fenn, 

hanem különböző lexémák megfelelő jelentései között is. Ez utóbbi esetet tekintjük hagyományosan 

szinonímiának. 

Hogyan nyerhetjük ki a nyelvi anyagból a jelentéstanilag releváns tulajdonságokat? A kiindulási alapot 

Langacker (1987) sematikus jelentésleírási módszere adja. Az ige jelentése eszerint két figura temporális 

viszonya, mely lehet állandó vagy változó, a két figura pedig a trajector: ami cselekszik (mozog stb.), illetve a 

landmark: amihez viszonyítható a cselekvő ( mozgó stb.) dolog. Az ige tulajdonságait tehát nagymértékben 

meghatározza a trajector és a landmark, illetve ezek lehetséges konkrét (szövegbeli) megfelelőinek jellemzői. 

A két figura és azok jellemzői a korpuszadatok kollokációs elemzésével, a kollokációból nem 

kikövetkeztethető tulajdonságok pedig szótári definíciók és egyéb lexikográfiai-korpusznyelvészeti 

módszerekkel állapíthatók meg. A két figurán kívül a szövegkörnyezet más részei is hordozhatnak információt 

az ige (aktuális jelentésének) tulajdonságaival kapcsolatban, ezek ugyanezen módszerekkel nyerhetők ki a 

szövegből. Az egyes jelentések megállapításánál alapvetően támaszkodhatunk az értelmező szótárak adataira 

(pl. ÉKsz.2), ám ha az alkalmazott korpusz adatai szükségessé teszik, módosítható a szótári jelentésstruktúra 

(egyes jelentések tovább bonthatók, mások esetleg összevonhatók). A jelentéseknek korpuszadatok alapján 

történő szétválasztására vonatkozóan mérvadó módszernek tekinthető az Akadémiai nagyszótár gyakorlata 

(Ittzés 2001: 33–37.). Kiemelendő a jelentések elkülönítésére ott alkalmazott következő néhány szempont: 
megkülönböztetendő a konkrét és az átvitt jelentés, a semleges stílushatású és valamely stílusréteg hatását 

tükröző jelentés, a szélesebb társadalmi elterjedtségű és a sajátos rétegnyelvi jelentés, az egészre és annak 

részére vonatkozó jelentés, a cselekvés neve és a cselekvés eredménye, a mellékneveknek a jelzett szavuk 
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alapján megkülönböztethető jelentései (általában nem vonhatók össze az emberre és valamely élettelen dologra 

vonatkozó melléknevek), és ugyancsak szétválasztandók sok esetben (az itt alkalmazott kollokációs elemzések 

eredményeihez hasonlóan) az igék az alanyuk, tárgyuk vagy egyéb bővítményeik szerint. 

A (hasonlító vagy megkülönböztető) tulajdonságokat tehát nem szavakkal, hanem azok egyes jelentéseivel 

kapcsolatban keressük. Ezeket a tulajdonságokat változóknak is tekinthetjük, és egy-egy jelentés ilyen 

változók halmaza. Két jelentés közötti különbség (vagy távolság) egy vagy több tulajdonságban való 

eltérésben nyilvánul meg. A releváns tulajdonságok vagy változók összegyűjtésénél alapvető szempont, hogy 

két jelentés közötti bármilyen apró eltérés olyan tulajdonságnak tekintendő, amelyet figyelembe kell venni a 

jelentések egymáshoz való viszonyának vizsgálatakor. Ha a kiválasztott szócsoport (pl. „a mozgást jelentő 

igék” vagy annak egy csoportja) szavainak összes (megállapított) jelentéséhez társítottuk a releváns 

tulajdonságokat, a tulajdonságok egyezése vagy különbsége alapján megállapítható az egyes szavak jelentései 

közötti hasonlóság (vagyis a szinonímia) mértéke. Minél több tulajdonságban egyezik meg két szó/jelentés, 

annál szorosabb köztük a szinonímia. A megállapított tulajdonságok a módszer jelenlegi fázisában többfélék: 

egy részük bináris jellegű: vagy rendelkezik vele az adott jelentés, vagy nem; más részük fokozati jellegű, ezek 

esetében az eltérés is lehet fokozati. 

A szavakat, illetve azok jelentéseit a kognitív szemantika hálózatszerűen képzeli el, jelen vizsgálat azonban 

ezt az elképzelést továbbviszi olyan módon, hogy mivel a szavak/jelentések egymáshoz viszonyított 

elhelyezkedését és kapcsolatait a (relevánsnak tekintett) tulajdonságok jelölik ki, ezen tulajdonságokat egy 

sokdimenziós koordinátarendszer tengelyeinek (skáláinak) is tekinthetjük, amelyekhez minden jelentés esetén 

meghatározott értékek társíthatók. Ezek a koordináták jelölik ki a jelentésnek a rendszerben elfoglalt helyét, és 

ezáltal válik összehasonlíthatóvá két szónak egy-egy (szinonim) jelentése, vagy ugyanazon szónak két 

különböző jelentése. Ezen „sokdimenziós térben” – feltételezésem szerint – bizonyos tartományokban 

összesűrűsödött ponthalmazokként jelentkeznek a szemantikailag szorosabban összefüggő szó- vagy 

jelentéscsoportok, más tartományok viszont üresen maradhatnak (ti. a nem létező kategóriák vagy fogalmak 

„helyei”). Érdekes összefüggésekre világíthat rá a modell a poliszémia és szinonímia jellemzőire vonatkozóan: 

az összesűrűsödő ponthalmazok megmutathatják ugyanis, hogy a szinonim, vagy a poliszém jelentések 

vannak-e közelebbi kapcsolatban egymással. Elképzelhető, hogy bizonyos vizsgálati szempontok alapján 

egyes szinonimikus kapcsolatok erősebbek, mint az egy-egy szó saját jelentésstruktúráján belüli poliszém 

jelentések közti kapcsolatok. 

A „tulajdonságdimenziók” (mint vizsgálati szempontok) kijelölése valamelyest önkényes, de az előre 

megállapítható, hogy csak olyan változót érdemes felvenni a tulajdonságok közé, amely az egyes jelentések 

megkülönböztetése szempontjából releváns. Vagyis olyan tulajdonságot, amely (a vizsgált szóanyagon belül) 

minden szó minden jelentésére jellemző, és azonos értéket is mutat (amennyiben fokozati jellegű az adott 

tulajdonság, nem érdemes felvenni). A tulajdonságoknak mint változóknak az összessége egyben 

szempontrendszert is alkot, amelyek alapján a további szavakat/jelentéseket vizsgálhatjuk. A 

szempontrendszer bővíthető és bővítendő akkor, ha olyan új változóval találjuk szembe magunkat, amely (akár 

csak egyedüliként is) megkülönböztet két szót/jelentést egymástól. Az ilyen módon tulajdonságokkal társított 

szójelentések végül megmutatják a szinonimitásuk egymáshoz képesti fokát, mely az eltérő tulajdonságok 

számában mutatkozik meg. Legközelebbi a kapcsolat akkor, ha két szó/jelentés csupán egyetlen 

tulajdonságban tér el egymástól (ez lehet ugyanazon tulajdonság más-más foka; a sokdimenziós matematikai 

párhuzammal élve: ugyanazon a tengelyen elfoglalt más-más koordináta). 

A szinonimitás hagyományos értelmezésének ilyen módon való kitágítása arra az eredményre vezethet, 

hogy bizonyos, hagyományosan antonímiának tekintett viszonyok ugyanúgy illeszkednek a rendszerbe, 

ahogyan a szinonímia. Az ellentét szemantikai értelemben vett fogalma ugyanis mindmáig nincs kielégítően 

definiálva, csupán szubjektív eszközök állnak rendelkezésünkre annak eldöntésére, hogy egy-egy fogalom 

ellentétének mit tekintünk. A legkülönfélébb viszonyokat tartja antonímiának a lexikográfia is (l. a MSzkt. 

ellentétpárjai), és ahogyan a szinonímia, úgy az antonímia esetében is nehezen határozható meg a „szűken” és 

„tágan” értelmezett fogalom. A „tulajdonságkoordináták” meghatározásával azonban árnyaltabb képet 

kaphatunk ezekről az antonim(nak tekintett) viszonyokról is. 

 

A modellben alkalmazott logikai összefüggések és jelölések 
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A módszer részletesebb megértéséhez a matematikai logika törvényszerűségeit használjuk fel, a 

tulajdonságokat és azok csoportjait halmazokként felfogva (vö. a kognitív „kategóriák”), ugyanis egyfelől 

újabb, eddig nem vizsgált szemantikai összefüggések válhatnak nyilvánvalóvá, másfelől könnyebben 

megérthetjük magának a módszernek a működését is. 

A tulajdonság mint halmaz lehet kételemű (igaz; nem igaz), háromelemű (igaz; van, amikor igaz; nem igaz), 

illetve x elemű, ha a tulajdonság fokozati jellegű (pl. a „sebesség”) vagy egyéb minőségbeli jellemzőket 

tartalmaz (pl. az „irány” esetében). 

 

A tulajdonságok jelölése a „koordinátatengelyeken” 
 

Mivel a tulajdonságoknak nem egymással kell összevethetőknek lenniük, hanem a jelentéseknek kell 

összehasonlíthatóknak lenniük a tulajdonságkoordináták segítségével, ezért nem kell a 

tulajdonságkoordinátáknak ugyanazon logikai műveleten alapulniuk, viszont az egyes tulajdonságokat minden 

jelentés esetében ugyanazon elv szerint kell vizsgálni. Tehát minden tulajdonság esetében előre meg kell 

állapítani, hogy az adott tulajdonságkoordinátán mit jelölünk negatív számmal, mi az origó és mit jelentenek a 

pozitív értékek, illetve mettől meddig érdemes számozni a tengelyt. 

Az ezen elvek alapján megállapított (ideiglenes) jelölési módok: 

-1 = mindig NEM; az „irány” tulajdonság esetében: ’hátrafelé’; a „sebesség” tulajdonság esetében: ’álló 

helyzet’ 

0 = semlegesség / nem releváns szempont 

+1 = van olyan eset, amikor IGEN 

+2 = mindig IGEN; az „irány” tulajdonság esetében: ’előrefelé’ 

x/y = y fokú (pozitív) skálán az x. fok(ozat) v. elem (pl. a „sebesség” tulajdonság esetében) 

Mivel a +1 ellentéte („van olyan eset, amikor NEM”) a gyakorlatban önmaga lenne, és ezért nem érdemes 

külön jelölni, a jelölési rendszer nem szimmetrikus (lehetne: -1 = van olyan eset, amikor NEM; -2 mindig 

NEM). A -1-nek tehát a +2 az ellentéte. 

Ha egy tulajdonság (mint halmaz) kétváltozós, akkor a halmaz két eleme: {-1; +2} (pl.: „irány”). 

A 2-nél több fokozatú skálák esetében előre meg kell állapítani, hogy hány fokozatot érdemes felvenni az 

adott tulajdonság szempontjából (pl. „sebesség”), illetve ha az egyes fokozatok több jelentéssel bírnak, mint 

puszta mennyiségi adat, akkor azt is előre tisztázni kell, hogy az egyes fokozatok mit jelentenek (pl. „igei 

aspektus”: +1: kezdő; +2: mozzanatos; +3: folyamatos; +4: gyakorító; +5: befejezett…) Ezek önkényességen 

alapuló szabályok, azonban megengedhetők, ha az összehasonlíthatóságot szolgálják. 

 

A területi, időbeli, szaknyelvi, használati gyakorisági és stílusváltozatok kérdése 
 

A szótárakban is feltüntetett minősítések, noha a szótári hagyomány a definíciótól különválasztva kezeli őket, 

szorosan összefüggnek a jelentéssel, voltaképpen annak részét képezik. Lásd ÉKsz.2 XVI.: „[A minősítések] 

különösen szervesen kapcsolódnak a jelentésekhez, ti. ha nem így, minősítő szavakkal épülnének be a 

szócikkekbe, akkor ezeket az értékelő jegyeket többnyire az értelmezésekbe kellene belefoglalni”. Ezek a 

minősítések felfoghatók a szójelentés tulajdonságaiként. A vizsgált anyagban előforduló összes minősítést 

típusokba sorolhatjuk, a típusokat egy-egy tulajdonságskálának tekintve a minősítések számszerű értéket 

kaphatnak. A számszerűsítés ebben az esetben is önkényes (azaz a számértékek csak azonosításra szolgálnak, 

nem minősítenek és nem rangsorolnak), ugyanakkor (az összehasonlíthatóság érdekében) következetesnek kell 

lennie. A 0 jelentése mindegyik skála esetében ’semleges’ (vagy ’köznyelvi’), egyúttal ’nem releváns’. Példa a 

minősítések számszerű jelölésére: I. stílusminőség (mint tulajdonságskála): 1 = (biz), 2 = (durva), 3 = (irod), 4 

= (vál); II. attitűdminőség: 1 = (gúny), 2 = (kedvesk), 3 = (pejor), 4 = (szépítő), 5 = (túlzó); III. területi 

elterjedtség: 1 = (nyj); IV. csoport- v. rétegnyelviség: 1 = (argó), 2 = (gyerm), 3 = (hiv), 4 = (népk), 5 = (sajtó), 

6 = (szleng), 7 = (vall); V. időbeli elterjedtség: 1 = (rég); VI. használati gyakoriság: 1 = (ritk). 

 

A mozgást jelentő igék elemzése 
 



 

290 

 

A vizsgálni kívánt szavak csoportját értelmező (ÉKsz.2) és szinonimaszótárak (SzinSz., MSzkt.) segítségével 

állapítottam meg. Mozgást jelentő igékről lévén szó, a kiindulópont a megy ige volt, a szemantikai hálóból az e 

köré csoportosuló csomópontokat kívánom vizsgálni. Összegyűjtöttem a szinonimaszótárak által a megy igére 

megadott szinonimákat, majd sorban a szinonimák szinonimáit is, egészen addig, amíg újabb mozgást jelentő 

szinonimák bukkantak fel. Az így kapott szinonim láncolatok azután az ÉKsz.2 adatai segítségével tovább 

bővültek azon szavakkal, amelyeknek a definíciójában az előzőleg a szinonimaszótárakból összeállított lista 

tagjai értelmezésszerűen (kvázi szinonimaként) megjelennek. Így állt össze az a tekintélyes méretű szóanyag 

(mintegy 70 szó), amelyet a mozgást jelentő igék laza csoportjának tekinthetünk. A szavak kollokációs 

vizsgálatához (szavanként) kétszáz véletlen találatos adatsort lekérdezve, nyelvi adatokat gyűjtöttem a Magyar 

Nemzeti Szövegtárból, majd ezek alapján meghatároztam a főbb kollokációs kategóriákat (a trajector és a 

landmark, ill. egyéb bővítmények típusai), amelyekhez azután tulajdonságértékeket társítottam. Ezen 

tulajdonságértékek mentén válnak egymással összehasonlíthatóvá az egyes szavak/jelentések. A tulajdonságok 

vizsgálata logikai sorrendben történik, ezt a sorrendet a tulajdonságok (hierarchikus) felsorolása is tükrözi. 

 

Példa az elemzésre 
 

A HALAD egyes jelentéseinek tulajdonságait meghatározó tényezők: 

I. a trajector (vki/vmi): 1. helyváltoztató dolog: a. személy(ek csoportja); b. állat(ok csoportja); c. jármű(vek 

csoportja); d. helyváltoztató természeti v. fizikai jelenség 2. az idő 3. vhol húzódó út(vonal) 4. minőségében, 

állapotában változó dolog: a. személy(ek csoportja), intézmény; b. jelenség, folyamat; c. cselekvés, eljárás 

II. a landmark (vhonnan – vmin keresztül/vhol – vhova): 1. a tér meghatározott pontja, része: a. terület; b. 

(földrajzi) pont, vmely tárgynak, dolognak a helye; c. közeg; d. (vmilyen alakú, helyzetű) út(vonal) 2. időpont, 

időszak 3. a változás folyamata, ill. vmely állapota, fázisa, fokozata: a. jelenség, folyamat, ill. annak vmely 

állapota; b. cselekvés, eljárás, ill. annak vmely állapota 

III. egyéb, opcionálisan profilálódó körülmény: 1. a hely-, ill. minőség-/állapotváltozás módja (vhogyan): a. 

sebesség; b. nehézség; c. szisztéma 2. a hely-, ill. minőség-/állapotváltozás oka (vmiért) 3. a trajector jellemzői 

(vhogyan): a. testtartás; b. kinézet; c. egyidejű más cselekvés; d. érzelmi viszonyulás 

 

A HALAD jelentéseinek tulajdonságértékei 
 

1. ’A térben mozogva egyre előbbre jut.’ 

• trajector: helyváltoztató dolog 

• landmark: a tér meghatározott pontja, része 

 

folyamat +2 földön +1 

térbeli mozgás +2 földben +1 

helyváltoztatás +2 vízen +1 

akaratlagosság +1 vízben +1 

saját energiaforrás +1 levegőben +1 

lábakon lépkedés +1 helyzetváltoztatás -1 

egyenes vonalúság +1 időbeli mozgás -1 

sebesség: 3/5 állapot -1 

irány + 2 állapotváltozás -1 

aspektus 3/5 

 

2. ’Múlik, telik.’ 

• trajector: az idő 

• landmark: vmely időpont, időszak 

 

folyamat +2 térbeli mozgás -1 

térbeli mozgás -1 irány +2 

időbeli mozgás +2 állapot -1 
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aspektus 3/5 állapotváltozás -1 

 

3. ’<Út, építmény> vmerre folytatódva visz, vezet.’ 

• trajector: vhol húzódó út(vonal) 

• landmark: a tér meghatározott pontja, része 

 

folyamat -1 vízen +1 

állapot +2 vízben +1 

egyenes vonalúság + levegőben +1 

földön +1 állapotváltozás -1 

földben +1 

 

4. ’<Munkában, szellemi fejlődésben stb.> előbbre jut.’ 

• trajector: személy(ek csoportja), intézmény 

• landmark: cselekvés, eljárás, ill. annak vmely állapota 

 

folyamat +2 irány +2 

térbeli mozgás -1 aspektus 3/5 

időbeli mozgás -1 sebesség 3/5 

minőségbeli mozgás +2 állapot -1 

akaratlagosság +1 állapotváltozás -1 

saját energiaforrás +1 

5. ’Vmi eredményesen célja felé közeledik.’ 

• trajector: jelenség, folyamat; cselekvés, eljárás 

• landmark: a változás folyamata, ill. vmely állapota, fázisa, fokozata 

 

folyamat +2 irány +2 

térbeli mozgás -1 aspektus 3/5 

időbeli mozgás -1 sebesség 3/5 

minőségbeli mozgás +2 állapot -1 

akaratlagosság -1 állapotváltozás -1 
 

Megoldásra váró problémák 
 

A modell jelenlegi állapotában egyelőre nem tudja kezelni a hiponim–hiperonim viszonyokat. Vagy a 

tulajdonságjelölés rendszerébe kell beleépíteni egy további változót, vagy a jelölésrendszer belső 

sajátosságaiból kell levezetni a módszert, amely megmutatja ezeket az összefüggéseket. 

Tekintettel arra, hogy jelen vizsgálat korpuszanyagon alapul, a vizsgálatba bevont szövegek alapján némely 

jelentés, ill. definíció esetében felül kell vizsgálni az ÉKsz.2 adatait, amennyiben a szövegek nem, vagy nem 

egyértelműen támasztják alá a szótári definíciót. Némely esetben a vizsgálat jellege megkívánja az ÉKsz.2-ben 

felvett jelentés tovább bontását, részletezését, vagy azért, mert bizonyos tulajdonságjegybeli különbségek csak 

ilyen módon mutatkoznak meg, például a MEGY 1. jelentése: ’egyik helyről a másikra halad, mozog’ nem 

elhanyagolható különbségeket mutat, ha személyre/állatra, vagy ha tágyra/dologra vonatkoztatjuk (például az 

„akaratlagosság”, „saját energiaforrás” és a „lábakon lépkedés” tekintetében), vagy azért, mert maga az 

ÉKsz.2-beli definíció is több részből tevődik össze (azaz több jelentés van egy definícióban összevonva), 

amelyek más-más tulajdonságjegyekkel jellemezhetők. 

Szükséges továbbá a szempont- vagy tulajdonságrendszer pontosítása, finomítása annak megfelelően, ahogy 

azt az egyre nagyobb mennyiségű vizsgált anyag megkívánja. További nélkülözhetetlen lépés a vizsgálat 

szempontrendszerének minél teljesebbé, logikusabbá és használhatóbbá tételéhez különböző ontológiai 

kutatások eredményeinek felhasználása. Az igékhez ebben a modellben alkalmazott elsődleges osztályozási elv 

Pustejovsky (1991) hármas felosztása (folyamatok, állapotok, állapotváltozások), de meg kell vizsgálni más, 

részletesebb és többszintű rendszerezéseket is erre vonatkozóan. 
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SZŰTS LÁSZLÓ 
 

 

ALKALMI NEOLOGIZMUSOK (HAPAX LEGOMENONOK) 

A MAI MAGYAR SAJTÓBAN 
 

 

 

 

Az 1990 utáni évek aránylag rövid idő alatt észrevehetően nagy változásokat hoztak a magyar sajtó életében, 

stílusában is. A korábbi évtizedekben a kommunista diktatúra alatt „uniformizált” közlönyszerű stílusban 

megjelenő napilapok, folyóiratok nemcsak témáikban, hanem stílusukban is fokozatosan színesebbekké váltak. 

Ugyanakkor megjelentek a bulvárlapok, s a piaci verseny, a fogyasztói igények, az eladhatóság, a kelendőség 

egyre inkább befolyásolta a lapok, folyóiratok témaválasztását és természetesen ezzel együtt nyelvezetét is. A 

magyar médiavilágban is megjelentek a kereskedelmi rádióadók és televíziócsatornák, ennek minden negatív 

és pozitív jelenségével együtt, s olyan fogalmak váltak rendkívül fontossá, mint tetszési index, hallgatottsági 

index, nézőszámnövelés, reklámbevétel. Az olvasók, a nézők kegyeiért folyó harc állandó szem előtt tartása 

rányomta a bélyegét a 90-es évek sajtónyelvére, s ez a jelenség mind a mai napig tart. A szenzációkról és az 

álszenzációkról készített beszámolók, teljesen ismeretlen kezdő színészek és médiaszereplők magánéletéről, 

szerelmi kapcsolatairól szóló híradások súlytalanságát egy-egy alkalmi, egyedi szóalkotással, szellemes 

szójátékkal igyekeztek, igyekeznek érdekesebbé, olvashatóbbá tenni .Valójában ezek elengedhetetlen kelléke 

lett az „egyszer kimondott szó”, szaknyelven szólva a hapax legomenon. 

Előadásom az elmúlt évek sajtójából gyűjtött hapaxokkal, ezek alkotásmódjával, típusaival foglalkozik. A 

legtöbb esetben a szóalkotás, az újságírói lelemény önmagában értelmetlen, tehát kell hozzá némi magyarázat, 

szövegkörnyezet. A gyűjtésben segítségemre voltak tanítványaim, a Kodolányi János Főiskola és a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakos hallgatói. 

A sajtónyelvi hapaxok alapos elemzésével, vizsgálatával eddig adósunk maradt a nyelvészeti, stilisztikai 

szakirodalom. Minden stilisztikai kézikönyv, szótár említést tesz róluk 10-15 sorban, de rövidebb-hosszabb 

fejezetet nemigen szenteltek nekik. A szótározatlan szavak, kifejezések gyűjtésével, közzétételével Balázs 

Géza rovata foglalkozik az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban. Ennek anyaga jelent meg a Jelentés a 

magyar nyelvről című tanulmánykötetében (Balázs 2005: 142–175), főként a neologizmusokkal foglalkozik 

Minya Károly A mai magyar nyelvújítás című könyvében, de a hapaxok ezekben sem kaptak helyet. 

A hapax legomenonok klasszikus irodalmi művelőjének Ady Endrét tartjuk, aki költőként is, de leginkább 

újságíróként, publicisztikájában élt ezzel a stilisztikai eszközzel. Ady Endre híres hapaxai a Nagyváradi 

Naplóban, a Budapesti Naplóban és a Nyugat hasábjain jelentek meg. Pl.: tanbetyárok, sajtóbanditák, csaholó 
hazafiság, tintaszagú szerelem. Ady költői nyelvében is előfordulnak, ezeket Laczkó Géza elemezte a Nyugat 

1909/10–11. számában. Pl. úrmagyaros, férfi-hajnal, folyamróka, koporsóparipa. Mai költőink közül Parti-

Nagy Lajos egyedi szóalkotásai érdemelnek említést. Pl. szódalovaglás, fellaza stb. 

Eme arányában hosszúra nyúlt bevezető után áttérek dolgozatom tulajdonképpeni tárgyára, az utóbbi évek 

sajtónyelvében előforduló hapaxok elemzésére. A példák a következő sajtótermékekből valók: országos lapok 

(Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap), folyóiratok (Heti Világgazdaság, Élet és Irodalom), de szép 

számmal vannak példák az általunk oly megvetett, lenézett bulvársajtóból is. (Story, Blikk, Cosmopolitan, Best 

Magazin). Bár statisztikát nem készítettem, de a példák jó része (kb. 3/4-e) az utóbbiból gyűlt össze. 

Ha a gyűjtött anyagot kronológiai sorrendben olvasnám fel, szinte benne lenne újkori történelmünk 1990-től 

napjainkig. Gyakori jelenség az is, hogy az első megjelenéskor még hapaxnak hisszük, de később gyakori 

köznyelvi szó lesz belőle. Ilyen volt például a kezdet kezdetén a madárinfluenza. De az igazi hapaxok 

megmaradnak alkalminak, csak egy bizonyos korban, egy bizonyos jelenségre vonatkoznak, s utána eltűnnek a 

jelenséggel együtt. Korunkban a szóösszetétel a gyakori alkotási mód. Példák: benzincsata, tiniimitátor 
(középkorú nő bakfisruhában), sültbaloldali, tangatangó (ügyes szójáték is), szilikoncicák, ikersiker (két tárlat 

sikere), ürömóda (EU-ba belépésünk idején írták), eurotika (európai erotikus festmények kiállítása), 

narkommunmizmus (szóvegyüléssel, dél-koreai drogkereskedelem), jogegyenes (jog előtti egyenlőség). 
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Szójátékos alkotások még a következők is: ebakták (kutyák iratai), kórszaki (vírusirtó cég), gagyivízió 

(kereskedelmi televízió), médiacigány, bulitúra, dumakormámy, dumakormányzás, mutyiland, pártbalett. 

Szóképzéssel alkotott hapaxok: focializmus (pártállami sporttámogatás), számlásdi, köszöntyű (köszöntő), 

putyinológia, beleszólás szabadsága. Hangcserés, hangelhagyásos szójáték: lévédelem (vizek védettsége), 

oroszkóp (orosz választási jóslatok), tájsebészet (környezetvédelem), kofavizit (piaci ellenőrzés), svédületes 

(svéd programsorozat), hősbemutató. Szóvegyüléssel alkotva: menetrendetlenség, városfejvesztés, 

fricskanyitogatás. Legújabbak 2006 októberéből: emlék-tömegbelövetés, 56 light, vasprefektus (történelmi 

állandó jelző feltámasztása). Jelzős kapcsolat: őszödi stílus (közönséges, durva beszéd). 

A példákat még tovább lehetne sorolni. Mint a felsorolt szóalkotások is mutatják, újságíróink tudnak élni a 

nyelvi kreativitás eszközeivel, s ezek is mutatják nyelvünk rugalmasságát. Ezekre az egyedi szóalkotásokra 

jellemző a különleges, néha meghökkentő alkotásmód, gyakran csak bizonyos történelmi eseményhez 

kötődnek, ezért alkalmiak. Pl. ilyenek, mint benzinturizmus, kutyaprojekt (utcatisztító program a Fővárosi 

Önkormányzatnál). Ha a figyelem felkeltése sikerül, a hapax alkotója elérte célját, az olvasó elolvassa a cikket, 

mivel a hapax általában a cikk címében található. (Néha a hapax jobb, mint maga a cikk!) Ugyanis fontos a 

vonzó, ötletes cím, a – szakmai kifejezéssel – blikkfangos megfogalmazás. Még jobb, ha derűs, humoros is 

mindemellett, hisz az újságolvasó kedveli a humort. Remélhetőleg az újságírók megőrzik nyelvi fantáziájukat, 

a jövőben is fognak élni az egyedi szóalkotások eszközeivel, így is törekedve a sajtónyelv, a stílus 

változatosságára. 

 

 

Irodalom 
 

Balázs G. (szerk.) 2005. Jelentés a magyar nyelvről 2000–2005. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
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TOLNAI ZSUZSA 
 

 

A SZAKSZÖVEGÉRTÉSI FOLYAMAT DIMENZIÓI – SZAKSZÖVEGÉRTÉSI STRATÉGIÁK 
 

 

 

 

A szakszöveg feldolgozása egy rendkívül összetett, több dimenzióban folyó tevékenység, amelyhez a 

szakszövegértési stratégiák hatékony segítséget nyújtanak. 

 

1. Bevezetés 
 

A szakszövegértés definíciójának kognitív megközelítése a 90-es évektől került a kutatások fókuszába. Ezen 

belül is a fő hangsúlyt a szövegek produkcióját és recepcióját meghatározó mentális struktúrák, relációk és 

folyamatok vizsgálata kapta. A szakmai kommunikáció kognitív mozzanatainak vizsgálata a kutatások elméleti 

megélénkülését eredményezte. 

 

2. A szaknyelvhez kapcsolódó kognitív folyamatok 
 

Ezen kognitív folyamatok magukban foglalják a következőket: 

 

• a szakmai kommunikációs (produkciós) 

• a szakszövegalkotási (recepciós) 

• a szakszövegértési folyamatokat. 

 

A szakmai kommunikációt a kommunikatív partnerek közötti interaktív folyamatként kell értelmezni. A 

szakszövegalkotás és a szakszövegértés egy sokdimenziós folyamat, amelyben a szakmai kommunikációs 

szituációk megoldásához szükséges tudás (háttértudás) elengedhetetlenül szükséges. A szakszövegértés egy 

komplex, célorientált információfeldolgozás, ahol is a befogadó a szakszövegben meglévő kognitív tartalom 

mentális reprezentációját végzi. 

 

A szakszövegértésnek több kognitív modellje ismeretes, amelyek közül megemlíthetjük van Dijk és Kintsch 

(1983) modelljét, amelyben a szakszövegértés rendkívül összetett feladatának különféle stratégiái állnak a 

középpontban. A szerzők rámutatnak arra, hogy a szakszövegben meglévő információk, a befogadó szakmai 

háttérismeretei, a szakma-specifikus szituációk szoros összefüggésben vannak.  

 

A következő alapvető kiindulási szempontokat kell kiemelni: 

 

1. A szakszövegértés csak alapvető emberi kognitív képességként értékelhető, hiszen a szakszövegben lévő 

ismeretek nyelvileg kódolt információk. 

2. A szakszövegértés egy olyan célirányos kommunikatív tevékenység, amely nyelvi és nyelven kívüli 

tényezők együttes hatásával valósul meg. 

3. A szakszöveg érthetősége egy adott tartalom mentális reprezentációjának és a már kialakult egyéni 

mentális tudásszerkezeteknek a kölcsönhatásával értelmezhető. (Preszuppozíciók – Baumann 1996.) 

 

A szakszövegek olvasása tehát olyan interaktív jelenség, ahol az interakció a szöveg által kínált jelzések és 

az egyén háttérismeretei között játszódik le. Egy olyan mentális tevékenység, ahol nem a folyamatot, hanem 

annak eredményét mérjük. A szakirodalomban ezt a készséget több néven is említik: szakszövegértés, 

olvasásértés, olvasott szöveg értése, olvasás stb. Mi olvasásnak tekintjük a mentális folyamatot magát, ennek a 

folyamatnak az eredményét pedig az írott szakmai szöveg értésének. 
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Az olvasás produktuma a megszerzett információ. A szakmai tudás, a szakmaspecifikus kontextus ismerete 

alapfeltétele az idegen nyelvű szakmai szövegek megértésének. Ennek hiányában a magas szintű nyelvtudás 

sem biztosítéka a sikeres szakmai szövegértésnek. 

 

„A szakmai szöveghasználat különböző interakcióinak szövegei megjelenésükkel „követelményeket” 

támasztanak befogadóik elé az interpretációhoz, és a befogadók különféle tevékenységeket végeznek a 

megfelelő interpretáció érdekében. Ezen folyamatok ismeretében válik lehetővé, hogy az oktatáshoz, vagy a 

vizsgáztatáshoz a szövegek „impulzusainak” és a szövegbefogadók tevékenységeinek jól megfelelő 

feladatokat tervezhessünk, és azokat különféle szempontok szerint szintezhessük.” (Kurtán 2003) 

 

Az írott szövegértési feladatokat régebben a passzív tevékenységek közé sorolták. A modern felfogás szerint 

ez a tevékenység egy olyan aktív tevékenység, amely során interakciók jönnek létre a szöveg és a szöveget 

olvasó személy között. A szöveg impulzusokat ad. Már az adott forma alapján is másképpen kezdjük el az 

olvasását. A modern nyelvi kommunikációs elméletek az írott szöveget olvasó személyt nemcsak a szöveg 

üzenete passzív befogadójának tekintik, hanem az olvasási folyamatban részt vevő olyan aktív személynek, aki 

háttérismereteinek és szakmai kompetenciájának segítségével aktívan dekódolja a szöveg üzenetét. 

 

3. A szakmai nyelvtudás funkcionális–dinamikus modellje 
 

A szaknyelv azon definíciójából kiindulva, amely a szaknyelvet egy adott beszélőközösségen belül 

megvalósuló specifikus célú, sajátos írásbeli és szóbeli nyelvhasználatként értelmezi, a rendészeti szaknyelvi 

vizsgarendszer kidolgozásával egy igazán specifikus diskurzusközösség – a rendészeti hallgatók és dolgozók – 

sajátos igényeit kívánjuk kielégíteni. 

Mindenki számára jól ismertek a legfontosabb nyelvi kompetencia modellek. Ezek közül engem a Celce-

Murcia et al. (1995) által kidolgozott funkcionális–dinamikus modell újszerű felfogásával ragadott meg. Ennek 

a modellnek központi helyén a szövegalkotói kompetencia áll, amely természetesen a legfontosabb kategória. 

A modell nagyon szemléletesen mutatja be a többi kompetencia funkcionális és dinamikus kölcsönhatását. Ezt 

a modellt összevetve a Douglas (2000) által legfontosabbnak tartott kategóriákkal: a  kommunikatív szaknyelvi 

szituáció, a szakszövegalkotói kompetencia és a kommunikatív szaknyelvi tevékenység fogalmával, 

megrajzoltam azt a  folyamatábrát, amely a kommunikatív szaknyelvi szituációk és a kommunikatív 

szaknyelvi tevékenységek közötti kapcsolatot mutatja be (lásd 1. ábra). 

 

1. ábra: Szakszövegalkotói kompetencia modell 
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4. A szakszövegértés dimenziói 
 

4.1. Interkulturális dimenzió 
 

Minden nyelv specifikus szövegjellemzőkkel rendelkezik. Clynes (1984) az angol és német 

szakszövegelemzés során rámutat arra, hogy a két nyelv kulturális orientáltsága miatt a szakmai 

kommunikációt különböző paraméterekkel lehet jellemezni. Ahogy a szerző rámutat, a német szakszövegek 
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szerkesztésekor sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az ismeretek részletes leírására, mint a könnyű 

olvashatóságra, míg az angol nyelvben az olvashatóság is fontos szempont. 

Sachtleber (1993) a francia és a német nyelven írt szakszövegek szövegértési folyamatait összehasonlítva, 

arra a következtetésre jutott, hogy az interlingvális különbségek a szakszövegek interpretálásában döntő 

fontosságúak. 

 

4.2. Szociális dimenzió  
 

A szakszövegértési folyamatot befolyásolja az olvasó társadalmi helyzete, általános életkörülményei és a meg 

nem ismételhető, egyéni mintázatú tapasztalata is (Baumann 1992). 

 

4.3. Perceptuális dimenzió 
 

A szakszövegértési folyamat gyorsaságát nagymértékben befolyásolja a szöveg tartalmának kognitív 

strukturáltsága, a tradicionálisan kialakított kompozíciós explicit elvek és eljárások, amelyek az alapvető 

kognitív folyamatok valamelyikével korrelálnak: deskripció – leírás, narratíva – elbeszélés, expozíció – 

problémafelvetés, argumentáció – érvelés, instrukció. Ezeken kívül a szakszövegekre jellemzőek még egyéb 

eszközök, mint például a gondolati ábrázolás-váltások is. Ilyenek többek között az antitézis, a hasonlat, a 

kérdés-válasz kombinációk és az összefoglalások. 

 

4.4. Tartalmi-tárgyi dimenzió 
 

Ezt a dimenziót interferencia-teljesítményként értelmezhetjük, vagyis az aktuális szöveginformációt előzetes 

tudáshalmazokkal kapcsolja össze az olvasó. 

 

4.5. Funkcionális dimenzió 
 

Ezt a funkciót olyan metakommunikatív eljárások (fogalmak, ábrák) alkotják, amelyek lehetővé teszik a 

szakszövegek kontextus-specifikus befogadását. Tapasztalatok szerint minél nagyobb a metakommunikációs 

elemek aránya, annál érthetőbbnek bizonyul a szakszöveg. 

 

4.6. Szövegszint dimenzió 
 

A szövegstruktúrák ismerete befolyásolja a szöveg által közvetített szakmai ismeretek elfogadását és 

integrációját. A szövegben a tematikus formai tagoltság és a szöveg befogadása között szoros a kapcsolat. 

 

4.7. Stilisztikai dimenzió 
 

A szakszövegértést nagymértékben befolyásolja ez a dimenzió. Érzelmi színezetű stíluselemekkel gyakran 

helyettesítik az esetleges tudásbeli hiányt. Hasonlatok, vizuális kódok, metaforák alkalmazása sem ritka. Ennél 

még inkább jellemző az absztrakt-formalizált stíluselemek és az általános és konkrét közötti váltások 

alkalmazása. A cél ezekkel az elemekkel is a szövegértési folyamat biztosítása. 

 

4.8. Szemantikai dimenzió 
 

Ez a dimenzió a partnerek tárgyi tudásának összehangolását szolgálja. A specifikus terminológia biztosítja a 

hatékony szövegértést. A recepciót befolyásoló tényezők közül fontos megemlíteni a szakkifejezések arányát, 

ezen belül is a szakma-intern (csak egy területre vonatkozó) és a szakma-extern (több szakterületre vonatkozó) 

terminusok előfordulását. 

 

5. Konklúzió 
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A szakszövegértési folyamat egy nagyon összetett kognitív folyamat, amelynek sikerességét és hatékonyságát 

számos dimenzió befolyásolja. Az interkulturális, a szociális, a perceptuális, a tartalmi-tárgyi, a funkcionális, a 

szövegszint, a szintaktikai, a stilisztikai és a szemantikai dimenziók egyidejű hatásának eredménye lehet a 

szakszövegértés megvalósulása. 
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TÓTH LÁSZLÓ 
 

 

JELLEMZŐ VÁLTOZÓK A KECSKEMÉTI NYELVBEN 
 

 

 

 

 

Szülővárosom, Kecskemét 1950-től Bács-Kiskun megye székhelye. Bár ettől kezdve az egykori mezővárosra 

jellemző szerepkör új tényezőkkel bővült, a város fejlődése új irányokat vett, vonzóereje – s ezzel együtt a 

lélekszám is – jelentősen megnőtt, még mindig nem ritka – különösen nem a tősgyökeres kecskemétiek között 

– a kiskunsági dialektus, illetve az abból kialakult városi nyelvjárás használata. Az ilyen típusú változatok 

vizsgálatának ugyan van hagyománya a magyar dialektológiában, a kecskeméti változatot azonban eddig 

behatóan még nem elemezték, s ha a lokálpatriotizmusra nem is, csak a köznyelvi hatás tudvalevő erősödésére 

gondolok, a vizsgálat elvégzése mindenképpen kívánatos. A legfontosabb feladat természetesen a nyelvi 

változók számbavételén túl a különböző nyelven kívüli tényezőkkel való szoros összefüggésük megállapítása. 

Ebben a cikkben az eddigi gyűjtésről szeretnék szólni, illetve bemutatok egy érdekesebb, bár csak ízelítőnek 

szánt részt. 

 

Kecskemét – s benne sok kecskeméti – nyelve városi dialektus, kutatása a regionális köznyelviség 

vizsgálatába tartozik. Jóllehet még nem olyan régen a témával többen is foglalkoztak, később ez a lendület 

megtorpant. Az okok a jelenségnek a nyelvjárás és köznyelv közti átmenetiségében rejlenek, melynek 

nyilvánvalóan különböző fokozatai vannak. Használata azonban nem szórványos, hanem – Kiss Jenőt idézve – 

„tömeges és eredményes közeledés a köznyelvhez, főként a kiejtés területén” (Kiss 2001: 235). Éppen ez a 

tömegesség is indokolja a vele való foglalkozást, még ha a kutatás időigényes és többféle szempont 

érvényesítését is megköveteli. Különösen fontos ez utóbbi, hiszen az átmenetiség azt is jelenti, hogy ez a 

nyelvhasználati gyakorlat igen gyakran és gyorsan változik, ezért egy ilyen kutatás egyben változásvizsgálat is 

– főleg, ha különböző korú adatközlőimre gondolok. 

Természetesen ebben a vizsgálatban is a nyelvi változók számbavétele volt az elsődleges feladat. Ehhez – 

korábbi kecskeméti gyűjtés híján – a nyelvatlasz két legközelebbi kutatópontját – Nagykőröst és Izsákot – 

vettem alapul. Nagykőrös Kecskeméttel való szoros kapcsolata közismert, ezen kívül történelmi-társadalmi 

jellemzőik is hasonlók a XX. század közepéig, Izsákot pedig közelsége és atlaszbeli adatai alapján jó 

kiindulópontnak találtam. Az előzetes gyűjtések tapasztalatai után kérdőíves és szabad interjús gyűjtést 

egyaránt végeztem a különböző szituációs reakciók okán – mindenütt természetesen csak tősgyökeres lakosok 

körében. Kérdőívem kb. 40 nyelvi változóra, jelenségre kérdez rá 210 kérdéssel. Ezek főleg hangtani, kisebb 

részben alaktani jelenségekre vonatkoznak. Ezenkívül 23 lexéma meglétét is kutatom. A kérdőív 

kikérdezésekor – talán kissé rendhagyóan – több nyelvi jelenség esetében is firtatom némely nyelvjárási alak 

ismeretét, a hozzájuk kapcsolódó attitűdöt, amivel egyfajta passzív nyelvváltozattudásra is szeretnék rámutatni. 

Emellett – sokszor a beszélgetés oldására is alkalmas tényezőként – adatközlőim nyelvjárásokhoz, különösen 

az ö-ző formákhoz fűződő viszonyára is rákérdeztem. További szempontként jelenik meg a vizsgálatban a 

város belső tagozódásából, szerkezetéből adódó nyelvi különbségek vizsgálata, bár a belső mozgások miatt ez 

nehézségekbe ütközik. 

Az ilyen jellegű kutatások korábbi kritikái között sokszor szerepelt, hogy túlzottan a köznyelv felől 

közelítenek ezekhez az átmeneti „változatokhoz”, a nyelvjárási alapot nem vizsgálják, pedig – mint tudjuk – 

közben az is elmozdulást mutat. Ezért tűnt jó ötletnek Izsákon is ugyanazzal a szisztémával gyűjteni, arra 

gondolva, hogy itt a nyelvjárási jelenlét még jóval erősebb. 

Az adatközlők életkoránál igyekeztem szélesre tárni a kapukat. Különböző nyelvi és technikai jellegű 

megfontolások miatt 24 évnél húztam meg az alsó határt, innen kezdve alakítottam ki a különböző 

korcsoportokat. 

Eddig összesen 78 adatközlőtől gyűjtöttem anyagot, a gyűjtés jelenleg is folyik. 
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Ízelítőül négy adatközlő anyagából válogattam ki az ö-ző formákat, tekintve, hogy a független ö-zés a dél-

alföldi nyelvjárási régióban elhelyezkedő kiskunsági nyelvjáráscsoport legföltűnőbb tulajdonsága. 

 

Adatközlőim 78 és 82 év közötti nyugdíjasok, kettő kecskeméti, kettő pedig izsáki. A kecskemétiek közül 

az első érettségizett, könyvelő, aki ma is bejár az adóhivatalba csökkentett munkaidőben dolgozni. A második 

nyolc osztályt végzett egyéni gazdálkodó, aki azonban egy időben a könnyűiparban is dolgozott. Az izsákiak 

közül az első egyetemet végzett kertészmérnök, korábban alpolgármester is volt, a második viszont nyolc 

osztályt végzett egyéni gazdálkodó, de rövid ideig szintén szerepelt a helyi politikában, ma is dolgozik. 

A táblázatokban egy fejenként 20-22 perces szabad szöveg ö-ző, illetve a helyi nyelvben ö-zhető alakjait 

gyűjtöttem össze, illetve a kérdőív idevágó 38 válaszát. Az első sorba a szabad alternációban álló, a másodikba 

a hangsúlyos, első szótagi helyzetű, ö-ző alakokat írtam. A harmadik és negyedik sor hangsúlytalan ö-ző 

alakokat tartalmaz, az előbbi tőben, az utóbbi toldalékban. 

Az interjúhoz tartozó százalékos adatok a lehetséges ö-zés és a megvalósuló ö-zés arányszámából adódnak, 

egyfajta megterheltségi adatok tehát. Az első szám az ö-ző alakok százaléka, az utolsó a teljesen köznyelvieké. 

A második az ö-ző formától kismértékű elmozdulást mutatókra vonatkozik, míg a harmadik a nagyobb 

elmozdulást mutatóké. Kismértékű elmozdulásnak tartom az ö illabiális megoldását, vagy az ë labiális 

megjelenését. Nagyobbnak pedig a zárt ë-t, ez már sokkal inkább regionális köznyelvi. 

 

Egy ilyen kis anyagból persze nem lehet messzire mutató következtetéseket levonni, de érdekes, hogy a 

szabad interjúban az ö-ző alakok száma három esetben a várakozásnak megfelelően alakul, azaz a 

legmagasabb a mezőgazdaságban dolgozóké, ám az izsáki kertészmérnöknél ez a szám sokkal alacsonyabb, 

csupán 38,7% az összesítés után. A kérdőíves válaszok esetében szintén várakozás szerinti az adat az előző 

három adatközlőnél, azaz alacsonyabb, míg az előbbi kivételt produkáló izsáki alanyom esetében nagyon 

magas szám van: 81,4%. Hasonló társadalmi helyzetű kecskeméti adatközlőmnél a 79,6%-hoz képest a 

csökkenés szinte elenyésző, a mezőgazdaságban dolgozóknál a kecskeméti 25,5%-os, míg az izsáki 22,7%-os 

csökkenést mutatott. 

Hogy ez miért lehet? Az eddigi gyűjtések során is tapasztaltam, hogy Kecskeméten az ö-ző formák 

tekintetében rendkívül toleránsak, azaz nem véletlen, hogy kecskeméti könyvelőnknél viszonylag magas 

mindkét szám. Egyszerűen nem érzi az ö-zést kerülendőnek, bár tudja, hogy nem köznyelvi, gyakran 

enyhébben formális helyzetben is él vele. Nem szégyelli, sőt sok adatközlőmnél tapasztaltam – egyébként 

fiatalabb izsákiaknál is –, hogy büszkék rá. Az izsáki esetben a nagy különbséget csak avval tudom 

magyarázni, hogy a formális (gyakran közéleti) helyzetben élete során sokszor szereplő interjúalanyom a 

kérdőív során „ráébred” a gyűjtés valódi szándékára (nem mintha titkoltam volna addig…), és talán a 

nyelvjárásához kapcsolódó rejtett presztízs okán (is), „megengedi” magának, hogy egyre jobban ö-zzön, 

sokszor olyan esetben is, amikor a többi adatközlő ezt nem teszi. Például: gyöplű (a többieknél gyeplő vagy 

gyeplű), szöbb és csöpp (egyébként szebb és csepp). Ezt a fajta nyelvi tudatosságot persze máskor is 

tapasztaltam, de itt annyira szembeötlő, hogy külön is érdekesnek találom. 

Az adatok alapján, s ez a táblázatok után szereplő összefoglaló diagramból is jól látszik, az átmeneti hangok 

jelenléte – a kny+ a köznyelvhez való kismértékű, a kny++ a köznyelvhez való nagymértékű közeledést 

mutató adatok oszlopát jelöli – nagyon alacsony, azaz ha valaki nem az ö-t, akkor legtöbbször a köznyelvi e-t 

választja, ami betudható természetesen annak is, hogy ezen a területen a zárt ë megterheltsége alacsony. Azt 

hiszem, szemléletes, hogy az emlegetett izsáki példánál az átmeneti formák jelenlétét tekintve is kivételt 

találunk, már amennyiben a tőben lévő ö-zés esetében nála már magasabb az átmeneti formák százalékszáma! 

(Megjegyzem, hogy saját magát ö-zést elhagyó embernek titulálta.) A nyelvvel való küzdelmét jól mutatja az 

adatait bemutató táblázat első oszlopának alján a viselhö.tővé alak, amely „rosszul ö-ző”. 

Az adatokból mindenféleképpen kiemelendőnek tartom még a 2. izsáki adatközlőm esetében a szabad 

interjú 98%-os ö-zését, ahol a kivétel csupán egyetlen alak, a lehet következetesen köznyelvi e-vel való ejtése, 

de a toldalékolása már ennek is ö-ző. Kérdőíves válaszaiban már alacsonyabb mértékű az ö-zés, de ha 

összevetjük a 2. kecskeméti adatközlő adataival, könnyen támadhat olyan benyomásunk, hogy vannak 

bizonyos szavak, amelyekben az ö-zést formálisan inkább kerülik. Ez a sok-sok adatközlő földolgozása után 

biztosan ki fog derülni. 
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A kecskemétieknél végül azt is kiemelném, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező a 

kérdőívet formálisabbnak érzi, s habár a szabad interjúban több mint 10%-kal magasabb arányú ö-zést 

produkál, mint a magasabb végzettségű, a kérdőív esetében szinte ugyanezt a különbséget tapasztaljuk, de 

fordítva! Ez ismét egyfajta megfelelési kényszer, mely a jónak, helyesnek – ezt nagyon sokszor hallottam – 

tartott köznyelvi forma felé mutat. 

 

1. táblázat 

 
1. adatközlő – Kecskemét (1928 – érettségi – ny. könyvelő, adószakember) 

 INTERJÚ % KÉRDŐÍV % 

1. 

 

– fölújjítást, főkejjek, fölöttem 

– feladata 

– tejföl 

80% 

– 

– 

20% 

 

föl, fölső, föjjebb, fönt 

csepp, zsömle  

csöpög, söpör, repül  

77,8

% 

– 

– 

22,2

% 

2. – röggē, elég(2), eléggé(2) 

– vönni, lögyön, löt vóna, löhet(2), 

löhetött(2), löhetne(2), löhessön, 

kő ’kell’(2), köll, köllött(4), köllene(2), 

möntem, mönt, kimöntek, szöröszte 

– mög(3), mögesküttek, mögvötték, 

mögfelelő, mögmondani, 

mëgvalósítható, mögolgyam, 

mögajándékoznak, mökkísértés, 

mökkerestek, mökkaptam(2), 

mëkkaptam, möktaláta, mögvan, 

mögoperáni  

84,8% 

3% 

6,1% 

6,1% 

– möggy, szebb, 

köröszt~(kereszt), 

szemébe, gyeplő, elég 
– reggèl 

– lessz, öszök, vette 

– megnézzük, mekhalt 

58,3

% 

– 

– 

41,7

% 

3. – embört, németet, mindön, 

mindönkinek 
– neköm, énnekem 

– bemöntem, érösztem, mögvötték 

77,8% 

– 

– 

22,2% 

– cserösznye, retek, kemênce, 

gyerök, péntek, teher, lélek, 

embertől,  

75% 

– 

12,5

% 

12,5

% 

4. – hejekkē, ezök(3), ezëket, lehetőségöt, 

keretöt, életöt, légóügyeletöt(2), 

Kecskemétöt, németët, németet 

– édösapám, tisztösségöss, érdekös, 

emlékezetös, illetékös, idegösköggyek(2) 

– eszömbe, rendőrségön, hejön, szintön 

– visszaemlékszök(2), asszöm(2), 

születött(2), köthetött, úgynevezött, 

elégëdët, igényölni, kiszínëzve, 

jelöntötte 

75,7% 

9,1% 

9,1% 

6,1% 

– ecetês, egyenes, penészös 

– héten 

– kèrtetek 

– öszök, kenöm, segítök, 

ebédöl 

90% 

– 

– 

10% 

Összesen: 79,6% 

3% 

3,8% 

13,6% 

75,3% 

– 

3,1% 

21,6% 

 

 

2. táblázat 

 

2. adatközlő – Kecskemét (1927 – 8 osztály – ny., egyéni gazdálkodó) 
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 INTERJÚ % KÉRDŐÍV % 

1. 

 

– főkészítöm, főforrātuk, főfűtötték 

– fölügyellet 

– borsöprüt 

100% 

– 

– 

– 

– föl, fölső, föjjebb, fönt 

– csepp, zsömle  

– csöpög, söpör, repül  

77,8

% 

– 

– 

22,2

% 

2. – körösztfijam, mögen(2), röggelire, 

hegyrű, möggyet, röndözés 

– öttem, evött, önni, lött, löttünk, lehet, 

lehetött(2), lehetett, lönni, töttem 

– mög(18), mögötettem, mögőtünk, 

mögpucótam, möksütni(2), mögmaratt, 

mökfoktuk, mökszikkatt, köllött(2), 

mönnyek, mönt(2), möntek, möhetök, 

mönni 

83,3% 

– 

– 

16,7% 

– möggy, szebb, 

kereszt~(köröszt), 

szemébe, gyeplű, elég 
– röggèl 

– lössz, öszök, vötte 

– mögnízzük, mekhàlt 

50% 

– 

– 

50% 

3. – gyerök, százezèrbe, étterömbe, 

embört(2), cserösznyébű(3), 

Némötòrszágba 

– mindönnapit, mindönféle(2), mindönt 

– ëngöm(2) 

– beszödte, jelönt 

– nemigön(2), igön 

85,7% 

7,15% 

– 

7,15% 

– cserösznye, retêk, 

kemönce, gyerök, péntök, 

tehèr, lélek, embèrtől 

50% 

– 

12,5

% 

37,5

% 

4. – öreglegényök, embörök, telepët, 

– vérös(3), vérössen, zsömmöjös, 

– nővéröm, életömbe, ezön, 

Pestön, ëccő, kéccő 
– szeretök, fekszök, asszöm(5), készítöm, 

készítöttem, kinevetött(2), ebédözni 

94,7% 

– 

5,3% 

– 

– ecetös, 

igenyös~(egyenes), 

peníszes 
– héten 

– kèrtötök 

– öszök, kenyöm, segítök, 

ebédöl 

80% 

– 

– 

20% 

Összesen: 91% 

1,8% 

1,3% 

5,9% 

64,5% 

– 

3,1% 

32,4% 

 

 

3. táblázat 

 
1. adatközlő – Izsák (1929 – egyetem – ny. kertészmérnök – volt alpolgármester) 

 INTERJÚ % KÉRDŐÍV % 

1. 

 

– fölnevelte, fölvettek 

– fönnál(2) 

100% 

– 

– 

– 

– fő, főső, föntebb, fönn 

– csepp~(csöpp), zsömle 

– csöpög, söpör, röpül 

88,9
% 

– 

– 

11,1
% 

2. – rendeleteket, becsületes(2), böcsületes 

– tösz, teszi, teheti, tenni(3), vettünk, 
leszêk, lessz, lössz, löszünk, lögyek, 
legyen, lött(2), lett(4), lehet(4), löhet, 
lehetne(2), lehetett, kell, köll, kellett, 
szerzi, szerzett, szereszte(2), mögyök 

– meg(4), mög, mög, mökhāt, mökhàlt, 
hāt meg, nincs meg, mêgélni(2), mögél, 

32,7% 

16,4% 

7,3% 

43,6% 

– möggy, szöbb, 
kereszt~(köröszt), szömibe, 
gyöplűszár, ölég 

– röggē 

– lössz, öszök, vötte 

– mögnézzük, mökhót 

91,7
% 

– 

– 

8,3% 
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mögnősült, mökfelelően, mögnyuktató, 
mögúszott, mêgértése, mêkszólal, 
möktudni, mögnyergèlni, megismèrni, 
möglovagóni, megòldódik(2), 
mögúsztam, megemlékezni, 
mökszakíccsák, mögváltosztatni, 
mökkavàrta(2), mögmagyarázni, 
mökszereszték, megérteni, mökhasonlás 

3. – minden, mindënki, mindenki, 
mindênbe(2), mindenütt, gyerêk, 
gyeröke, gyerêkei, ember(8), embert, 
emberi(2), emböröket(2), embörné, 
pólgármestör, idegênt 

– engöm 

– èlmëgy, jelent(4), jelöntött, 
tönkrement, èlvett, mökszereszték, 
szereszte 

4,4% 

21,7% 

26,1% 

47,8% 

– cserösznye, retek, 
kemönce, gyerök, péntök, 
teher~(tehör), lélök, embörtű 

75% 

– 

– 

25% 

4. – emberek, embereknek, emberekböl, 
emberekkē, emböröket(2), törvényeket, 
rendeleteket, követelményöknek, 
keretek, hejzetek, szeméjek, képek, 
ezëket(3) 

– életet(4), réteget 

– cikkem, édösanyámnak, törvényes(3), 
törvényös, fegyverös, érdekes(2), 
tisztesség, tisztességes(3), becsületes(2) 

– igyekszem(2), érzöm~érzem, mögyök, 
beszélek, élek, végzett, jelöntött, 
szerzett, viselhötővé 

17,7% 

5,9% 

2,9% 

73,5% 

– ecetös, 
egyenes~(igenyös), 
peníszês 
– héten 

– kèrtötök 

– öszök, kenöm, segítök, 
ebédöl 

70% 

– 

10% 

20% 

Összesen: 38,7% 

11% 

9% 

41,3% 

81,4% 

– 

2,5% 

16,1% 

 

 

4. táblázat 

 
2. adatközlő – Izsák (1924 – 8 osztály – ny., egyéni gazdálkodó) 

 INTERJÚ % KÉRDŐÍV % 

1. 

 

– fölajállotta, fő köllött ajállani, 

fölóvasták 

– fön lakott 

100% 

– 

– 

– 

– föl, fölső, főjebb, fönt 

– csepp, zsömje  

– csöpög, söpör, repül  

77,8

% 

– 

– 

22,2

% 

2. – szömbe(4), szöröncsénk 

– vöttem, vött(4), vötte, vöttük, vötték, 

vönni, lössz(4), lögyön, lött(4), 

lehetött(4), köllött, möntünk 

– mög(13), mögvötte, mög akarc 

szabadúni, megátunk, mökszorútunk, 

mögválasszák, möglátott, mögtartotta, 

möglött, mög is átak, mögalakút(2) 

92% 

– 

– 

8% 

– möggy, szebb, 

köröszt~(kereszt), 

szömibe, gyeplű, elég 
– röggē 

– lössz, öszök, vette 

– mögnézzük, mekhàlt 

58,3

% 

– 

– 

41,7

% 

3. – terömbe(2), embör(5), mindön(4), 

szömbe(4), szöröncsénk 

– neköm(2), ëngöm~èngöm 

100% 

– 

– 

– cserösznye, retök, 

kemênce, gyerök, péntök, 

tehör [teri], lélek, embörtű 

75% 

– 

12,5
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– bemöntem(4), bemöntünk, ēmöntek, 

tönkremönni, részvött(2), ēvötte(2), 

mögvötte, ēvötték 

– % 

12,5

% 

4. – nőtlenök, tesvérök, szeméjökkē, 

kisemböröké, ezök 
– kösségöt 

– eszömbe(2), emeletös, emeletön, 

Pestön, ëccő(4) 

– felejtök, emlékszök(2), asziszöm(4), 

ismeröm, keveröttem(2), lehetött(4), 

kezdött, ellenöszhette 

100% 

– 

– 

– 

– ecetös, egyenes, peníszös 

– hétön  

– kèrtötök  

– öszök, kenöm, segítök, 

ebédöl 

90% 

– 

– 

10% 

Összesen: 98% 

– 

– 

2% 

75,3% 

– 

3,1% 

21,6% 

 

 

1. diagtram: Kérdőívadatok 
 

 
 

 

1. diagtram: Kérdőívadatok 
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VINCZE KATALIN 
 

 

SZÓRÖVIDÜLÉSEK A NÉMET ÉS A MAGYAR NYELVBEN 
 

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Előadásomban egy olyan szóalkotási módról lesz szó, mely nyelvtípustól függetlenül számos nyelvben – így a 

magyarban és a németben is – megtalálható, de hosszú időn keresztül nem játszott jelentős szerepet. Mióta 

azonban – különösen a XX. század második felében – megszaporodtak a rövidített szóalakok, több figyelem 

irányul rájuk. 

A magyar leíró nyelvtanokban ennek ellenére az „egyéb szóalkotási módok”, ill. „a szóalkotás ritkább módjai” 

címszó alatt tárgyalják őket, és a nyelvészek elsősorban a helyesírási és nyelvhelyességi problémákkal 

foglalkoznak. A német szakirodalomban sok szempontból hasonló a helyzet, a „szóalkotástan 

peremterületének” számít a Kurzwortbildung, mint ahogyan erre a témáról írt könyve bevezető fejezetében 

Kobler-Trill (1994) is utal, de ez inkább a jelenség kutatására vonatkozik, mintsem besorolására, hiszen nem 

különítik el úgy a szóalkotás más módjaitól, mint a magyar szakirodalomban. Az utóbbi 10-15 évben pedig a 

nyelvészek is élénkebben érdeklődnek a téma iránt. 

Mivel jelen dolgozat keretein túlmutatna a német és magyar szórövidülések részletes összehasonlítása, most 

csupán néhány alapfogalmat szeretnék tisztázni, valamint röviden felvázolni a kutatási előzményeket és – a 

teljesség igénye nélkül – feltárni azokat a kérdéseket, amelyek a későbbi összevető vizsgálat során 

megválaszolásra várnak. A hasonlóságok és különbségek felderítése érdekes tanulságokkal szolgálhat a 

magyar-német kontrasztív nyelvészet számára. 

 

2. A vizsgált szóalkotási mód körülhatárolása, tisztázandó fogalmak  
 

A rövid, nyelvi gazdaságosság jegyében született tudatos vagy véletlenszerű szóalkotási módok – mint 

említettem – a magyar grammatikákban a ritkább szóalkotási módok közé soroltatnak. A „ritkább” jelző 

természetesen arra utal, hogy kevesebb szó jön létre ezen eljárások segítségével, mint szóösszetétellel vagy 

szóképzéssel. Az „egyéb” módok között azonban nagyon különböző eljárásokat tartunk számon. 

Jelen előadás témája az a szóalkotási mód, amelyet a német szakirodalomban Kurzwortbildung-nak 

neveznek. Itt meg kell jegyeznem, hogy nyelvészeti lexikonokat, illetve a szóalkotással foglalkozó különböző 

munkákat fellapozva, eltérő definíciókkal és sokféle csoportosítással találkozhatunk. De abban a téma neves 

szakértőinek értelmezései megegyeznek (közöttük főként Barz, Bellmann, valamint Kobler-Trill 1994, 

Steinhauer 2000), hogy Kurzwort alatt a lexikon azon elemeit értik, amelyek rövidüléssel jönnek létre, rövid 

formájukat nemcsak írásban, hanem szóban is használjuk, és a teljes alakjuktól szemantikailag nem 

különböznek. Látni fogjuk, hogy nem is olyan egyszerű a vizsgált jelenség körülhatárolása, 

legeredményesebben talán akkor járunk el, ha a Kurzwort-ot elkülönítjük más, hasonló szóalkotási 

produktumoktól. A fenti meghatározást természetesen lehet tovább finomítani, de ebben a formában már 

alkalmas arra, hogy elhatárolja a Kurzwort fogalmát az Abkürzung-tól, az írásbeli rövidítéstől. E két kifejezés 

gyakran összemosódik a köznyelvben, mint ahogy magyarul is leginkább rövidítésnek nevezünk minden, az 

eredetinél rövidebb kifejezésformát. A nyelvészeti szakirodalomban azonban világosan elkülönül a két 

fogalom: az Abkürzung / rövidítés csak az írott nyelvben létezik, beszédben fel kell oldani, vagyis a teljes 

alakot mondjuk ki, és nem tekinthető szónak (pl. dr. < doktor; pu. < pályaudvar). A Kurzwort viszont egy új 

lexéma, amely az írásképnek megfelelő teljes hangalakkal rendelkezik. Definíciója Földes német-magyar 

nyelvészeti szótárában: „mozaikszó, betűszó és minden szórövidüléssel keletkezett szó” (Földes 1992: 133). 
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A dolgozat címében használt szórövidülés fogalmat valójában a német Kurzwort értelmében használtam, 

hiszen a magyarban nem létezik erre egyetlen összefoglaló kifejezés – mint ahogy az idézett meghatározás is 

mutatja –, hanem több, egymás mellett élő szóalkotási módot kell vizsgálnunk, ha össze akarjuk vetni a két 

nyelvben alkalmazott rövidítéses technikákat. Mivel azonban a magyar nyelvészeti szakirodalomban a 

szórövidülés egy többszótagú, de nem összetett szó csonkítását jelöli, az egyértelműség kedvéért, s hogy ne 

szűkítsem le a vizsgált szavak csoportját a fenti értelemben vett szórövidülésekre – jobb híján – a „rövid 

szóalak” kifejezést fogom használni. (Látni fogjuk a továbbiakban más, a magyarban „ritkább szóalkotási 

mód” megnevezésénél is, hogy valóban szükséges pontosítani a szóhasználatot, hiszen magyar-német 

viszonylatban korántsem egységes a terminológia.) 

A „rövid szóalak” (Kurzwort) fogalmának pontos leírásához azonban nem elegendő a rövidítésektől való 

megkülönböztetése. (Egyébként itt sem húzható éles határvonal, lehetnek átmenetek, hiszen vannak valódi 

rövidítések, amelyek idővel „megelevenedhetnek”, vagyis betűző kiejtésükkel átkerülhetnek a betűszók közé: 

kb. [kábé], kp. [kápé], sk. [eská]. Hasonló német példa az MfG (Mit freundlichen Grüßen), a leveleket záró 

búcsúformula, melyet Eichinger már nem „Abkürzung”-nak, hanem „Kurzwort”-nak tekint (Eichinger 2000: 

172).  

A definíció pontosításához a továbbiakban Kobler-Trill (1994) meghatározását tekintem irányadónak, aki 

doktori disszertációjában a német nyelvű szakirodalomban eddig legrészletesebben elemezte a Kurzwort 

jelenségét. A vizsgált lexikai elemek körülhatárolásához a betűző kiejtés mellett, mely tehát a valódi 

rövidítésektől különbözteti meg őket, még két másik kritériumot használ. Az egyik az, hogy a „rövid szóalak” 

mindig egy ún. bázislexéma megrövidülése. Tudatosan nem „alapszó”-ról beszél, hiszen nem csupán szavak, 

hanem összetartozó szócsoportok, szószerkezetek is lehetnek a redukció kiindulópontjai. Ezzel a 

megszorítással Kobler-Trill a Kunstwort-tól (műszó1 ) különíti el a Kurzwort-ot. Itt azokról a mesterségesen 

alkotott szavakról van szó, melyek leginkább a tudomány és a technika területén, illetve a márkanevek között 

bukkannak fel. Ezekben az esetekben görög vagy latin eredetű szavakból hoznak létre mozaikszó jellegű 

alakzatokat, amelyek azonban nem alkotnak szilárd szószerkezetet [pl. Persil < Perborat + Silikat; Odol < 

Odontus + Oleum (fog és olaj)]. Tehát arról van szó, hogy a szóalkotás módja megegyezik a mozaik-

technikával, de egy teljesen új szó keletkezik, amit nem lehet visszavezetni egy létező lexémára. Bizonyos 

szempontból hasonló a helyzet a Wortkreuzung által alkotott szavakkal is. Földes szótára szerint ez a 

szóalkotási mód a magyar szóvegyülésnek felel meg, „ahol két rokon jelentésű és hasonló hangalakú szó 

alakilag összekeveredik, pl. Gebäulichkeiten < Gebäude + Räumlichkeiten” (Földes 1992: 128–129). Vagyis a 

magyar csokréta, ordibál, rémisztő típusú szavakról van szó, amikor – sokszor akaratlanul – két rokon értelmű 

szót „rántunk össze”. Ezt a kontaminációnak is nevezett jelenséget Kobler-Trill „nem szándékos 

szóvegyítésnek” tekinti, és mivel itt megközelítőleg szinonimák összevonásáról van szó, ezekkel az esetekkel 

nem foglalkozik (Kobler-Trill 1994: 117). A magyar grammatikák is megkülönböztetnek egy másik, a 

kontaminációhoz hasonló szóalkotást, amit szóösszerántásnak neveznek. Ilyenkor „két, egymástól eltérő 

jelentésű szó olvad össze egyetlen, új jelentésű szóvá” (Keszler 2000: 342). Gyakran idézett példák a német 

Kurlaub [Kur+Urlaub] és a magyar citrancs [citrom+narancs]. Kobler-Trill valójában az ilyen típusú 

szóalkotási produktumokat tartja szükségesnek elhatárolni a „rövid szóalakok”-tól. Ezekben az esetekben – bár 

formai szempontból rövidülés történik – hiányzik a bázislexéma, valamint nem teljesül a Kurzwort 

definíciójának harmadik kritériuma sem. E szemantikai feltétel szerint a „rövid szóalak” mindig egy hosszabb 

lexikai egység szinonimája, vagyis a bázislexéma dublettje (rokonértelmű szópárja). A bázislexéma 

terminussal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy egyes szerzők (pl. Fleischer; Steinhauer 2000) 

kifogásolják használatát. Ők inkább a Vollform (teljes alak) megnevezést részesítik előnyben, hiszen gyakran 

olyan összetett szerkezeteket, tulajdonneveket helyettesítünk rövidített formával, melyek nem tekinthetők 

lexikai egységnek. Úgy vélem, helytálló ez a kritikai megjegyzés, mivel mind a német, mind a magyar 

nyelvben születnek szintaktikai egységeken alapuló rövid szóalakok is, pl. a Németországban divatos diéta 

megnevezése FdH (Friss die Hälfte!), vagy az egyik tejterméket előállító cég magyarországi kampánya, a 

TEGY (Tegyünk együtt a gyermekekért!). Ladó teljes névnek nevezi „a mozaikszó és a rövidítés előzményét” 

(Ladó 1963a: 185), ehhez igazodva a továbbiakban én is ezt a terminust fogom használni. 

A mai német szakirodalomban a Kurzwort fogalmának értelmezése lényegében egységesnek tekinthető, és 

megfelel a fentebb leírtaknak. Ha tehát a német Kurzwort jelenségének többé-kevésbé megfelelő magyar 

szóalkotási produktumokat akarjuk vizsgálni, alapvetően a következő szóalkotási módokat kell számításba 
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vennünk: szórövidülés (és továbbképzése), mozaikszó-alkotás, valamint az elvonás bizonyos esetei, 

amelyeket egyes szerzők jelentéstapadás néven külön szóalkotásmódként tárgyalnak. A Magyar 

Grammatikában Keszler az elvonás két alapesetének egyikeként írja le, amikor „a nyelvérzék összetett szónak 

értékel egy szót, és belőle „ „elő-” vagy „utótagot” következtet ki” (Keszler 2000: 340). Előtag válik önállóvá 

az automobil, villamoskocsi, trolibusz; illetve utótag az autóbusz és a levélbélyeg példákban. A Nyelvművelő 
Kézikönyv azonban különbséget tesz vélt és valódi szóösszetételek elő- vagy utótagjának elhagyása között: „A 

vélt összetételekből való szóelvonás nem azonos a valódi összetételből való tapadásos önállósulással.” (Grétsy, 

Kovalovszky 1985: 949). A „levélbélyeg-ből lett bélyeg” példát, mint valódi összetétel utótagjának 

önállósulását egyértelműen tapadásnak nevezi, hiszen az önállósult tag valódi szórészlet, és a különválás után 

az egész összetétel jelentését hordozza. 

Láthatjuk, hogy nem problémamentes az egyes típusok megfeleltetése. S bár meglehet, hogy – legalábbis 

bizonyos esetekben – el kell tekintenünk a Kobler-Trill által leírt szűkebb értelmezéstől, és a magyar „rövid 

szóalakokról” a német nyelvészetben is jelen lévő tágabb értelmezésben tudunk csak beszélni, vizsgálatom 

tárgya alapvetően az a mindkét nyelvben jelen lévő szóalkotási mód, mely mindenképpen rövidüléssel jár, de 

ez csak morfológiai változást eredményez, szemantikait nem. A teljes név és dublettje azonban mégsem 

cserélhető fel tetszés szerint egymással, ami stilisztikai és pragmatikai okokra vezethető vissza. 

 

3. Kutatási előzmények 
 

A német Kurzwort és a magyar „rövid szóalakok” kutatásának rövid történeti áttekintése előtt vissza kell 

utalnom az előzőekben már említett terminológiai problémákra. A mai nyelvészetben e témakörben használt 

fogalmak korábban részben nem léteztek, részben más jelentésben használták őket, illetve értelmezésük nem 

volt egységes: ugyanazokat a jelenségeket különbözőképpen nevezték. A terminológia letisztulásában, 

egységesítésében német nyelvterületen mérföldkőnek tekinthető Kobler-Trill fentebb már említett 1994-es 

műve. Bár a magyar nyelvészetben még nem született ehhez hasonló volumenű munka, mely egységesítené és 

rendszerezné a tárgykörbe tartozó fogalmakat, a leíró nyelvtanok ide vonatkozó fejezeteiben, valamint a 

nyelvészeti folyóiratok e témával foglalkozó cikkeiben is megnyilvánul a törekvés egyes fogalmak pontos 

értelmezésére. A kutatási előzmények részletes bemutatására most nem vállakozhatok, ezért inkább a fő 

tendenciákat szeretném időrendben felvázolni. 

A szórövidítéses szóalkotásnak a német és a magyar nyelvben is vannak példái a XX. századot megelőzően 

is, de a korábbi időkben a nyelvészek nem fordítottak különösebb figyelmet ezekre a még nem tömegesen 

megjelenő szavakra. A XIX. század végétől és a múlt század elejétől kezdve azonban mindkét nyelvben 

szembetűnően megszaporodtak a rövidítések, szórövidülések és betűszavak, s ez arra ösztönözte a kutatókat, 

hogy foglalkozzanak a jelenséggel. Eleinte főleg a rövid formákkal szembeni elutasító véleményüknek adtak 

hangot a szerzők. Később azonban, amikor egyértelművé vált, hogy nem csupán rövid életű divatról van szó, 

alaposabban kezdték vizsgálni a különböző módon megrövidült szóalakokat. A német nyelvészeti 

szakirodalomban már a XX. század első évtizedeiben születtek a rövid formák képzését és felhasználási 

területeit elemző írások.  

Kobler-Trill (1994) és Steinhauer (2000) történeti áttekintésére támaszkodva, a következő szerzőket kell 

feltétlenül megemlítenünk: Rohde (1906), Dunger (1909), Schirmer (1911), Briegleb (1918), Wellander (1923) 

és Müller (1930). Ők nemcsak hogy elfogadják a rövidített formákat, de csoportosítják, rendszerezik is őket. 

Nem mindenki osztja azonban ezt az elfogadó álláspontot. A 20-as, 30-as években még sokkal inkább 

jellemző, hogy elutasítják a nyelvi tömörítés ezen eszközeit, és olyan negatív jelzőkkel illetik, mint 

„sprachlicher Unfug” („nyelvi garázdaság”), „Wortscheusale” („szószörnyetegek”), „Verstümmelung der 

Muttersprache” („az anyanyelv megcsonkítása”), illetve a különösen gyakori „Aküspra” (az 

„Abkürzungssprache” = „rövidítésnyelv” szó rövidítése).  

Ez utóbbi kifejezést használja Loványi Gyula is a Magyarosan c. folyóiratban 1941-ben megjelent 

cikkében. A következőket írja az „akü nyelv”-ről: „Evvel a szóval a német a rövidítések nyelvét jelöli” 

(Loványi 1941: 83). Szerinte angol hatásra alakult ki a németben a rövidítések divatja, de míg „az angol 
megelégszik a kezdőbetűkből álló rövidítéssel, külön-külön ejtve ki a betűket”, a „német összevonja a szók 

kezdőbetűit, mesterséges új szókat csinál” (uo.). A flak (<Flug-Abwehr-Kanone = légvédelmi ágyú) szó 

megjelenése a Magyar Nemzet egyik 1939. évi cikkében ösztönözte a szerzőt, hogy felhívja a figyelmet arra a 
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„veszélyes elfajulás”-ra, miszerint már nemcsak intézmények, társadalmi szervezetek, vállalatok nevét jelölik 

mesterséges szavakkal, hanem „köznévi fogalmakat is akü-szavakkal fejeznek ki” (uo.). Nem titkolt szándéka, 

hogy ezen tendencia elleni küzdelemre szólítson fel, hiszen, mint megállapítja: „a német nyelvvédelem 

kemény elszántsággal küzd az akü ellen” (uo.). S mivel nálunk is megjelentek ezek a „mesterséges szók”, 

„bennünket sem került el a kor szelleme”, feltétlenül „tiltakoznunk kell legveszedelmesebb formájuknak, a 

köznévi akünek becsempészése ellen” (Loványi 1941: 84). A magyar szakirodalomban még az ötvenes 

években is gyakran találkozunk azzal a szemlélettel, hogy pl. a betűszavak divatját a nyelv „kiforrja” majd, 

mint ahogy Rácz Endre is remélte ezzel a „torz” szóalkotási móddal kapcsolatban (Rácz 1954: 139). 

Mindenesetre valószínű, hogy a 2. világháború időszakában a katonai szaknyelvből a köznyelvbe átszivárgó 

rövidített szavak (pl. a német flak (l. fent) és stuka < Sturzkampfflugzeug, a magyar rocsó < rohamcsónak és 

légó < légoltalom), majd a háború után kialakuló új intézményrendszerrel, szervezetekkel együtt születő 

mozaikszavak növekvő mennyisége egyre inkább ráirányította nyelvészeink figyelmét a jelenségre. Az 50-es, 

60-as években Fábián Pál, Deme László, Tompa József, Ladó János és Kovalovszky Miklós foglalkoztak 

intenzíven a témával. Fábián még egységesen a „rövidítések” kifejezést használja a Magyar Nyelvőrben 1950-

ben megjelent cikkében, bár különválasztja az „írásbeli közlés szempontjá”-tól a „szóbeli közlés felőli 

megközelítés”-t, s a következőképpen fogalmaz: „[…] a rövidítés a hangos beszéd ereje által a halott 

betűhalmazból megelevenedik, idő múlva szinte teljesen elveszti rövidítés jellegét, s mivel egy fogalomnak a 

hordozója, szóvá válik” (Fábián 1950: 275). Ugyanebben az évben Fábián cikkére reagálva, Deme még 

alaposabban igyekszik körüljárni a rövidítések problémáját (vö. Deme 1950). Azzal kezdi a kérdés tárgyalását, 

hogy különválasztja és magyarázza a Fábiánnál szét nem választott fogalmakat: mik a rövidítések, mik a 

betűszók és mik a szóösszevonások, majd külön-külön tárgyalja őket.  

Körülbelül ebben az időszakban kezd kialakulni a német szakirodalomban is az Abkürzung és a Kurzwort 

megkülönböztetése. Bergstrom-Nielsen 1952-es – a német Kurzwortforschung számára igen jelentősnek tartott 

– Die Kurzwörter im heutigen Deutsch című cikkében fogalmazza meg először egyértelműen a különbséget, és 

definiálja a két fogalmat (Steinhauer 2000: 14). Az írásbeli rövidítések elkülönítése a rövidítéses szóalkotástól 

tehát közel egy időben történt, a magyar nyelvészek figyelme ezen túl azonban inkább a nyelvhasználati 

kérdésekre irányult. A német kutatók már a század elején elkezdték osztályozni a különböző, rövidüléssel 

létrejött nyelvi produktumokat. A problémát az jelentette, hogy a későbbi szerzők szinte egyáltalán nem vették 

figyelembe az elődök munkáját, és – kevés kivételtől eltekintve – a saját fogalmaikat használták a rendszerezés 

során, ezzel megnehezítve az eligazodást a rövid formák között. Kobler-Trill 1994-es tipológiájának 

jelentőségét éppen az adja, hogy ő áttekintette és figyelembe vette a korábbi szerzők eredményeit, azokat 

mintegy összegezve és kiegészítve létrehozta saját, letisztult rendszerét. Ennek kidolgozásakor elsősorban a 

60-as, 70-es és 80-as évek szerzőinek munkásságára támaszkodott – hol átvéve, hol kritikai észrevételekkel 

kiegészítve és módosítva felosztásukat. Az elődök közül elsősorban Fleischer (1969), Bellmann (1977 és 

1980), valamint Wellmann (1984) nevét kell megemlítenünk. A német Kurzwortforschung megalapozásában 

rajtuk kívül feltétlenül szólnunk kell Schippan, Drozd, Seibicke, Vieregge, Hofrichter, Greule, majd a 

kilencvenes évektől Barz és a már említett Kobler-Trill (1994) és Steinhauer (2000) kutatásairól. A számos 

osztályozási kísérlet mellett természetesen más témák is megjelennek. Egyes szerzők, így főként Bellmann és 

Greule szemantikai kérdéseket boncolgatnak, és a rövid szóalakokkal kapcsolatos kommunikációs 

problémákról írnak. Mások pedig a rövidítés jelenségét abból a szempontból közelítik meg, hogy miért 

keletkeznek éppen a XX. századtól kezdve ilyen tömegesen, honnan, mely nyelvi területről erednek, hol és 

hogyan használjuk őket (pl. Schröder, Scherer). 

A magyar nyelvészek figyelmének középpontjában a betűszavak és szóösszevonások kialakulása, 

helyesírásuk problémái, használatuk kérdései állnak. Erről tanúskodnak a Magyar Nyelv és a Magyar Nyelvőr 

c. folyóiratokban főleg az 50-es és 60-as években megjelent cikkek (l. irodalomjegyzék ). Az egységes 

terminológia kialakításával kapcsolatban fentebb már említettem a rövidítéseknek a betűszavaktól és 

szóösszevonásoktól való megkülönböztetését, ami azóta elfogadott a szakirodalomban. A következő lépés e 

téren a Ladó által javasolt mozaikszó elnevezés, mely a betűszó és a szóösszevonás összefoglaló 

szakkifejezéseként használatos azóta is. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 1961. november 21-i ülésén 

hangzott el először az új műszó, majd 1963-ban a Magyar Nyelvben, ill. a Nyelvőrben megjelent cikkeiben már 

rendszeresen használt szakszóként írja le, és tovább is fejleszti „e műszóhasználatot”: „[…] a tulajdonnévi 

mozaikszót mozaiknévnek, a rövidítésként és mozaikszóként (főleg a múlt században) keverten használt 
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formát rövid formának, a mozaikszó és rövidítés előzményét teljes névnek, a rövid forma rövidítésszerű 

ejtését rövid ejtésnek, teljes névvel ejtését pedig teljes ejtésnek” nevezi (Ladó 1963a: 185). Később a 

mozaikszók újonnan megjelenő csoportjára az „egyéb mozaikszók” elnevezést vezetik be a legújabb 

grammatikák (Keszler 2000: 343; A. Jászó 2004: 316). Ezek olyan intézmény-, ill. cégnevek, melyek a teljes 

névből a tevékenységre, termékre vagy a telephelyre utaló teljes szavakat tartanak meg (pl. Ceglédtej, 
Szabolcsvolán). Balázs névtömörítésnek nevezi ezt a típust (Balázs 2001: 162). Szintén ő a mozaikszók 

csoportján belül megkülönbözteti a félmozaikszót, amelynek csak az egyik (első vagy második) tagja 

rövidítés, a többi nem (Balázs 2001: 67). A leíró nyelvtanok általában a szórövidülés és a mozaikszó-alkotás 

kategóriákat használják, és azon túl nem részletezik tovább a jelenséget, hogy a mozaikszókon belül 

megkülönböztetnek betűszókat, szóösszevonásokat és egyéb mozaikszókat. Mégis megmutatkozik az igény a 

rövidüléssel létrejött szavak osztályozására, erről tanúskodik néhány kezdeményezés. A betűszók és a 

szóösszevonások osztályozásának egyik lehetőségét Fábián adja a Nyelvőrben 1962-ben megjelent cikkében 

(Fábián 1962). Vízszintesen (földrajzi tagolódás szerint) és függőlegesen (társadalmi tagolódás szerint) 

csoportosítja a mozaikszókat. A felosztás szempontja tehát nem formai, hanem nyelvhasználati. Ladó 1963-

ban a helyesírás típusa szerint rendszerezi a mozaikszókat (Ladó 1963a, 1963b), 1967-ben pedig „a 

megnevezett dolgok szerint” kísérli meg rendszerbe szedni őket (Ladó 1967). Két nagy csoportot különböztet 

meg: a jogi személyek mozaikneveit és az egyéb mozaikneveket. Kovalovszky 1977-ben Nyelvfejlődés és 

nyelvhelyesség c. könyvében „Szórövidítések és mozaikszók” címszó alatt már nemcsak a mozaikszókat vonja 

be az osztályozásba, hanem más, rövidüléssel keletkezett szavakat is. Az általa megkülönböztetett főbb 

típusokat nem nevezi el, csak létrejöttük módját írja le (Kovalovszky 1977: 139–141). Az 1985-ös 

Nyelvművelő Kézikönyv több szempontból osztályozza a mozaikszókat: szófaj és eredet szerint, valamint 

Fábiánhoz hasonlóan a használat hatósugara (földrajzi szempont), illetve társadalmi tagolódás szerint, továbbá 

kiejtésük szempontjából (Grétsy, Kovalovszky 1985: 197–200). Beck Mihály és Beck Mihályné 1999-ben A 

rövidítések természetrajza címmel megjelent cikkében az osztályozás szándékával összegyűjti az összes, a 

köznyelvben rövidítésnek nevezett jelenséget, de egységes szempontok híján nem kapunk áttekinthető képet, 

sok az ellentmondás és félrevezető szóhasználat. Nem különböztetik meg például egyértelműen az írásbeli 

rövidítéseket a szóértékű rövidülésektől, illetve a „Több szóból álló elnevezések rövidítései” címszó alatt olyan 

példákat említenek, mint az FTC vagy az ENSZ, amelyek betűszók. A szerzők által külön kategóriaként 

tárgyalt betűszók közé azonban csak olyan eseteket sorolnak, amikor „a rövidítésnek önmagában is értelme 

van”; példaként a FÉSZEK és a PEN betűszókat említik (Beck, Beck 1999). Ez a felosztás megítélésem szerint 

nem viszi előbbre a rövidüléssel létrejött szavak osztályozásának problémáját. Helyesírási kérdések kapcsán 

veszi számba a mozaikszót, ill. szóösszevonást létrehozó technikákat Vörös Ferenc a Széljegyzetek a 

mozaikszók helyesírásához c. előadásában. Ebben a felosztásban a morfológiai szempont kerül előtérbe: az 

egyes csoportok megkülönböztetésének alapja az, hogy a teljes név mely elemei kerülnek bele a rövid formába 

(Bozsik, Raisz 1999-2000: 56-57). Más, összefoglaló nyelvészeti munkában a fentebb már említett felosztást 

találjuk: betűszók, szóösszevonások és egyéb mozaikszók. 

 

4. Összegzés. A német-magyar összevetés lehetséges szempontjai 
 

A német Kurzwort és a magyar „rövid szóalakok” eddigi vizsgálatáról elmondható, hogy a német kutatások 

középpontjában osztályozásuk problémái és a jelenséggel kapcsolatos szemantikai kérdések állnak, míg a 

magyar nyelvészek inkább keletkezésük és használatuk szempontjából írják le őket. Nem nyelvspecifikus 

szóalkotási módról van szó, a rövidítéssel létrejött szóalakok mindkét nyelvben megtalálhatók, összevetésükre 

több szempont is kínálkozik. Párhuzamos korpuszok kontrasztív elemzésével megállapítható, mely típusok 

vannak jelen mindkét nyelvben, és melyek azok, amelyek valamilyen aspektusból sajátosságokat mutatnak. 

Leírhatók a német és magyar rövid formák morfológiai, szemantikai, stilisztikai és pragmatikai jellemzői. 

Vizsgálandó továbbá, hogy a magyar nyelvben, ahol már szintén nem tekinthető ritka szóalkotási módnak a 

rövidülés és a mozaikszó-alkotás, lehet-e a némethez hasonló, viszonylag egységes terminológiát és 

osztályozási rendszert kialakítani, vagy egészen más megközelítést kell választani rendszerezésükre. Láthatjuk 
tehát, hogy a téma kapcsán csupán a kutatási előzmények áttekintése számos megválaszolásra váró kérdést vet 

fel. 
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Jegyzetek 

 
1 Földes nyelvészeti szótárában a Kunstwort „műszó”-ként szerepel, bár a magyar nyelvészeti szakirodalomban a műszó 

szakszót, szakkifejezést jelent. 
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VLADÁR ZSUZSA 
 

 

UTAK A MORFÉMÁHOZ 

Nyelvelmélet és terminológia a korai magyar grammatikákban 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

A nyelvészet történetét sokáig azonosnak tekintették a görög–latin alapú európai nyelvleírással, illetve az 

abból kinőtt amerikai nyelvészettel. Kétségtelen, hogy a világ nyelvészetének meghatározó áramlata ez volt, és 

ma is ez. A nyelvészet kategóriái és szakterminológiája ezen a modellen alapulnak. A nyelvtudomány-

történetírás sokáig nem is vett tudomást más modellek létezéséről, holott a görög-latin nyelvleírás mellett a 

világ számos pontján fejlődtek ki nyelvészeti modellek. Szerencsére a helyzet változóban van: például Koerner 

nagy nyelvtudomány-történeti összefoglalása külön tárgyalja ezeket. 

Ezeknek a leírásoknak közös jellemzője, hogy eredetileg mind egy-egy konkrét, adott nyelvre dolgozták ki 

őket, továbbá nyelvtanítási és nem tudományos, magyarázó céllal. Az elemzés is olyan módszereket használt, 

amelyek az adott nyelvhez alkalmazkodtak, ott voltak célszerűek. Ezek a nyelvek az adott kultúrkörben 

presztízsnyelvek voltak, így leírási mintájuk később etalont jelentett. 

Más nyelvek grammatikáiban e már meglévő modelleket használták fel – a nyelvészet története jórészt 

adaptációk története. Az adaptálás sikere attól függött, mennyire hasonlított a két nyelv szerkezete. Nyilván a 

görög grammatikát nem volt nehéz a latin nyelvre alkalmazni, vagy az arabot a héberre. Sokkal nagyobb 

problémák jelentkeztek más nyelvtípusba tartozó nyelv leírásakor, például a flektáló görög és latin grammatika 

alkalmazásakor agglutináló nyelvekre (magyar, finn), vagy éppen izolálóra (a kínai 

misszionáriusgrammatikákban). Az eltérő nyelvtípusú nyelvek leírási kérdéseinek az összegyűjtése, tipizálása, 

az esetleges párhuzamos megoldások számbavétele még várat magára. 

Ebben a dolgozatban arra keresem a választ, hogy a flektáló nyelveknél célszerű szóalapú elemzés miként 

volt alkalmazható az agglutináló típusú magyar nyelvre, és a választott megoldások mutatnak-e párhuzamot 

más agglutináló európai nyelvek leírásával. 

A vizsgált anyag a korai magyar grammatikák, a XVI. századtól a XIX. század elejéig, Sajnovics 1771, 

Gyarmathi 1799, korai finn és lapp grammatikák, elsősorban Vhael 1733 és Ganander 1743. A felmerülő 

grammatikai jelenségek kategorizálását a Magyar Grammatika (Keszler 2000) alapján végeztem. 

 

2.1. Néhány előzetes megjegyzés 
 

1. A szóban forgó korai grammatikák a mai értelemben vett tudományosság előtti kor termékei, nem tartoznak 

valamiféle tudományos paradigmába. Így a leírás során felmerülő problémák sem okoztak válságot – sőt, a 

problémák többnyire meg sem fogalmazódtak explicit módon. A grammatikák megértésének a kulcsa, hogy 

nem tudományos, magyarázó igénnyel készültek, hanem praktikus céllal, iskolai oktatásra vagy idegen ajkúak 

nyelvtanításához. 

2. A grammatikák mind a latin grammatikai modellt követték. Az első munkák azért, mert a latin 

grammatika („a” grammatika) alkalmazhatósága igazolta azt, hogy a szóban forgó vulgáris nyelv valóban 

nyelvnek tekinthető, és nem valamiféle összevissza, szabálytalan szóhalmaznak. A stabil és állandó, 

szabályokba foglalt latin nyelv volt az ideál, szemben a változékony és ingatag vulgáris nyelvekkel. A latin 

minta alkalmazhatósága a vulgáris nyelv szabályosságát, nyelv-szerűségét bizonyította. Később a szerzők 

egyre inkább tudatában voltak a latin minta hiányosságainak, ám célszerűségből továbbra is megtartották, 

mivel kézenfekvő és közérthető rendszer volt. 
3. A szerzők a latin grammatika különböző változataiból indultak ki: Szenczi (1610) grammatikája Petrus 

Ramuséra épült, Pereszlényi (1682) Alvarezt követte, a finn Petraeus (1649) Melanchthont és Tiderust. 
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2.2. A latin grammatikai minta követésének következményei 
 

A latint követve, a leírt nyelvben a kategorizálás a fordításból indult ki: egy elemet olyan szófajba soroltak, 

amilyenbe a latin megfelelője tartozott. Így lett praepositio minden olyan magyar határozórag, amely nem volt 

az öt latin esetnek megfeleltethető. Megfordítva: egy kategóriát a fordítási megfelelők összessége alkotott. 

Adverbiumnak neveztek például mindent, ami a latin adverbium fordítására alkalmas volt: Vhael finn 

nyelvtanában (1733: 96) azt írja, hogy az „adverbiumok részben valódiak, részben pedig a latin adverbiumok 

fordítására szolgáló esetes névszók, igei személyek, teljes kifejezések”. 

A latin terminológia nem volt kielégítő, de ragaszkodtak hozzá. Ennek egyenes következménye volt a 

terminusok jelentésváltozása, metaforizálódása. Néha maguk a szerzők is jelölték, hogy csak körülbelüli 

megfelelésről van szó: a dél-amerikai bennszülött nyelvek jezsuita grammatikáiban pl. quasi adverbium, quasi 
declinatio szerepel (Zwartjes 2002: 41). A magyar grammatikák ezt úgy oldották meg, hogy egy jelzőt tettek a 

latin kategórianév mellé, ami a magyar nyelvbeli jellemzőre utalt: így lett a határozórag neve praepositio 
affixa, toldott elöljáró. A kategorizálás bizonytalansága és a megnevezés sokfélesége ingadozó 

terminológiához vezetett, ugyanakkor a változtatások a legtöbbször definiálatlanok maradtak. 

A magyar grammatikák önkéntelenül is két rétegre váltak szét: a „hivatalos” részek (meghatározások, 

címek, táblázatok) szorosan követték a latin nyelvtant, a kifejtő, magyarázó szövegek viszont oldottabb 

szövegezésükkel, eltérő szóhasználatukkal a magyar nyelvészeti gondolkodás fejlődését tükrözték. Egy példa: 

a táblázatokban a genitivusként mindig az -é végződést tüntették fel, a szövegben viszont (helyesen) a birtokos 

szerkezetet egy részes esetű főnév és egy pronomen affixummal (birtokos személyjellel) ellátott főnév 

kapcsolataként értelmezték. A kettészakadás a terminológiára is kihatott: sokszor ugyanaz a szó mást jelentett 

„hivatalos” használatban, definiáltan, mint informálisan, a magyarázó szövegekben. 

 

2.3. A leírás önállósulásának jellemző, természetes menete van 
 

A flektáló latin nyelv grammatikájának alkalmazása a tipológiai eltérések miatt főként a következő pontokon 

jelentett nehézséget: az agglutinálás, a posztpozicionálás, a grammatikai nem hiánya, a gazdag esetrendszer, a 

jelző és a jelzett szó közötti egyeztetés hiánya, a határozott és az általános igeragozás különbsége, a birtokos 

személyjelezés, az infinitivus személyragozása, a hangrendi illeszkedés. A tipológiai eltérések közül egyeseket 

könnyebb volt leírni, másokat nehezebb. Kevés gondot okozott az egyszerű eltérés vagy hiány a latinhoz 

képest, így a posztpozicionálás, a grammatikai nem hiánya, az egyeztetés hiánya a jelzős szerkezetben. Jóval 

bonyolultabb volt például a sokesetes névragozás megragadása. 

Számos kérdésben a latin mintától való elszakadásnak meghatározott fokai vannak, amelyeket a hasonló 

akadályokkal szembesülő, hasonló kiindulással dolgozó grammatikák végigjártak. Ilyen például a grammatikai 

nem hiányának fokozatos felismerése. Először ugyanis a leírt nyelvben is a latin megfelelő alapján nemet 

tulajdonítottak a szavaknak. A második fokozatban a szavak jelöletének természetes nemét vitték át a 

szavakra, ahol pedig ez nem volt lehetséges, közös (commune) vagy mesterséges (fictum) nemről beszéltek. A 

harmadik fokozat szerint a szavak mind egyazon nemhez tartoznak, mások egyszerűbben fogalmaznak: nincs 

nemük. 

Egy másik példa: ugyanilyen fokozatosság van a sokesetes névragozási rendszer felismerésében. Kezdetben 

csak a latinból ismert eseteket tekintették esetnek, a többit elöljárónak, ami (nevével ellentétben) a szó mögött 

áll. Utána még mindig igyekeztek a latin mintán belül maradni, amit úgy oldottak meg, hogy egy-egy esethez, 

leginkább az ablativushoz többféle végződést is rendeltek. A folyamat végén tértek át a sokesetes rendszerre. 

 

3. A morféma kategorizálása 
 

A görög és a latin grammatika, a nyelv flektáló voltának megfelelően, a szót egységként kezelte, ezt tekintette 

a legkisebb jelentéses egységnek. A hang és a szó között csak egy ritmikai egység, a szótag állott, a morféma 

fogalma hiányzott. Az agglutináló nyelvek grammatikusai számára világos volt, hogy e nyelvekben a szó 

tovább osztható, a szón belül is vannak egységek. A kérdés az volt: miképpen kategorizálhatók és nevezhetők 

ezek az egységek? 
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3.1. Egyes toldalékmorfémák besorolása 
 

A probléma elsősorban az inflexió leírásában jelentkezett, a szóképzés ugyanis a latin grammatikában is ismert 

volt. A toldalékolást kézenfekvő volt egy párhuzamos morfológiai művelettel, a szóösszetétellel azonosítani. A 

toldalékmorfémák közül először, ill. leggyakrabban azokat különítik el, amelyeknek egy másik leírásban külön 

szófajú szó feleltethető meg. 

 

3.1.1. Praepositio 
 

A legkönnyebb a határozóragok felismerése volt: önként kínálkozott a latinban külön szófajként számon tartott 

praepositióknak való megfelelés. A névutókat is idesorolták, az egyik csoportot a szóhoz kapcsolódó 

praepositiónak nevezték (praepositio affixa vagy coniuncta), a másikat különállónak (praepositio separata). 

 

3.1.2. Affixum 

 

A legfontosabb segítséget egy, a latintól függetlenül alakult nyelvleírásnak, a héber grammatikának a 

továbbfejlesztése jelentette. A héber grammatika eredetében az arab átvétele. Európába akkor kerül be, amikor 

latin nyelvre és a latin grammatika terminusaira fordítják le (Reuchlin 1506). A héber grammatika kategóriái 

hivatkozási alapot és továbbfejlesztési lehetőséget jelentettek az agglutináló finnugor nyelvek 

grammatikusainak. Szó sincs pontos egyezésekről a héber és e nyelvek közt, a hébernek inkább a felszabadító 

ereje volt lényeges, amit az is bizonyít, hogy grammatikusaink közül többen csak hiányosan tudtak héberül, 

magyar–héber párhuzamaik gyenge lábakon álltak. 

A toldalékmorféma leírásának egyik kiindulópontja a héber pronomen affixum. A héber személyes névmás 

csak egyes szám alanyesetben önálló alakú, más eseteit rag fejezi ki (pronomen affixum, toldott névmás). Ez a 

rag személyre utal: névszóhoz járulva a birtokos számát és személyét fejezi ki, igéhez járulva pedig a tárgy 

számát és személyét. 

A magyar, finn, észt, lapp stb. nyelvek grammatikáiban is a pronomen affixum főnév mellett állva a birtokos 

személyjelet, ige mellett a (határozott tárgyas) igeragot és infinitivus mellett annak személyragját jelenti. 

Változatos neveit a különböző tulajdonságairól kapta: névmási eredetű (pronomen affixum), személyre utal 

(affixum personale), a birtokost fejezi ki (affixum possessivum). Sokszor azonban jelző nélkül, egyszerűen 

affixumnak nevezték. A pronomen affixummal ellátott szóalak neve status affixus vagy status constructus 

(toldott vagy szerkesztett állapotú) volt, szemben a puszta (absolutus) alakkal. Minden grammatikus 

hangsúlyozta, hogy a pronomen affixum nem zárja le a szóalakot, sőt a magyar szerzők külön táblázatokban 

mutatták be, hogy az affixumos névszó ragozható (Uram, Uramat, Uramé stb.). Ez a birtokos személyjeles és 

határozóragos alak, ami felfogásukban egy névmás, majd egy elöljáró hozzátétele volt a főnévhez, már egy 

szóelemekre tagoló elemzés felé mutat. 

Még érdekesebb azonban az affixum szó jelentésének kiterjedése. A korai magyar grammatikákban a fenti 

definiált jelentés mellett a magyarázatokban fokozatosan megjelent a szó újabb, definiálatlan használata is, a 

XVII. század végére az affixum mindenféle toldalék jelölőjévé vált. Pereszlényi (1682) egyenesen azt írta, 

hogy „az igeragozásban minden módot, időt, számot toldalékokkal fejezünk ki”. Ez utóbbi megjegyzés talán az 

első, pusztán grammatikai funkciójú morfémára utaló megfogalmazás a magyar nyelvészetben. 

Hasonlóképpen, a többi agglutináló nyelv leírásában is kézenfekvő az affixum értelmének ilyen kitágítása, 

Ganander lapp grammatikájában (1743) szintén mindenféle toldalékot így nevez. 

 

3.1.3. Particula 

 

Az affixum esetében egy definiált kategória nem definiált továbbfejlesztéséről volt szó. Voltak egyéb, kisebb 

jelentőségű próbálkozások is. 

Az antik grammatikákban előfordul egy olyan, definiálatlan szó, a görög morion, latin particula, amely a 

kisebb alakú, önálló jelentéssel nem rendelkező (consignificans), ragozhatatlan szavaknak, illetve a 
prefixumoknak, igekötőknek általános neve volt. A vulgáris grammatikákban is használták ezt a megnevezést, 

egyfelől az önálló fogalmi jelentéssel nem rendelkező szavakra, másfelől pedig (számunkra ez a fontos) a 
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toldalékokra. Természetesen ez a megnevezés (akárcsak az antikvitásban) nem definiált. Magyar példákat 

hozva, particulának nevezték azt, ami ma igei segédszó (légyen, volna), névelő, kötőszó (hogy), illetve az 

olyan toldalékokat, mint -talan, -hat, -en, leg- stb. 

 

3.1.4. Ablativus 

 

Voltak teljesen egyéni megoldások is. Szenczi (1610) az ablativust nem hagyományos értelemben vett névszói 

esetnek tekintette, hanem összefoglaló névként használta mindenféle, toldalékkal ellátott névszói alakra. A 

szokástól eltérően, ő ezt a használatot definiálta is: „Az ablativus a toldalékok esete, ablativusnak pedig azért 

nevezzük, mivel a hozzátoldott névmásokat [birtokos személyjeleket], elöljárókat [határozóragokat] és a 

határozószók jeleit eltávolítva, ismét alanyeset lesz belőle. […] annyi ablativus van, ahány változata van a 

toldalékoknak.” Ez a toldalékos névszói alak első megfogalmazása grammatikairodalmunkban. 

 

4. A tőmorféma felismerése 
 

Flektáló nyelvekben a leírás egysége a szó. A tő jellemzően allomorfokban létezik, így nehezebben ragadható 

meg. Agglutináló nyelvekben a tő felismerhetősége sokkal egyszerűbb. A tőváltozatok létrejöttét az antik 

grammatikákban a hangváltozások leírására használt metaplasmus fogalmával magyarázták, a korai magyar 

nyelvtanokban ennek hosszú oldalakat szenteltek. Az igazán izgalmas kérdés az volt, hogyan ragadható meg a 

szóalaknak a toldalékon kívüli része. 

A névragozásban az egyalakú töveknél elég volt azt írni, hogy a nominativus és egy hozzá toldott elöljáró 

kapcsolatáról van szó. A többalakú töveknél viszont valahogyan jelölni kellett a tőváltozatokat. 

Az igeragozás leírására a latin modell még kevésbé volt megfelelő, hiszen ott az igék rendszerint három 

különböző tőalakban léteztek. 

Segítséget újból a latinizált héber grammatikák jelentettek. A héberben három mássalhangzós gyökök 

vannak (radix), ahol a szófajt és a másodlagos kategóriákat a mássalhangzók közé kerülő magánhangzók 

szabják meg. A latin nyelvű héber grammatikákkal terjed el a tő fogalma, és műszava, a radix (< héber 

Schoräsch), ami terminológiai újítás a latin grammatikában addig nem létezett fogalomra. Ebből kiindulva, 

más nyelvek leírásában radixnak nevezik a szónak azt a részét, amely mindennemű képzés és ragozás alapjául 

szolgál, lehet fiktív tő is. Az igeragozásnál a magyar szerzők a héberre hivatkozva az ige kijelentő módú jelen 

idejű egyes szám harmadik személyű alakját nevezték radixnak. 

Néha az elemzés még tovább ment. Pereszlényi (1682) különbséget tett a kötött tő (radix), illetve a 

paradigmát indító relatív tő (thema) között, ami már fejlett morfológiai elemzésre mutat (lásd erről Cser 2007), 

Tótfalusi hasonlóképpen. Ám ez a szóhasználat sem definiált, és következetlen még e szerzőknél is. 

 

5. A toldalékolás kategorizálása 
 

A toldalékolást összetételnek (compositio) nevezték, ami a klasszikus grammatikában eredetileg fogalmi 

jelentéssel rendelkező, illetve önálló szófajú szavak összetételét jelentette. 

Az agglutináló nyelvek korai grammatikái a latin nyelvleírásban vagy a latinizált héber nyelvtanban az 

önálló szófajnak megfeleltethető toldalékok (határozóragok, illetve birtokos személyjelek) hozzátételét 

kézenfekvő módon compositioként definiálták. 

A másik út is a morfémák elkülönítése felé vezetett. A héber grammatika nyomán a pronomen affixummal 

ellátott főneveket, igéket, névmásokat, főnévi igeneveket status constructus állapotúnak is nevezték. A finn, 

lapp szerzőknél (pl. Ganander 1743) ez a status constructus aztán más toldalékkal rendelkező alakokra is 

használatos. 

 

6. Morfémára bontó elemzések 
 

A morfológiai elemzés igazi terepe a szóalakok magyarázata. Mivel minden magyar grammatika külön közölte 

a birtokos személyjeles névszók ragozását is, tipikusak voltak az ilyen megfogalmazások: „Toldott elöljárók 

járulnak a toldalékokkal álló névszókhoz, mint uramnál, urambol, uramhoz.” (Komáromi 1655). 
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Később más szóelemeket is elkülönítettek, noha ezeknek nem volt külön nevük, affixumnak vagy 

particulának nevezték őket: „az éj főnév két toldalékot kap, az első a jel, azaz a vel, mint éjjel, a második az ig, 

mint eijel-ig, usque ad noctem (Pereszlényi 1682: 154). 

Egészen finom megfigyelésre vall, amikor egy határozóragot bontanak fel: „A ban, ben utoljáró összetétel a 

bé, intra vagy intro határozószóból (mint jöjj-bé) és az en vagy n utoljáróból, ami a latin in elöljárónak felel 

meg …” (Tótfalusi 1697). 

 

7. Összefoglalás 
 

A flektáló nyelvtípusra kidolgozott görög-latin grammatika adaptálása az agglutináló nyelvekre számos ponton 

nehézségbe ütközött. A dolgozatban azt vizsgáltuk meg, hogy a szó alapú elemzés keretében hogyan jutottak el 

a morféma felismeréséhez és kategorizálásához. Az elemzés anyagát a magyar és más finnugor nyelvek XI–

XVIII. századi grammatikái jelentették. 

A grammatikák vizsgálata azt mutatta, hogy a latin nyelvtan keretein belül maradva, a morfológiai elemzés 

ott valósulhatott meg, ahol a toldalékot önálló szófajjal lehetett azonosítani (a határozórag mint praepositio). 

Több kisebb jelentőségű próbálkozás mellett (particula, ablativus) a szóelemekre osztás igazából a latinizált 

héber grammatika kategóriáinak továbbfejlesztésével vált lehetővé. 

A toldalék kategorizálása és megnevezése a (pronomen) affixum fogalmának kiterjesztéséből indult el, a tő 

felismerése a radix fogalmával. A magyar szerzők közül többen az abszolút és a relatív tő 

megkülönböztetéséig is eljutottak. A fejlődés azonban nem definiált, a terminológia vegyes és ingadozó. A 

toldalék fogalmának megjelenését elsősorban a szóhasználat és a morfémákra bontó elemzések igazolják. A 

különböző nyelvek elemzésében a megoldások és az irányok alapvetően hasonlóak. 

 

 

Irodalom 
 

Cser András 2007. Pál Pereszlényi and the development of morphological analysis in the early grammars of Hungarian 

(Megjelenik Acta Linguistica Hungarica 2007. 1.) 

Ganander, Henricus 1743. Grammatica Lapponica. Holmiae, Typis Laurent. Salvii. 

Gyarmathi Sámuel 1799. Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae Originis grammaticae demonstrata. Nec non 

Vocabularia dialectorum Tataricum et Slavicarum cum Hungarica comparata. Gottingae, Typis Joann. Christian. 

Dieterich. Fakszimile kiadása With a memorial by Miklós Zsirai. Indiana University Publications. Uralic and Altaic 

Series Editor Thomas A. Sebeok. Vol. 95. Mouton & Co., The Hague, The Netherlands. 1968. 

Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar Grammatika. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Komáromi Csipkés György 1655. Hungaria Illustrata. Ultrajecti, ex officina Joannes a Waesberge. 

Pereszlényi Pál 1682. Grammatica Lingvae Ungaricae. A P. Paulo Pereszlenyi e Societate Jesu. Iuxta hanc methodum 

concepta ac elaborata. Tyrnaviae, Typis Academicis. 

Petraeus, Aeschillus 1649. Linguae Fennicae brevis institutio, Exhibens vocum flectiones per ca us, Gradus & Tempora, 

nec non partium indeclinabilium, ignificationem, dictionumq; con tructionem & Pro odiam. Ad u um accommodata. 

Aboae, Petrus Wald. 

Reuchlin Johannes1974. Rudimenta linguae Hebraeicae. Nachdruck der Ausgabe Pforzheim, 1506. Hildesheim–New 

York, Georg Olms Verlag. 

Sajnovics János 1770 [1771]. Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Regiae Scientiarum Scietati 

Danicae Praelecta, et Typis Excusa Hafniae. Anno MDCCLXX. Recusa Tyrnaviae, Typis Collegii Academici 

Societatis Jesu. 

Tótfalusi Kis Miklós (1684) 1697. Ratiocinatio de Orthographia. (= CorpGr. 605-660) 

Szenczi Molnár Albert 1610. Novae grammaticae Ungaricae succinta methodo comprehensae, et perspicuis exemplis 

illustratae Libri duo. Hanoviae, Typis Thomae Villeriani. 

Vhael, Bartholdus 1733. Grammatica Fennica. Aboae, Excud. Johan Kiämpe. 

Zwartjes, Otto 2002. The description of the indigenous languages of Portuguese America by the jesuits during the colonial 

period: The impact of the latin grammar of Manuel Álvares. Historiographia Linguistica. 19–70. 

 

 

 



 

318 

 

ZISKÁNÉ KICZENKO KATALIN 
 

 

A REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN MAGYAR NYELVŰ 

TERMINOLÓGIÁJÁNAK LÉTJOGOSULTSÁGA 
 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az angol nyelv világméretű térhódítása a nemzeti nyelvek védelmének mozgalmát indította el számos 

országban. Bizonyos európai országokban az idegen szavak befogadásának mértéke erősebb (Olaszország, 

Németország), míg más országokban kiemelt szerepet tulajdonítanak az anyanyelv védelmének 

(Franciaország; Ablonczyné 2006: 11). Vajon a magyar nyelv is ennyire befogadó, avagy megvan a magyar 

szakemberekben és nyelvészekben a nyelv védelmének igénye? 

Jelen kutatás a regionális gazdaságtan nyelvezetét elemzi, melynek korpuszát egy magyar1 és egy angol2 

nyelvű szakkönyv, illetve a Tér és Társadalom című folyóirat 2005/2. tematikus számának nyitó írása képezi. 

A vizsgált korpusz alapján igyekszünk bebizonyítani, hogy (1) a regionális gazdaságtannak sajátos 

szakszókincse van, mely igazolja a szaknyelvek közé való felvételét, illetve, hogy (2) a tudományág fejlődése 

folyamán létrejött új szavak és kifejezések magyar megfelelőinek megalkotására hatalmas igény merül fel, 

nemcsak a nyelvünket óvni szándékozó nyelvészek, hanem a diszciplína alakulásában jelentős szerepet betöltő 

regionalisták részéről is. 

 

2. Nyelvészet és terminológia 
 

Mivel témánk csupán a vizsgálat korpuszában kapcsolódik a regionális gazdaságtanhoz, érdemes röviden szót 

ejteni szakmai besorolásáról. A nyelvészetet szokás nyelvtudománynak is nevezni, mely elnevezés pontosan 

megmutatja a tudományterület vizsgálatának tárgyát. Kugler és Tolcsvai Nagy (2000: 170, 188–189) 

definíciója szerint: 

 

„Az a tudományág, amely a nyelv különböző egyszerű és összetett elemeit típusokba sorolja, szerkezetük, 

összekapcsolódásuk szabályszerűségeit, történetüket leírja és megmagyarázza, az egyszerű és összetett elemek 

jelentéseit számba veszi, összefüggésekre rámutat.”. A terminológia ezzel szemben „Egy szaknyelv szavainak 

az összessége”, amelynek rendelkeznie kell „a terminológiai rendszerezéshez szükséges általános érvénnyel.” 

(Fóris 2005: 18–19) 

 

A terminológia fontossága egyrészt a szakemberek közötti szakmai kommunikáció pontossága, illetve 

gyorsasága iránti igényben nyilvánul meg. Másrészt a szakmai szövegek fordítása folyamán is szükséges az 

egységes terminológia megléte. Az új terminusok számtalan követelményt kell, hogy teljesítsenek. A 

lehetőségekhez mérten legyenek egyszerűek, hajlékonyak, magyarosak, jól illeszkedjenek a szaknyelvi 

terminológia rendszerébe, illetve időtállóak legyenek. 

 

A szakszókincs három fő rétegből áll (Kurtán 2003: 155): (1) általános köznyelv, (2) több szakterület közös 

rétege és (3) a szűkebb szakterület rétege. Tehát a regionális gazdaságtan terminológiájába tartoznak például 

olyan szavak, amelyeket az 1. táblázat tartalmaz. 

 

1. táblázat. A regionális gazdaságtan terminológiájába tartozó szavak 

 
(1) régió 

városi 

bérek 
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globalizáció 

GDP 

háztartás 

(2) externália (közgazdaságtan) 

hasznosság (közgazdaságtan) 

kereskedelmi tranzakció (külgazdaságtan) 

kkv (közgazdaságtan) 

a szennyező fizet elve (jog, környezetvédelem) 

társadalmi költségek (közgazdaságtan) 

közvetlen költségek (számvitel) 

változó költségek (számvitel, közgazdaságtan) 

helyi önkormányzat (jog, nagypolitika) 

harmadik világ (közgazdaságtan, nagypolitika) 

decentralizáció (vezetés, szervezés) 

multiplikátor (makroökonómia, matematika) 

fogyasztási szerkezet (közgazdaságtan, marketing) 

(3) Lösch-javak 

periféria 

NUTS 

INTERREG 

polarizációs elmélet 

klaszter 

lokális paradoxon 

elmaradott térség 

 

3. Lexikológia vs. lexikográfia 
 

Kugler–Tolcsvai Nagy (2000: 138) csupán egy-egy szóval magyarázza a címben szereplő fogalmakat: 

szókészlettan, illetve szótártan. Jelen dolgozat témája tulajdonképpen a lexikológiához tartozik, hiszen egy 

adott szakterület szókészletének vizsgálatát veszi tárgyául. Hosszú távon azonban a szakemberek, illetve a 

fordítók által is használható szakszótár létrehozására törekszünk. 

 

4. Mi a szaknyelv? 
 

Sokan sokféleképpen határozzák meg a szaknyelv jellemzőit. Vita tárgyát képezi az is, hogy a köznyelvtől 

csupán szókincsében, avagy grammatikai szerkezetében, fogalmazásmódjában, pragmatikai szinten is 

eltéréseket mutat. Az alábbi definíció is bizonytalan a különbségek meghatározásában: „Egy szakmának vagy 

tudománynak a jellegzetes nyelvhasználata. Általában csak szókészletében különbözik a köznyelvtől, 

nyelvtana és hangtana megegyezik/megegyezhet azokéval” (Kugler, Tolcsvai Nagy 2000: 226). Egy másik 

megfogalmazás szerint „a szaknyelvet nemcsak szóállománya, hanem szerkesztésmódja és stílusa is 

megkülönbözteti a köznyelvtől és a többi csoportnyelvtől” (Kurtán 2003: 37). Hoffmann (1987: 298) szerint „a 

szaknyelv korlátozott kommunikációs szférában és témával kapcsolatos kognitív műveletek elvégzése, 

valamint az információcsere érdekében felhasznált nyelvi eszközök teljessége. A szaknyelv a köznyelv 

résznyelve” (in: Ablonczyné 2006: 24). 

 

5. Szóalkotási szükséglet 
 

Kengyel (2002: 65–72) az alábbiakban határozza meg a regionális politika fogalmát: 

 

„A gazdasági tevékenység befolyásolása és a régiók közötti társadalmi és gazdasági különbségek mérséklése 

érdekében történő beavatkozást jelent. […] Jellemzői: reaktív, utólagos (ex-post) és a fennálló regionális 

egyenlőtlenségeket próbálja csökkenteni. […] Célja: az adott régió kihasználatlan erőforrásainak mozgósítása, 
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más régiókból származó beruházások vonzása, illetve a termelés és a jövedelmek növelése. […] Komplex 

regionális fejlesztési programok készítése, melynek kritériumrendszerét az alábbiakban lehet jellemezni: 

decentralizáltság, tőkeorientált ösztönzés, a tercier szektor jelentős támogatása és, a KKV-k nagyobb 

szerephez juttatása a gazdasági struktúra alakítása, illetve a régiók kohéziójának erősítése végett.” 

 

A fenti rövid, 85 szóból álló leírásban 16 idegen szó és jövevényszó található. Ez nyilvánvalóan bizonyítja 

új kifejezések, szavak létrehozásának szükségességét. 

 

6. Közgazdász és nyelvész 
 

Az idegen szavak használata anyanyelvünkben mindig is nagy vitákat vált ki a nyelvészek körében: vannak, 

akik úgy gondolják, hogy az idegen szavak gazdagítják a befogadó nyelv szókincsét, és vannak az anyanyelv 

védelméért ádáz harcot folytatók, akik az új terminológia kialakításának hívei. Az is igaz ugyanakkor, hogy a 

szakemberek – a szakirodalom nyelvi megjelenési formája és az angol nyelvnek a világban elfoglalt 

egyeduralkodó szerepe miatt – idegen szavak tömegét használják, szóban és írásban egyaránt. Teszik ezt annak 

ellenére is, hogy mind a szakemberek, mind a nyelvészek rendületlenül szolgáltatják a „magyarításokat”. 

Ugyan nem a regionális gazdaságtanhoz kapcsolódik kifejezetten az alábbi két példa, de jól illusztrálja a 

magyar hozzáállást. Chikán Attila (2006) például több, mint két évtizeddel ezelőtt javasolta, hogy a cash-flow 

angol kifejezés helyett a pénzáram(lás) szót használjuk. Fél sikerrel. Holott a szó teljesíti az új fogalom 

elnevezésekor támasztott követelményeket: (1) beleillik a nyelv rendszerébe mind hangtanilag, mind 

morfológiailag, (2) az új fogalmat pontosan fejezi ki és (3) nem járul sem az angol, sem a magyar terminushoz 

sajátos mellékértelem, vagy hangulat, hacsak abban az értelemben nem, hogy műveltségünk szintjét mutatja az 

általunk használt idegen szavak száma. 

A probléma pontosan ekkor vetődik fel: a terminológia kialakításakor. A mai kor technológiai fejlődése 

olyannyira felgyorsult, hogy az új jelenségek, fogalmak elnevezésére szinte csak napok állnak rendelkezésre. 

A megfelelő – a fent már említett követelményeknek eleget tevő: formailag és hangtanilag is beleillik a nyelv 

rendszerébe, illetve pontosan jelöli a fogalmat szakmai szempontból is – új szakszó megalkotása 

interdiszciplináris feladat: a szakember és a nyelvész szoros, folyamatos együttműködésének gyümölcse. 

Ugyanakkor a már fentebb említett „gyorsaság” magában foglalja az elavulást is: az új fejlesztések 

megjelenése rendkívül rövid idő alatt következik be, így az alkotott szakszavak rendkívül rövid idő alatt el is 

avulnak. Felmerül tehát a kérdés: megéri a fáradság? Válaszunk egyértelmű igen. Nyelvész és közgazdász 

oldalról is. 

Egy harmadik szemszögből, a fordító szemszögéből azonban más a helyzet. Minél több a változatlanul 

átvett szó, annál egyszerűbb a szakfordító feladata. A jelentésmódosulásokra azonban figyelemmel kell lenni. 

Ezen szükséglet kielégítésére szándékozzuk hosszú távon létrehozni a regionális gazdaságtan magyar, angol, 

olasz és francia nyelvű szak- és értelmező szótárát. 

Lássunk itt néhány példát a magyar-angol terminológiára a vizsgált korpuszból: Lengyel– Rechnitzer (2004) 

és Armstrong–Taylor (2006). A szakterületre leginkább jellemző az összetett szavak és jelzős szerkezetek 

használata. 

 

2. táblázat: Példák a magyar-angol terminológiára a vizsgált korpuszon belül 

 
Magyar Angol 

abszorpció absorption 

agglomeráció agglomeration 

alacsonyabban fejlett régió low-technology region 

állandó skálahozadék constant returns to scale 

asszimiláció assimilation 

backwash (elszívó) hatás backwash effects 

bázis innováció basis innovation 

bázis szektor basis sector 
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central business district (CBD) central business district (CBD) 

centrum centre/center 

Cobb-Douglas- féle termelési függvény Cobb-Douglas production function 

csökkenő határhaszon diminishing marginal returns 

csúcstechnológia high technology 

decentralizáció decentralization 

dinamikus agglomerációs előny dynamic agglomeration advantage 

egy főre eső tőkemennyiség capital per worker 

eléggé alacsony szint sufficiently low level 

hazai bázis national basis 

időtényezővel derivál differentiate with respect to time 

kibocsátásnövekedés regionális különbségei regional disparities in the growth of output 

kistérség subregion 

munkaerő vándorlás labour migration 

nem bázis szektor non-basis sector 

neoklasszikus növekedési modell neoclassical growth model 

növekedés technikai haladás nélkül growth equation with no technical change 

ösztönző erő incentive 

politikai-gazdasági infrastruktúra socio-political infrastructure 

regionális egyenlőtlenség regional disparities 

regionális politika regional policy 

regresszióanalízis regression analysis 

statikus agglomerációs előny static agglomeration advantage 

térségi bázis regional basis 

tőkeeszköz capital equipment 

tőkeintenzitás capital deepening 

utolérési elmélet catch-up model 

vállalati térségi bázis corporate regional basis 

 

7. Összefoglalás 
 

Az eddigi vizsgálódásainkból kiderül, hogy az eredetileg választott négynyelvű korpuszt le kell szűkíteni, 

amire két megoldás kínálkozik: a nyelvek számát kettőre (angol–magyar vagy olasz–magyar) csökkentjük, 

vagy mind a négy nyelv megtartása érdekében a témakör szűkítése szükséges, akárcsak a szakemberekkel való 

kapcsolatfelvétel, illetve folyamatos konzultáció. 
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